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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um íslensk höfuðsöfn sem skilgreind eru í safnalögum nr. 141/2011. 

Höfuðsöfnin eru þrú, Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Í 

fyrsta kafla er fjallað um menningarstefnu stjórnvalda og sagt frá þeim áhrifum sem 

nýfrjálshyggja hefur haft á íslensk menningarmálefni undanfarna tvo áratugi og setningu laga 

á sviði safnamála og menningararfs. Næst er fjallað um upphaf íslenskrar safnastarfsemi og 

stofnun fyrstu safnanna, sem eru höfuðsöfnin. Gerð verður grein fyrir þróun íslenskra safna og 

hvernig starfsemi þeirra hefur breyst á undanförnum rúmum áratug. Í framhaldinu verður 

fjallað um þjóðarsöfn, hvað einkenni þau og hver staða þeirra sé í alþjóðasamfélaginu. Þetta 

gefur tóninn fyrir umræðu um höfuðsöfnin þrjú, hver staða þeirra sé og hvernig þau hafi tekist 

á við höfuðsafnshlutverkið. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er svo lagt út af fyrri köflum og 

gerður samanburður á söfnunum þremur, hvað sé líkt og hvað ólíkt með nálgun þeirra á 

hlutverkum sínum sem höfuðsöfn. Hér koma inn svör frá söfnunum við fyrirspurnum er varða 

starfsemi þeirra sem höfuðsöfn. Bent er á að Listasafni Íslands er annars eðlis en 

Þjóðminjasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Rætt er um hversvegna höfuðsöfnin séu 

þrjú og bent á að Þjóðskjalasafn Íslands og Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn gætu 

allt eins verið skilgreind sem höfuðsöfn líka. Að lokum er stiklað á stóru um framtíð 

safnastarfsins og hvernig sjá megi fyrir sér störf höfuðsafnanna í framtíðinni, þá áherslu sem 

er stöðugt verið að setja á samvinnu og hvað það geti þýtt í raun. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um hlutverk íslenskra höfuðsafna og þýðingu þeirra fyrir 

íslenskt safnastarf og safnaumhverfi. Höfuðsöfnin eru Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn 

Íslands og Náttúruminjasafn Íslands, en hugtakið höfuðsafn kemur fyrst fram hér á landi í 

safnalögum nr. 105/2001. Í þeim lögum voru í fyrsta skipti sett rammalög um safnastarfsemi á 

Íslandi, hún skilgreind og sett í samhengi við menningarstefnu yfirvalda sem þá var byrjað að 

móta og hefur verið í mótun síðastliðinn áratug og ríflega það. Í ritgerðinni verður rýnt í þær 

forsendur sem söfnin þrjú hafa til að gegna hlutverki sínu sem höfuðsafn og hvaðan 

hugmyndin um höfuðsöfn er sprottin. Reynt verður að varpa ljósi á hvað felst í 

skilgreiningum um hlutverk höfuðsafns, hvernig lagasetningar skilgreina hlutverk safnanna, 

hvernig sú hugmynd fellur að skilgreindri menningarstefnu stjórnvalda og hvernig söfnin þrjú 

hafa brugðist við hlutverki sínu sem höfuðsafn. Í ritgerðinni verður helst fjallað um 

Þjóðminjasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Minna verður fjallað um Listasafn 

Íslands, þar sem fátt er um heimildir um starf safnsins sem höfuðsafns. Að lokum verður 

stuttlega reynt að meta hvert framtíðarhlutverk höfuðsafnanna er og hvernig það muni þróast. 

Þjóðminjasafn Íslands hefur eitt höfuðsafna gefið út safnastefnu á sínu fagsviði, árin 2003 

og 2011, en þar kemur meðal annars fram hvernig safnið sér hlutverk sitt sem höfuðsafn og 

hvernig það ætlar að framfylgja því hlutverki.
1
 Náttúruminjasafn Íslands stendur á 

tímamótum, þar sem vorið 2013 virðist eitthvað vera að rofa til í þeim húsnæðis- og 

aðstöðuvanda sem fylgt hefur safninu allt frá stofnun þess. Það hefur enn ekki mótað stefnu á 

fagsviði sínu, en það stendur væntanlega til bóta í tengslum við uppbyggingu safnsins. 

Listasafn Íslands hefur ekki gefið út safnastefnu á sínu fagsviði og lítið er til á prenti um 

hvernig það hyggst uppfylla hlutverk sitt sem höfuðsafn. Við nánari skoðun er þó margt sem 

fjallað er um í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu, sem heimfæra má á hin höfuðsöfnin tvö. 

Til þess að bregða ljósi á viðfangsefnið verður skoðað nánar það umhverfi sem 

höfuðsöfnin starfa í. Í fyrsta lagi verður menningarstefna stjórnvalda könnuð og aðdragandi að 

setningu safnalaga. Leitast verður við að svara spurningunni um hversvegna ráðist var í gerð 

laganna og hvaða áhrif lögin hafa haft á íslenskt safnaumhverfi frá því þau voru samþykkt á 

Alþingi. Í öðru lagi verður gerð grein fyrir því með hvaða hætti íslensk söfn hafa orðið til og 

hver sé yfirlýstur tilgangur þeirra. Í þriðja lagi verður skoðað nánar með hvaða hætti 

höfuðsöfnin eru skilgreind sem þjóðarsöfn og þær forsendur sem þeim eru gefnar til að gegna 

                                                      

1
 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008, Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-

2014.  
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hlutverki sínu sem slík. Í framhaldinu verður farið út í almenna umræðu um hlutverk 

höfuðsafna, hvernig þau starfa og hvort ekki væri eðlilegt að hafa önnur höfuðsöfn en þau 

þrjú sem hér um ræðir. Þá er einna helst verið að vísa til Þjóðskjalasafns Íslands og 

Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns, en starfsemi þeirra og skyldur samkvæmt lögum 

eru mjög í samræmi við skyldur og starfsemi hinna höfuðsafnanna þriggja. Að lokum verður 

hugað að framtíð höfuðsafnanna og hvaða þýðingu þau munu mögulega geta haft í nánustu 

framtíð. 

Efni ritgerðarinnar byggir aðallega á því lagaumhverfi sem sett hefur verið um 

menningararfsmál og safnastarf í landinu undanfarinn áratug, eða frá setningu hinna fyrstu 

eiginlegu safnalaga árið 2001. Að auki er stuðst við safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu, sem 

Þjóðminjasafn Íslands hefur gefið út, ýmsar skýrslur sem gefnar hafa verið út um 

málaflokkinn, minnisblöð úr mennta- og menningarmálaráðuneytinu, erindi sem haldin hafa 

verið á hinum árlega farskóla safnmanna, auk spurninga sem sendar voru mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu, umhverfis- og auðlindaráðuneytinu og höfuðsöfnunum þremur í 

júlí 2013. Einnig er stuðst við óútgefið afmælisrit Þjóðminjasafns Íslands, Auður þjóðar, en 

ritið gefur gagnlega innsýn í starfsemi Þjóðminjasafnsins á þeim rúma áratug sem safnið hefur 

gegnt hlutverki höfuðsafns. 
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2 Þjóðarsöfn 

Hugtakið þjóð hefur skipað mikilvægan sess í sjálfsmynd nútímamannsins. Það á uppruna 

sinn að rekja til módernista 19. aldar, en í dag er heiminum gagngert skipt í þjóðir, sem 

margar hafa orðið til á síðastliðnum tveimur öldum. Þjóðir byggja flestar á sameiginlegri 

sögu, menningu og tungumáli, en raunin er sú að í dag byggja flest lönd einstaklingar með 

mjög mismunandi bakgrunn og menningu. Þjóðarhugmyndin byggir á félagslegum og 

sögulegum sögnum, sem ýta undir einingu þjóðarinnar. Söfn eru meðal sterkustu 

birtingamynda þess sem notað er til að sýna fram á þessa einingu.
2
 Flest þjóðarsöfn byggja á 

hugmyndum þjóðernisrómantíkur og módernisma um þjóðir og þjóðerni. Hjá nýlenduveldum 

efldust söfn samhliða stofnun nýlendna og eftir nýlendutímann í krafti máttar síns sem 

táknmynd menningar og hæfni þjóða til að byggja siðmenntað þjóðfélag.
3
 Safnið er í eðli sínu 

afsprengi hugmynda um þjóðríkið og á uppruna sinn að rekja til sömu hugmyndasmiða.
4
 

Þjóðarhugtakinu hefur verið lýst sem ímyndun. Jafnvel hjá fámennum þjóðum þekkir 

einstaklingurinn aðeins brot þess fjölda sem skipar þjóðina með honum. Flesta hefur hann 

aldrei þekkt, hitt persónulega eða svo mikið sem heyrt af. Þrátt fyrir þetta, þá telur 

einstaklingurinn sig tilheyra sama hópi og þessi fjöldi.
5
 Eina leiðin fyrir einstaklinginn til að 

samsama sig öðrum af sama þjóðerni er að byggja þessa heild á menningarlegum grundvelli, 

því félagsleg tengsl einstaklinganna í hópnum eru ónóg til að tengja menn saman.
6
 Þjóðarsöfn 

ýta undir hugmyndir um einsleita þjóð með eina sameiginlega sögu en þrátt fyrir þá trú að 

söfnin endurspegli hlutlausan sannleikann, þá byggja þau oftar en ekki á hugmyndum 

menntaðrar millistéttar, en ekki alls almennings.
7
 

Eitt helsta vandamál þjóðarsafna er að endurspegla fjölbreytileika samfélagsins. Það 

hefur margsinnis verið reynt. Til dæmis hafa minnihlutahópar fengið eigin sýningar í 

sérsýningarrýmum safna. Slík sýningagerð ýtir þó undir þá upplifun að minnihlutahópar séu 

jaðarhópar, aðskildir frá sjálfri þjóðinni en ekki samfelldur hluti hennar. Einnig hefur verið 

reynt að aftengja gripi hinu sögulega samhengi sínu og sýna þá í staðinn sem dæmi um 

handverkshefð fyrri tíma eða út frá fagurfræðilegum áhrifum þeirra og er þannig horft fram 

hjá mögulegri pólítískri eða menningarlegri merkingu þeirra.
8
 Þegar minnihlutahópum eru 

                                                      
2
Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory",  bls. 9 

3
Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory" bls. 11 

4
Preziosi, Donald, "Myths of Nationality", bls. 58 

5
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 3. 

6
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 4 

7
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination", bls. 5 

8
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 13-14 
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gerð skil er það sem „undantekning― en ekki partur af sameiginlegri sögu þjóðar. Þjóðarsöfnin 

hafa þannig þótt sýna mjög einsleita mynd af þjóðinni og þeim hefur ekki tekist að gera grein 

fyrir öllum menningarkimum sem eru grundvöllur hennar, heldur steypa alla í sama mótið. 

Hefðbundin söfn miðla þekkingu með aðstoð sýningargripa til óvirkra áhorfenda. Sýnt 

hefur verið fram á að gestir túlka sýningar út frá sínum veruleika. Þeir tileinka sér þekkingu 

með því að byggja ofan á þá þekkingu sem þegar er fyrir hendi.
9 

 Safnið ýtir undir hugmyndir 

um að sagan sé í stöðugri framþróun. Fortíðin leiðir óhjákvæmilega að nútímanum og að einni 

ákveðinni framtíð. Þannig verður saga þjóðarinnar einsleit og lítið sem ekkert er fjallað um þá 

viðburði og einstaklinga sem falla utan þessa ramma.
10

 Söfn hafa einstaka táknfræðilega og 

þekkingafræðilega möguleika á að búa til, viðhalda og endurskilgreina hugmyndir og 

merkingu hluta og sögu, með því að smíða og sameina gripi, hugmyndir og trú. Hverjum grip 

er hægt að gera hátt undir höfði og láta hann þannig bera vitni um fortíð eða nútíð, eða um 

anda, hugmyndir og eðli einstaklinga, hópa, staða og tímabila.
11

 Söfn framleiða tvennskonar 

ímyndir. Annarsvegar ímyndina um merkingu og mikilvægi safnkostsins og hinsvegar 

ímyndina um óháð og sjálfstætt mikilvægi þess „sanna―. En spurningin er, hversu raunveruleg 

er þessi ímynd og hvernig er hægt að breyta niðurstöðum hennar með breyttri framsetningu?
12 

Söfn eru almennt talin veita hlutlausa sýn á viðfangsefni sitt, sem byggir á rannsóknum og 

þeim gripum sem söfnin safna, varðveita og sýna. Með því að byggja störf sín á 

siðferðislegum grunni sem byggir á fagmennsku í störfum telja bæði safnmenn sjálfir og 

almenningur að söfnin séu bæði hlutlaus og áreiðanleg í framsetningu sinni og sýni heiminn 

eins og hann er, eins og rétt er að skilja hann.
13

 Vandinn er hinsvegar sá að safnkosturinn 

byggir á sýn safnmannsins, sem safnar því sem þykir merkilegt, en hafnar öðru. Jafnframt er 

það safnmaðurinn sem ákveður hvað er sett fram á sýningu og hvað ekki, hvernig sýn er gefin 

á gripinn og hvernig hann er túlkaður í samhengi við aðra gripi og viðburði.
14

 

Eitt helsta vandamál safna byggir því á framsetningu gripa og því samhengi sem þeim er 

gefið t.d. í textum. Gripirnir bera enga innbyggða merkingu í sér sjálfir, en framsetning þeirra 

gefur þeim merkingu, tengir þá við verðmætamat og viðhorf, sem getur jafnvel tekið á sig 

mynd áróðurs.
15

 Efnislegir möguleikar safngripa festa þjóðir í sessi í þjóðarsöfnum í mun 

                                                      
9
Scott, Monique, "Writing the History of Humanity", bls. 75 

10
Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 60-61 

11
Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 55 

12
Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 56 

13
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination", bls. 4 

14
Preziosi, Donald, "Myths of Nationality", bls. 64 

15
Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 7 
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meiri mæli en sagnaritun. Gripirnir öðlast yfirnáttúrulegan brag og taka á sig einhverskonar 

heilagleika og leggja þannig grunninn að ímynd þjóðar sem talið er að eigi rætur að rekja til 

sameiginlegrar þjóðmenningar.
16

 En söfn eru í raun einungis að sýna ímyndaða sýn á 

raunveruleikann. Þjóðarsöfnin sérstaklega, en einnig önnur söfn, gefa áhorfandanum 

bakgrunn og uppstillingu á ímynduðum raunveruleika, sem allar líkur eru á að áhorfandinn 

taki sem heilögum sannleik, ekki síst þar sem hann byggir á gripum og munum sem 

samfélagið hefur kennt honum að séu meira en bara leikmunir. Þeir eru „ekta― og þar sem því 

er trúað að gripunum sé safnað af heilindum og hlutleysi, þá eykur það vægi þeirra. Þeir eru 

fulltrúar „sannleikans―.
17 

Söfn endurspegla þann sannleik sem samfélagið byggir á og munu 

því til að mynda alltaf sýna fram á ríkjandi söguskoðun samfélagsins. Þau byggja á 

sameiginlegu minni og sýna í senn þann veruleika sem samfélagið telur sannan og hjálpa til 

við að viðhalda þessum veruleika.
18

 Mismundandi tímar og mismunandi samfélög tileinka sér 

mismunandi sýn á það sem er „sannleikur―.
19

 Þegar einum sannleik er haldið fram, þá er 

samtímis verið að setja til hliðar aðrar hugmyndir og það verður alltaf einhver hópur sem 

fellur utan þess skilgreinda. Með því að setja grip í eitt samhengi, er samtímis verið að sleppa 

öllum öðrum mögulegum merkingum sem gripurinn gæti haft.
20

 

Sú söguskoðun og sagnaritun sem birtist okkur á söfnum í dag byggir á þeirri 

grunnhugmynd að gripir séu vitnisburður um söguna og samfélagið sem þeir eiga uppruna 

sinn í. Þeir gefa sanna mynd af raunveruleikanum, en raunveruleiki þessi byggir engu að síður 

á viðteknum hugmyndum samfélagsins og endurspegla í raun frekar samfélagið heldur en 

einhvern einn sannleika.
21

 Söfn sem sýna margbreytileika samfélagsins og veita mismunandi 

hópum þess möguleika á að tjá sig og sína sýn, geta reynst sumum helgidómur, en veitt öðrum 

innblástur.
22

 Kennivald safnanna byggir á því að safnkosturinn endurspegli raunveruleikann. 

Söfn endurspegla hugmyndir samfélagsins um siðmenningu, sem styrkist af áherslum safna á 

fræðslu, rannsóknir og fagmennsku í starfi sínu.
23

 Einsleit ímynd, áhersla á gripi og karllæg 

söguskoðun er ekki sett upp af illum ásetningi safnmanna, heldur endurspegla það samfélag 

sem þeir lifa og hrærast í. Alþjóðavæðing ýtir undir að mismunandi menningarstraumar 

                                                      
16

Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 11 
17

Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 4 
18

Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 58 
19

Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 56 
20

Preziosi, Donald, "Myths of Nationality",  bls. 59 
21

Preziosi, Donald, "Myths of Nationality", bls. 66 
22

Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory",  bls. 14 
23

Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination", bls. 5 
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breiðast út og blandast saman. Hugmyndin um „hreina― menningu getur því ekki lifað í 

alþjóðlegu samfhengi.
24 

Þrátt fyrir að söfn byggi flest á sameiginlegum grunni kennivalds 

byggðu á fagmennsku, upphafningu „sannleikans― og siðferðislegu gildi, þá eru engin tvö 

söfn í heiminum eins. Hvert þjóðarsafn endurspeglar staðbundnar hugmyndir um þjóðerni, 

erlend áhrif, pólitísk og hagfræðileg tengsl, hugmyndafræði og menningu.
25

 Aukin 

alþjóðavæðing undanfarna áratugi hefur haft mikil áhrif á ásýn þjóða og þar af leiðandi starf 

safna. Með auknu samneyti, fjölgun nýbúa, aukinni ferðamennsku, og tilkomu internetsins 

hefur heimurinn „minnkað― og sérkenni þjóða máðst út.
26 

Í þessu samhengi hefur verið bent á 

að hlutverk þjóðarsafna í dag sé oft tengd staðbundinni sögu og setji hana í alþjóðlegt 

samhengi.
27

 Söfn, þar með talin þjóðarsöfn, þurfa að hugsa stöðu sína upp á nýtt í 

alþjóðavættu samfélagi nútímans og eru sum þegar farin að gera þetta. Söfnin þurfa að finna 

sér stað sem sértækir og jafnfram alhliða miðlarar menningar mismunandi samfélagshópa.
28

 

Ein leið sem evrópsk þjóðarsöfn hafa farið er hið svokallaða EuNaMus
29

 verkefni sem er 

þriggja ára rannsóknarverkefni sem er ætlað að skoða sögu, stöðu og framtíð evrópskra 

þjóðarsafna.
30

 Í verkefninu er leitast við að skoða aðstæður safna í Evrópu í víðu samhengi og 

hefur verkefnið þegar skilað áhugaverðum niðurstöðum, þar sem meðal annars er spurt 

hvernig þjóðarsöfn hafi tekist á við samfélagsþróun á hverjum tíma. Þar er meðal annars 

skoðað hvernig  þjóðarsöfn á borð við höfuðsöfnin á Íslandi, gegna að ákveðnu leyti hlutverki 

menningarlegrar stjórnarskrár sem undirstrikar samfélagslega þýðingu þjóðarsafnanna. 

Niðurstöður verkefnisins eru á þá leið að þjóðarsöfnin þurfi að finna sínar eigin leiðir og 

fylgja stefnu samfélagsins á hverjum tíma. Það hefur einnig orðið viðfangsefni íslenskra 

höfuðsafna.
31

 Þau verða þar af leiðandi að fylgja þeirri stefnu sem mörkuð er af 

menningarstefnu stjórnvalda. 

  

                                                      
24

Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory" , bls. 10 
25

Knell, Simon, "National Musems and the National Imagination",  bls. 6 
26

Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory",  bls. 8. 
27

Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory", bls. 13 
28

Young, Linda, "Globalisation, Culture and Museums: a review of theory", bls. 11 
29

 Styttingin stendur fyrir European National Museums, eða evrópsk þjóðarsöfn 
30

Heimasíða EuNaMus-verkefnisins: http://www.eunamus.eu/ 
31

Margrét Hallgrímsdóttir. Auður þjóðar
32

Meningarstefna  
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3 Menningarstefna íslenskra stjórnvalda í upphafi nýrrar aldar 

Þegar rætt er um menningarstefnu þjóðríkja er hinn hefðbundni skilningur á menningu -  það 

er að hún mótist á siðum, venjum, hugmyndastraumum, gildum samfélagsins o.s.frv. - of 

víður og ómarkviss. Í því samhengi er því fyrst og fremst horft til aðkomu stjórnvalda að 

málefnum listgreina og menningararfs.
32

 Þann 6. mars 2013 ályktaði Alþingi að fela mennta- 

og menningarmálaráðherra að starfa samkvæmt samþykktri stefnu um listir og 

menningararf.
33

 Þetta er í fyrsta sinn sem stjórnvöld marka sér sérstaka stefnu á þessu sviði. Í 

menningarstefnunni kemur fram að í samtímanum megi skynja menningaráhrif í íslensku 

samfélagi sem koma úr mörgum áttum, ekki síst fyrir tilstillan þeirra hröðu tækniframfara og 

miðlunarleiða sem netið býður upp á. Íslensk tunga sé grunnur að íslenskri menningu, en 

menning nágrannalandanna og fjarlægra heimshluta leggi einnig eitthvað nýtt til 

menningarlífsins hérlendis á hverjum degi.  Í stefnunni er því haldið fram að aðaleinkenni 

menningarneyslu í nútímanum sé að hún stjórnist af leit neytandans að þekkingu og upplifun. 

Áhugi einstaklingsins á listum og vitund um menningararf er sífellt að mótast með nýrri 

reynslu.
34

 Menningarstefnan er áhersla stjórnvalda í menningarmálum. Þar er sérstaklega 

fjallað um „lifandi menningarstofnanir―, en gera má ráð fyrir að söfn falli í þann flokk. Í 

menningarstefnunni kemur fram að menningarstofnanir séu mikilvægar í samfélaginu. Þær 

styrki sjálfsmynd Íslendinga og gegni hlutverki við að treysta félagsleg tengsl. 

Menningarstofnunum er ætlað að 

„gefa landsmönnum tækifæri á að njóta listsköpunar og kynnast 

menningararfinum og gegna veigamiklu hlutverki í menningarrannsóknum, 

söfnun, skráningu, varðveislu og stjórnsýslu. Þær eru þjónustustofnanir sem 

taka mið af fjölbreytni samfélagsins í starfi sínu og dagskrá, auk þess að gegna 

lykilhlutverki í fræðslumálum á sviði menningar, bæði fyrir börn og fullorðna. ... 

Samkvæmt hefð og lögum eru menningarstofnanir ríkisins sjálfstæðar í starfi 

sínu. Þeim er m.a. settur rammi í lögum og reglugerðum og 

árangursstjórnunarsamningar segja fyrir um markmið og forgangsröðun 

verkefna.“
35

 

 

                                                      
32

Meningarstefna  
33

Menningarstefna  
34

Meningarstefna, bls. 28-29 
35

Menningarstefna, bls. 14 
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Þegar menningarstefnan var samþykkt hafði lengi verið kallað eftir sérstakri 

menningarstefnu íslenskra stjórnvalda
36

 og hafði mennta- og menningarmálaráðuneytið unnið 

að slíkri stefnumótun allt frá árinu 2009. Efnt var til ráðstefnunnar Menningarlandið árið 2010 

þar sem fjölmargir aðilar tóku þátt í að ræða mótun menningarstefnu og var notast við 

þjóðfundarformið, þar sem setið var við mörg borð og alls staðar ræddar samskonar 

spurningar en á mismunandi sviði menningar.  Umræðuhópunum var ætlað  að fjalla um það 

hvað þarf að standa vörð um, hverju þarf að breyta og hvernig menn sjá fyrir sér næstu 10 

árin.
37 

Þing á borð við Menningarlandið 2010, sem var ætlað að ræða sérstök menningarmál, 

höfðu áður verið haldin allt frá árinu 1991. Árið 2001 var haldin ráðstefna sem einnig bar 

nafnið Menningarlandið, en þar var ætlunin að ræða stöðu og framtíðarhorfur í 

menningamálum frá sjónarhóli þeirra sem bera ábyrgð á og standa að menningarstarfi á 

landsbyggðinni.
38

 

Það er meðal annars þessi vinna sem liggur til grundvallar fyrir hinni nýju menningarstefnu 

og sýnir glögglega áherslu þeirrar ríkisstjóranr sem starfaði á árunum 2009-2013 á samtal og 

samráð við aðila sem starfa á menningarsviðinu. Þó gætir ýmissa áhrifa frá þeirri 

menningarpólitík sem var ráðandi á Íslandi á árunum 1991-2009, en þá voru pólitísk markmið 

ríkistjórna Íslands m.a. að einkavæða ríkisfyrirtæki, takmarka ríkisafskipti og leita leiða til að 

virkja einstaklingsframtakið. Þetta hafði áhrif á stefnu ríkisstjórna þessa árabils í 

menningarmálum, sem byggði á sterkri einstaklingshyggju með ríkri áherslu á frjálst framtak 

og þar sem litið var á íslenska menningu sem atvinnuskapandi auðlind og talið nauðsynlegt að 

auka efnahagslega hagkvæmni menningarstofnana m.a. til að gera þær betur í stakk búnar til 

að takast á við hnattvædda samkeppni í ljósi vaxandi ferðamennsku. Ríkisstjórnin stóð fyrir 

lagasetningum og opinberri umræðu um grundvallaratriði sem vörðuðu menningu í landinu, 

t.d. með setningu þjóðminja- og safnalaga árið 2001. Yfirvöld ýttu undir breytingar á 

rekstrarformum menningarstofnana svo sem safna, m.a. með því að hvetja til samvinnu 

opinberra stofnanna við einkageirann. Samningsstjórnun var innleidd, sem fól í sér formlegan 

samning þjónustustofnanna og ráðuneyta. Hvatt var til nýsköpunar við framsetningu 

menningararfleifðar og lögð rík áhersla á skemmtanagildi menningar, en hefðbundin íslensk 

byggðasöfn þóttu stöðnuð og framsetning þeirra þurr.
39

 

                                                      
36

Sjá t.d. Bjarka Valtýsson, Íslensk menningarpólitík, bls. 68-69 
37

Menningarstefna, bls. 3-4 
38

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir, „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna― 
39

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir, „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna― 
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Upp úr 1940 var farið að huga að stofnun byggða- og minjasafna víða um landi. Íslensk lög 

um byggðasöfn voru fyrst sett árið 1947.
40

 Fram að þeim tíma hafði áhugaverðum gripum 

sem þótti mikilvægt að varðveita verið komið fyrir á Þjóðminjasafninu. Byggðasöfnin voru 

hugsuð sem söfn einstakra héraða eða byggða, líkt og nafnið ber með sér, og áttu að vera í 

eigu hvers héraðs eða byggðalags. Lögin kváðu á um að einkum skyldi gripum safnað sem 

sérkennandi væru fyrir atvinnuhætti og þjóðlíf á viðkomandi svæðum.
41

 Þeim skyldi komið 

fyrir í byggingum í eigu ríkisins sem varðveittar væru sem fornleifar samkvæmt ákvörðun 

þjóðminjavarðar, en slík söfn bæri að líta á sem sjálfstæðar deildir innan Þjóðminjasafns 

Íslands. Þessar byggingar voru gjarnan torfbæir, en í lögunum var einnig ákvæði sem gaf 

byggðalögum leyfi til að byggja sérstaklega húsnæði fyrir byggðasöfnin og skyldu þau hljóta 

styrk til þess úr ríkissjóði.
42

 Lögin ýttu undir vakningu um allt land, þar sem fólk tók sig 

saman um að hefja söfnun minja í sínum byggðalögum. Megin áhersla við söfnun voru minjar 

sem lýstu samfélaginu og menningunni á hverjum stað, aðallega heimildir sem sýndu 

menningu bænda og sjómanna. Fyrst og fremst var verið að varðveita minjar sem menn 

óttuðust að myndu glatast vegna samfélagslegra breytinga sem átt höfðu sér stað eða stóðu 

yfir.
43

 Starfsemi safnanna var mjög takmörkuð. Flest þeirra voru einungis opin gestum yfir 

sumartímann og ekki ætlast til þess að þau hefðu uppi neina meiriháttar starfsemi. Oft urðu 

söfnin til á frumkvæði einstaklinga, og voru sveitarfélögin ekki alltaf tilbúin að kosta miklu fé 

til uppbyggingar á sérstöku sýningar- eða geymsluhúsnæði og oft voru þessi fyrstu söfn því til 

húsa í gömlum byggingum af ýmsu tagi eða öðru tiltæku húsrými, til dæmis afgangsrými í 

skólum. Þessir einstaklingar höfðu oft mikinn áhuga á sinni sveit og hennar sögu, og vildu 

varðveita hana. Því  fylgdi oft umfangsmikil söfnun gripa.
44

 

Á árunum 1950-1990 voru fjölmörg byggðasöfn af þessu tagi stofnuð og starfrækt á 

Íslandi. Hvert þeirra sýndi með sínum hætti sögu og menningu byggðarlagsins, en upp úr 

1990 fór sem fyrr segir að gæta töluverðrar gagnrýni á starfsemi slíkra safna. Þá fór að bera á 

þeirri skoðun að söfnin í landinu væru að einhverju leyti stöðnuð í starfsemi sinni, sinntu með 

söfnun og sýningum ekki þeim menningarlega fjölbreytileika sem til staðar var nægilega vel 

og þau kæmu ekki nægilega vel til móts við stækkandi hóp ferðamanna sem sóttu landið 

heim.
45

 Árið 2001 gaf samgönguráðuneytið út skýrslu um menningartengda ferðaþjónustu. 

                                                      
40

Lög um viðhald fornra mannvirkja og um byggðasöfn nr. 8/1947 
41

Þór Magnússon, „Byggðasöfn og hlutverk þeirra‖, bls. 22. 
42

Lög um viðhald fornra mannvirkja og um byggðasöfn nr. 8/1947 
43

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir, „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna― 
44

Þór Magnússon, ―Byggðasöfn og hlutverk þeirra‖, bls. 22. 
45

Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir, „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna― 
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Skýrslan kynnti niðurstöður nefndar sem Sturla Böðvarsson samgönguráðherra skipaði þann 

5. nóvember 1999. Nefndinni var ætlað að gera tillögur um þau skref sem nauðsynleg væru til 

að ferðaþjónusta á sviði menningarmála næði að skjóta rótum. Meginniðurstaða skýrslunnar 

var að grundvöllur væri fyrir því að þróa menningarferðir sem aðra meginstoð íslenskrar 

ferðaþjónustu, en hin meginstoð ferðaþjónustunnar væri íslensk náttúra. Íslenskur 

menningararfur þótti ekki vera mjög sýnilegur, þar sem hann væri aðallega fólginn í 

listrænum og bókmenntalegum verðmætum og vísindastarfsemi, og því illa til þess fallinn að 

nýta hann í ferðaþjónustu. Úr þessu mætti bæta, m.a. með því að miðla menningararfinum 

með fjölbreyttari hætti, t.d. með leikrænum hætti og tónlistarlegum flutningi
.46 

Það er ljóst að árið 2001 verða viss skil í íslensku safnaumhverfi. Það ár kom út skýrsla um 

menningartengda ferðaþjónustu sem var ákveðinn vendipunktur í íslensku menningarstarfi, en 

í henni kom berlega í ljós hin nýja áhersla á skemmtanagildi menningar bæði á hefðbundnum 

söfnum en einnig við uppbyggingu nýrra menningastofnanna, svo sem setra, safnvísa og 

sýninga. Það sama ár markaði að auki setning hinna fyrstu eiginlegu rammalaga um íslensk 

safnamál tímamót í íslensku safnastarfi, ekki síst með tilkomu safnaráðs og safnasjóðs, sem 

voru nýmæli í lögunum og betur verður fjallað um hér á eftir. Jafnframt var í lögunum í fyrsta 

skipti fjallað um höfuðsöfnin og þeirra hlutverk. 

3.1 Safnalög 

Hin fyrstu eiginlegu íslensku safnalög, nr. 106/2001, tóku gildi þann 31. maí 2001. Þau voru 

hluti af lagabálki á sviði menningarminja, sem einnig nær til þjóðminjalaga nr. 107/2001, laga 

um húsafriðun nr. 104/2001 og laga um flutning meningarverðmæta úr landi og um skil 

menningarverðmæta til annarra landa nr. 105/2001. Safnalögin höfðu þá verið í undirbúningi í 

þó nokkurn tíma og var frumvarpið unnið í samráði við marga faghópa og stofnanir sem starfa 

á þessu sviði. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að megin tilgangur þess sé að 

styrkja og efla almenna safnastarfsemi. Einnig er bent á mikilvægi þess að tryggja að 

opinberum fjármunum sem veittir eru til safnamála sé vel varið og að fjárveitingar til safna 

grundvallist á rökstuddu mati og heildstæðri stefnu í safnamálum. Fljótlega eftir að vinna 

hófst við lagafrumvarpið var tekin sú ákvörðun að nefndin sem undirbjó lagafrumvarpið ætti 

fyrst og fremst að fjalla um starfsemi minja- og listasafna, en ekki starfsemi skjala- og 

bókasafna. Kemur fram í athugasemdum við lagafrumvarpinu að starfsemi slíkra safna sé 

„nokkuð frábrugðin starfsemi annarra safna― og að um skjalasöfn gildi sérstakar reglur. Í 

frumvarpinu eru færð rök fyrir því að náttúruminjasöfn eigi heima undir safnalögum, því víða 
                                                      
46

Menningartengd ferðaþjónusta 
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um land starfi slík söfn hlið við hlið í sama safnahúsi, auk þess sem í báðum þessum flokkum 

safna séu gerðar sömu faglegu kröfur til skráningar, varðveislu og sýningarhalds. Bent er á að 

á Norðurlöndunum sé farið að nota hugtakið „kulturmiljö―, eða menningarumhverfi, sem 

samheiti yfir alla þætti sem snerta búsetu fólks á tilteknu svæði og vinna þannig heildstætt að 

minjavörslu, menningarmálum og náttúruvernd og renni slíkar hugmyndir enn frekari stoðum 

undir þá skoðun að náttúruminjasöfn séu felld undir löggjöfina með sama hætti og önnur 

minjasöfn.
47

 Fyrirmyndir að íslensku löggjöfinni voru m.a. sóttar til Norðurlanda. 

Rammalöggjöf um safnastarfsemi var fyrst sett í Danmörku 1984 og hafði verið endurskoðuð 

nokkrum sinnum í samræmi við breytta safnastarfsemi. Eins hafði rammalöggjöf um starfsemi 

safna verið sett í Finnlandi árið 1992. Í Noregi var á sama tíma verið að endursoða 

safnalöggjöfina. Jafnframt var tekið tillit til siðareglna ICOM, Alþjóðaráðs safna, sem fyrst 

voru gefnar út árið 1986.
48

 

Safnalög nr. 106/2001 mörkuðu skil í íslensku safnastarfi, en þau voru fyrsta heildstæða 

rammalöggjöfin um um íslensk söfn og starfsemi þeirra. Í lögunum er hugtakið safn í fyrsta 

sinn skilgreint. Þar er hugtakið höfuðsafn einnig nefnt í fyrsta skipti og skyldur slíkra safna 

skilgreindar. Önnur mikilvæg nýjung í lögunum var stofnun safnasjóðs, sem átti að sjá um 

styrkveitingar til safna, og skipun safnaráðs, sem fór með stjórn sjóðsins og átti jafnframt að 

vera samráðsvettvangur lista- og minjasafna.
49

 Safnasjóður, stofnun safnaráðs og úthlutun 

styrkja á faglegum forsendum ýtti undir eflingu safnastafs í landinu og gerði rekstur safna 

tryggari en áður. Í lögunum var sérstaklega tekið fram að söfn skuli fylgja viðurkenndum 

alþjóðlegum siðareglum safna, sem sýndi aukna áherslu stjórnvalda á að faglegt starf íslenskra 

safna taki mið af þeim straumum og stefnum sem einkenna alþjóðleg safnamál.
50

 En það leið 

ekki á löngu áður en tilefni þótti til að endurskoða lögin. Aðlaga þurfti þau að nýju umhverfi 

safnastarfs í landinu og þeim breytingum sem þar höfðu átt sér stað. 

Í byrjun árs 2005 lagði lista- og safnadeild menntamálaráðuneytisins
51

 til við þáverandi 

menntamálaráðherra að endurskoða bæri fjögur lög á sviði menningararfs. Um var að ræða 

lög um húsafriðun nr. 104/2001, lög um flutning menningarverðmæta úr landi og um skil 

menningarverðmæta til annarra landa nr. 105/2001, Safnalög nr. 106/2001 og Þjóðminjalög 

nr. 107/2001. Í minnisblaði til ráðherra dagsett 31. janúar 2005 er tekið fram að við 
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framkvæmd laganna hafi komið í ljós ýmsir gallar sem taka þyrfti tillit til og að auki væru í 

lögunum villur sem nauðsynlegt væri að leiðrétta. Sérstaklega þótti þörf á að endurskoða 

þjóðminjalögin. Lagt var til að ýmsar minniháttar lagfæringar yrðu lagðar fyrir næsta fund 

Alþingis og jafnframt lagt til að stofnaður yrði vinnuhópur skipaður sérfræðingum á sviði 

menningarvörslu sem ekki hefðu bein hagsmunatengsl við málaflokkinn til að yfirfara lögin. 

Meðal vandamála sem nefnd eru í minnisblaðinu er starfsemi safnasjóðs. Nauðsynlegt væri í 

nýjum lögum að athuga stöðu menningarsögulegra setra og sýninga gagnvart safnasjóði, en 

einnig hnykkja á heimild safnaráðs til að styrkja verkefni almenns eðlis, sem ráðið teldi til 

eflingar safnastarfs í landinu. Sem dæmi um slíka styrki eru nefndir styrkir til starfsemi ICOM 

á Íslandi og til farskóla safnamanna og annarra faglegra ráðstefna er varða safnamál.
52

 

Annmarkar á úthlutunum úr safnasjóði lágu fyrir mjög fljótt eftir stofnun hans. Í ársskýrslu 

safnaráðs fyrir árið 2003 kemur skýrt fram að til að geta náð á árangursríkan hátt því 

markmiði sem sett var með stofnun safnasjóðs, þyrftu ríkisstyrkir til safna að renna í auknum 

mæli í gegnum hann með úthlutun sem byggð væru á faglegu mati og faglegu eftirliti í 

framhaldi af því, eins og kveðið væri á um í safnalögunum. Töluverðir fjármunir rynnu úr 

ríkissjóði til safnatengdrar starfsemi gegnum aðrar leiðir en safnasjóð.
53

 Annað sem fjallað er 

um í ársskýrslunni er fjölbreytni safnastarfs á Íslandi, en um er að ræða í kringum 210 

stofnanir á þessu sviði sem flokka mætti í söfn, setur eða safnvísa, sýningar og félög. Bent er 

á að safnalög fjalli einungis um eitt þessara sviða, þ.e. söfn sem í skýrslunni er gróflega 

áætlað að séu í kringum 75 talsins, en meirihluta þessara stofnana mætti flokka sem setur, 

safnvísa eða sýningar. Þörf væri því á einhvers konar löggjöf um styrkveitingar ríkis til 

þessarar starfsemi.
54

 

Í minnisblaðinu til ráðherra er einnig talin þörf á að bæta inn ákvæði um „ábyrgðarsöfn― 

eða „meginsöfn―, annað hvort á tilteknu sviði menningar- og atvinnusögu eða á ákveðnu 

landssvæði, og heimild ráðuneytisins til að semja við einstök söfn um að taka að sér aukið 

ábyrgðarhlutverk.
55

 

Þessar hugmyndir endurspegla þá umræðu sem átti sér stað meðal safnmanna um þessar 

mundir, því í farskólaskýrslu FÍSOS eftir farskóla safnmanna sem haldinn var haustið 2005 

var einnig bent á að söfn á Íslandi væru of mörg og veikburða og bæri því að koma upp 

öflugri og stærri einingum og koma þyrfti upp svæða-/fagsöfnum, sem hefðu skilgreind 
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hlutverk gagnvart höfuðsöfnunum.
56

 Erfitt er að segja til um það hvort hugmyndin eigi upphaf 

sitt að rekja til ráðuneytisins eða til safnmanna sjálfra, en telja má nokkuð ljóst að almennt 

hafi menn verið sammála um nauðsyn þess að stofna ábyrgðarsöfn. 

Í fyrrnefndu minnisblaðinu frá 31. janúar 2005 er talið að lög um húsafriðun og flutning 

menningarverðmæta úr landi þurfi einungis að samlesa með hinum lögunum, svo ekki séu 

sömu atriði tekin fyrir á mismunandi hátt og breyta til samræmis. Var lagt til að starfshópur 

myndi ljúka endurskoðuninni fyrri part árs 2006 og lagafrumvarpið í framhaldinu vera lagt 

fram á haustþingi 2006.
57

 Ráðherra skipaði starfshóp þann 23. maí 2005 sem var falið að 

endurskoða þjóðminjalög í nánu samhengi við safnaög, lög um húsafriðun og lög um flutnnga 

menningverðmæta úr landi og skyldi hann skila tillögum sínum fyrripart árs 2006 svo hægt 

væri að leggja fram lagafrumvarp þess efnis eigi síðar en haustið 2006. Meginmarkmið 

endurskoðunarinnar var að samræma lagaákvæði og stjórnsýslu á sviði verndunar 

menningararfs með það fyrir augum að tryggja verndun menningarminja og gera hana 

skilvirkari.
58

 

Starfshópurinn skilaði af sér niðurstöðum í apríl 2007. Hann hafði þá fundað með 

safnaráði, þjóðminjaverði, forstöðumönnum Fornleifaverndar ríkisins og 

Húsafriðunarnefndar, auk formanna húsafriðunarnefndar og stjórnar fornleifasjóðs. 

Niðurstöður hópsins voru frumvörp til þrennra laga: 

 Frumvarp til laga um verndun menningarminja - þjóðminjalög 

 Frumvarp til safnalaga 

 Frumvarp til laga um skil menningarverðmæta til annarra landa 

 

Starfshópurinn vann með það heildarsjónarmið fyrir augum við endurskoðun laganna, að 

horfa fremur til þess sem álitið var að kæmi menningarminjum og varðveislu þeirra best, 

frekar en að halda í það stofnanaskipulag sem þá var við lýði innan minjaverndarinnar. Í 

tillögunum var reynt að samræma, skýra og skerpa á meðferð við verndun hinna ýmsu flokka 

menningarminja og samræma hugtakanotkun og umsýslu sjóða á sviði minjaverndar. Einnig 

var leitast við að skilgreina hlutverk sjóða sem starfa innan minjaverndarinnar þannig að þeir 

nái til allra tegunda minja.
59

 Starfshópurinn studdist við athugasemdir og ábendingar sem 
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fram komu á fundum með hagsmunaaðlinum víðsvegar um landið. Einnig var horft til laga í 

málaflokkum sem snerta verndun menningarminja hjá öðrum ráðuneytum, til að mynda 

umhverfisráðuneytinu, og að auki voru sams konar eða svipuð lög frá Svíþjóð, Danmörku, 

Finnlandi og Kanada skoðuð. Fyrirmynd að safnalögunum var sótt til Danmerkur, Finnlands 

og Kanada auk Austurríkis og Frakklands, en Svíþjóð og Noregur höfðu á þessum tíma ekki 

sett sérstaka rammalöggjöf um safnastarf, þótt slíkt væri í vinnslu í Noregi.
60

 

Helstu nýmæli í tillögum starfshópsins voru þau, að lagt var til að sett yrði á laggirnar ný 

stofnun, Minjastofnun Íslands, sem yrði til við sameiningu Fornleifaverndar ríkisins, 

Húsafriðunarnefndar og skrifstofu safnaráðs. Fyrirmynd nýju stofnunarinnar var meðal annars 

„ABM-utvikling― sem var  stjórnsýslustofnun í Noregi, sem þjónaði skjalasöfnum og 

bókasöfnum auk lista-, menningar- og náttúruminjasafna.
61

 Þá var lagt til að embætti 

svæðisminjavarða færu undir Minjastofnun Íslands og næðu til allra þátta 

þjóðminjavörslunnar. Þar með fengju þessi embætti víðtækara og skýrara hlutverk. Í þessum 

tillögum vinnuhópsins eru þjóðminjar í fyrsta sinn skilgreindar ítarlega með hliðsjón af 

mikilvægi þeirra fyrir íslenska menningarsögu. Lagt var til að fornleifanefnd verði öflug 

fagnefnd en ekki einungis áfrýjunarnefnd, í samræmi við húsafriðunarnefnd og safnaráð, en 

reynsla af þeirra starfi hefur þótt mjög jákvæð. Lagt var til að ákvæði um verndun húsa og 

annarra mannvirkja, sem áður voru í sérlögum, verði felld inn í þjóðminjalög og reynt verði 

að gæta samræmis við ákvæði um verndun fornleifa. Skýr greinamunur yrði gerður á 

hlutverki stjórnsýslustofnunar sem stuðlar að varðveislu byggingararfs þjóðarinnar og nefndar 

sem hefur stefnumótandi hlutverk og stýrir húsafriðunarsjóði. Einnig var lagt til að orðalagi 

yrði breytt, þar sem hugtakið friðlýsing yrði notað þegar um þinglýstan gjörning er að ræða í 

stað friðunar í lögum nr. 104/2001. Ákvæði laga nr. 105/2001 um flutning 

menningarverðmæta úr landi og um skil menningarverðmæta til annarra landa yrði skipt. 

Fjallað yrði um skil menningarverðmæta til annarra landa í samræmi við tilskipun ESB frá 

1993 í sérlögum, en ekki einnig um flutning íslenskra menningarverðmæta úr landi. Ákvæði 

þar að lútandi yrðu felld inn í lögin um menningarminjar.
62

 

Breytingar á safnalögum samkvæmt tillögunum eru helstar þær, að lagt er til að hlutverk 

starfsmanns safnaráðs færist yfir til Minjastofnunnar Íslands og skerpt verði á faglegu og 

stefnumótandi hlutverki safnaráðs. Opnað yrði fyrir aðkomu setra, safnvísa og sýninga að 
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safnasjóði. Einnig er í frumvarpstillögunum vinnuhópsins lagt til að söfn geti að uppfylltum 

ströngustu faglegu kröfum fengið viðukenningu og í framhaldi af henni rekstrarstyrk beint úr 

ríkissjóði. Í tillögunum felst einnig að ráðuneytið geti gert samning við sum söfn um að vera 

ábyrgðarsöfn. Ábyrgðarsafn yrði einskonar millistig á milli höfuðsafna og annarra safna, setra 

og sýninga í landinu og gætu borið ábyrgð á faglegu safnastarfi á nánar tilgreindu landssvæði 

eða innan ákveðins minjasviðs á landsvísu.
63

 

Menningarskrifstofa ráðuneytisins fór yfir tillögur starfshópsins og lagði til smávægilegar 

breytingar, m.a. að fram kæmi í lögum að ráðherra gæti falið hinni nýju stofnun fleiri verkefni 

ef þurfa þykir.
64

 Menningarskrifstofan telur í minnisblaði sínu mikilvægt að ráðuneytið nýti 

sumarið til að setja fyrirliggjandi frumvarpsdrög í opið umsagnarferli og gefi almenningi 

þannig tækifæri á að koma með athugasemdir sínar til ráðuneytisins áður en frumvörpin verði 

lögð fyrir Alþingi. Með þessu átti að tryggja að fólk sem vinnur að þessum málaflokkum gæti 

kynnt sér innihald tillaganna og þær áherslur og breytingar sem lagt var til að gerðar verði frá 

gildandi lögum.
65

 

Frumvörpin voru til skoðunar innan ráðuneytisins næstu misseri, en í september 2008 voru 

þau kynnt á heimasíðu ráðuneytisins og var almenningi gefinn kostur á að senda inn 

athugasemdir eða ábendingar um efni þess. Fram komu ýmsar ábendingar sem leiddu til 

breytinga á framsetningu frumvarpanna. Meðal annars var ákveðið að taka ákvæði um 

Þjóðminjasafn Íslands úr frumvarpi til laga um menningarminjar - þjóðminjalög og leggja 

fram sérstakt frumvarp um safnið. Áður en frumvörpin náðu fram að ganga urðu 

ríkisstjórnarskipti og efnt var til kosninga í apríl 2009. Nýr ráðherra málaflokksins tók til 

starfa og var ákveðið að vinna áfram með lagafrumvörpin innan ráðuneytisins. 

Frekari kynning á lagafrumvörpunum var haldin fyrir hagsmunaaðila haustið 2010 og var 

endanleg gerð þeirra lögð fram á þingi í apríl 2011. Að lokinni fyrstu umræðu var 

frumvörpunum vísað til menntamálanefndar. Nefndin sendi þau til umsagnar hjá ýmsum 

hagsmunaaðlium og fékk auk þess nokkra aðila á fund til að fjalla um frumvörpin. Frumvarp 

til laga um menningarminjar var ekki afgreitt þá um vorið, en hin frumvörpin þrjú voru 

samþykkt og urðu að lögum. Menningaminjafrumvarpið var lagt fram á ný á nýju 
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löggafarþingi 2011-2012 eftir að unnið hafði verið úr þeim ábendingum sem höfðu borist til 

menntamálanefndar varðandi það og loks samþykkt í júní 2012.
66

 

Í maí 2009 gaf Ríkisendurskoðun út skýrslu til Alþingis um meðferð og nýtingu á ríkisfé til 

íslenskra muna- og minjasafna. Í úttektinni var einkum leitast við að svara hvert umfang 

íslenskrar safnastarfsemi væri og hvernig stjórnun safnamála væri háttað, hversu miklu fé 

væri árlega varið til innlendrar safnastarfsemi og þá einkum þeirra stofnanna sem ekki voru í 

ríkiseigu, hvernig staðið væri að fjárveitingum ríkisins til innlendra safna- og 

sýningarstofnanna sem ekki eru í ríkiseigu, hvernig staðið væri að opinberu eftirliti með 

nýtingu fjársins og hvort fjárveitingar til safna - og sýningarstofnanna sem ekki væru í 

ríkiseigu væru að nýtast á hagkvæman og skilvirkan hátt eins og til væri ætlast.
67

 

Niðurstöður skýrslu Ríkisendurskoðunnar voru um margt áhugaverðar. Þar kemur fram að 

þróun safnastafs á Íslandi hafði á undanförnum árum þróast með talsvert öðrum hætti en í 

nágrannalöndunum. Íslenskum söfnum og sýningarstöðum hafði fjölgað talsvert meðan þeim 

hafði fækkað í Danmörku og Noregi, en þar hafði þróunin verið sú að lítil og meðalstór söfn 

höfðu sameinast öðrum söfnum og með því höfðu orðið til fjárhagslega og faglega öflugri 

rekstrareiningar en áður.
68

 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunnar komu fram níu ábendingar til Alþingis um skref sem 

Ríkisendurskoðun taldi geta haft aukna hagræðingu í för með sér. Í fyrsta lagi er talið að móta 

þurfi skýra safnastefnu um muna- og minjavörslu, bæði fyrir landið í heild og einstaka 

landshluta, forgangsraða verkefnum samkvæmt henni og taka afstöðu til þess hvaða safna- og 

sýningarstarfsemi ríkið eigi sjálft að annast og hvaða starfsemi einkaaðilar eða sveitafélög eigi 

að sjá um.
69

 Einnig þurfi að móta langtímastefnu í fjárveitingum til safnamála þar sem komi 

fram hvernig fénu verði varið til uppbyggingar, rekstrar og verkefna, svo það nýtist á 

hagkvæman og skilvirkan hátt, verði til að auka fagleg gæði safna og styrkja stöðu þeirra og 

hlutverk í samfélaginu.
70

 Nauðsynlegt þyki að setja fastmótaðar reglur um opinberar 

styrkveitingar til safnamála svo allir sitji við sama borð. Styrkir séu veittir samkvæmt 

auglýsingum og faglegir aðilar meti umsóknir og geri rökstuddar tilögur um styrkveitingar. Þá 

skuli gera skriflega samninga við styrkþega og skylda þá til að skila greinargerð um nýtingu 
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styrkfjár. Faglegir aðilar fari yfir greinagerðinar og taki afstöðu til þeirra.
71

 Auka þurfi eftirlit 

með styrkjum og tryggja að eftirlitið beinist ekki síður að faglegum þáttum en fjárhagslegum. 

Án slíks eftirlits sé varla hægt að álykta með nokkurri vissu hvort opinberu fé til 

málaflokksins sé varið á hagkvæman, skilvirkan og markvissan hátt eður ei.
72

 

 

3.2 Samanburður á safnalögum frá 2001 og 2011 

Safnalög nr. 141/2011 sem tóku gildi 1. janúar 2013 byggja á sama grunni og fyrri safnalög 

nr. 106/2001. Til að mynda eru skjala- og bókasöfn ekki talin með í þessum lögum frekar en 

fyrri lögum. Meðal nýjunga í lögunum er, að reynt er að koma til móts við þann fjölda setra, 

sýninga og safnvísa sem spruttu upp eftir útkomu skýrslunnar um menningartengda 

ferðaþjónustu 2001 með því að gera þeim kleift að sækja um verkefnastyrki í safnasjóð.
73

 

Lögin leggja mikla áherslu á samvinnu, því til þess að þessir aðilar geti sótt um í safnasjóð 

verða þeir að vera í samstarfi við viðurkennd söfn, sem verða að vera hinn formlegi 

umsóknaraðili og bera ábyrgð á verkefninu. Í nýju lögunum er í fyrsta sinn skilgreint í átta 

liðum þau skilyrði sem söfn þurfa að upfylla til að öðlast viðurkenningu. Einungis safn sem 

hlotið hefur viðurkenningu getur sótt um styrk í safnasjóð. Jafnframt er í lögunum ákvæði um 

að ráðherra geti, að fenginni tillögu frá safnaráði, afturkallað slíka viðurkenningu sé 

skilyrðum ekki lengur fullnægt. Með þessu er eftirlitshlutverk safnaráðs styrkt, en því er ætlað 

að hafa eftirlit með safnastarfi í landinu. Jafnframt er viðurkenndum söfnum veitt ákveðið 

aðhald.
74

 

Höfuðsöfnin þrjú, Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands 

eiga samkvæmt nýjum lögum ekki lengur lögbundinn fulltrúa í safnaráði, en forstöðumenn 

höfuðsafnanna sitja þó áfram fundi ráðsins stöðu sinnar vegna. Þessar breytingar leiða til þess 

að fulltrúum safna í ráðinu fækkar en að sama skapi eykst vægi fulltrúa FÍSOS, félags 

íslenskra safna og safnmanna, og fulltrúa ICOM, Íslandsdeildar alþjóðaráðs safna, í ráðinu.
75

 

Samkvæmt lögunum frá 2001 hafði safnaráð meðal annars það hlutverk að vera 

samráðsvettvangur safna. Þetta er í samræmi við þær áherslur sem þá voru almennt um aukið 

samráð og samstarf í málum íslenskra safna og eru lýsandi bæði í lagabálknum og í fyrstu 

safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu. Safnaráð lagði mikla áherslu á samráðshlutverk sitt sem 
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hefur leitt til aukinnar samvinnu meðal safna á Íslandi undanfarinn áratug. Fyrir vikið sat 

safnaráð í raun báðum megin við borðið. Því var bæði ætlað að gæta hagsmuna safnanna en 

líka að vera eftirlitsaðili hins opinbera með starfsemi þeirra. Með nýju lögunum er gert ráð 

fyrir að hlutverk safnaráðs einskorðist við ráðgjöf fyrir ráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðuneytið auk þess að vinna að þeim málum sem ráðherra ákvarðar. 

Safnaráði er ekki lengur gert að vera samráðsvettvangur safnanna og er gert ráð fyrir að það 

hlutverk flytjist til höfuðsafnanna, sem er gert að sinna því hvert á sínu sviði. Safnaráði er 

engu að síður ætlað að vinna að stefnumörkun um safnastarf, meðal annars í samráði við 

forstöðumenn höfuðsafnanna.
76

 

Eftir gildistöku safnalaganna í ársbyrjun 2013 er safnaráð einungis hluti stjórnkerfisins, en 

ekki bæði fulltrúi hins opinbera og safnanna. Höfuðsöfnunum er ætlað að leiða samvinnu 

safna og taka þannig við því hlutverki að vera samráðsvettvangur sem safnaráði hafði verið 

fengi áður með lögum frá 2001. Samráðsvettvangurinn er ekki lögbundinn eins og hann var 

áður, heldur er fest í lög að safnaráð skuli taka þátt í vinnu við stefnumörkun um safnastarf og 

eigi þannig að finna samráðsvettvangi safna farveg. Í athugsemdum með frumvarpinu er 

samráð og samvinna sett undir einn hatt og tilgreint að hvort tveggja sé eðlilegur hluti 

safnastarfs og skuli því vera undir forystu höfuðsafna. FÍSOS telur þó vera eðlismun á 

samráði annarsvegar og samvinnu hinsvegar. Annað bendi til sameiginlegra ráðagerða eða að 

vinna fari fram eftir að tekið hefur verið tillit til sjónarmiða utanaðkomandi, en hitt bendir til 

samhjálpar. Eðlilegt teljist að höfuðsöfn stuðli að og styðji við samvinnu milli safna, en megin 

áhersla samvinnu hljóti þó að vera samhjálp á því sviði sem hvert höfuðsafn hefur umsjón 

með, enda ætlað samkvæmt lögum að vera ráðgefandi fyir söfn á sínu sviði og leiðandi í 

faglegu starfi.
77

 

Samhliða því að löggjafarvaldi tekur sérstaklega fram í athugasemdum með nýjum 

safnalögum að samráð og samstarf sé eðlilegur hluti safnastarfs, þá skortir vettvang þar sem 

söfnin geta sameinast og ráðið ráðum sínum, vettvang sem hefur sameiginlega hagsmuni allra 

safna á Íslandi að leiðarljósi og kemur þeim hagsmunum áleiðis til stjórnkerfisins og 

almennings.
78

 Ljóst er að FÍSOS hefur hug á að taka þetta hlutverk að sér í vaxandi mæli. 

Þegar safnalög voru sett 31. maí 2001 náði eftirlitshlutverk safnaráðs einnig til 

höfuðsafnanna. 3. grein laganna hljómaði upphaflega „Safnaráð er samráðsvettvangur 

starfsemi lista- og minjasafna. Safnaráð hefur eftirlit með söfnum í eigu ríkisins og söfnum 
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sem hljóta ríkisstyrki.― Ákvæði er varðar söfn í eigu ríkisins var tekið út með lagabreytingu 

þann 12. desember 2002 og frá þeim tíma hefur safnaráð einungis haft eftirlitshlutverk 

gagnvart söfnum sem hljóta ríkisstyrki, en engu að síður er mikilvægt að safnaráð og 

höfuðsöfnin starfi þétt saman.
79

 Til að geta sinnt leiðbeiningarhlutverki sem skyldi gagnvart 

söfnum er starfa á þeirra sviði, þurfa höfuðsöfnin að hafa ákveðna sérstöðu. Þau þurfa að 

uppfylla alþjóðlegar gæðakröfur um starfsemi safna og vera fagleg og vönduð á allan hátt. 

Í fjórðu grein nýju safnalaganna er auk höfuðsafna talað um viðurkennd söfn og 

ábyrgðarsöfn. Í viðurkenningu safns felst að ráðherra hafi staðfest að fyrirkomulag og 

starfsemi viðkomandi safns fullnægi faglegum kröfum. Ráðherra veitir viðurkenningu að 

fenginni tillögu safnaráðs. Viðurkennt safn hefur tiltekið starfssvið eða starfssvæði sem er 

tilgreint í stofnskjali þess. Öll söfn nema höfuðsöfn þurfa að sækja um viðurkenningu vilji 

þau falla undir ákvæði laganna. Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um starfssvið, 

rekstrarform, eignarhald, fjármögnun og árlegan rekstrarkostnað ásamt stofnskrá eða 

samþykkt safnsins. Auk þess þurfa söfnin að uppfylla eftirfarandi skilyrð: 

 „1. Safn skal vera í eigu opinberra aðila, sjálfseignarstofnunar, félags 

eða fyrirtækis sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess 

og skipar því stjórn. Safn skal ekki rekið í hagnaðarskyni. 

 2. Safn skal hafa sjálfstæðan fjárhag, aðskilinn frá öðrum rekstri 

eiganda. Reikningar safns skulu vera áritaðir af löggiltum endurskoðanda. Það 

skal árlega senda skýrslu um starfsemi sína og fjárhagslegt uppgjör til 

safnaráðs. 

 3. Safn skal starfa eftir stofnskrá eða samþykkt sem safnaráð hefur 

staðfest, sbr. 7. gr. Í stofnskrá eða samþykkt skal tilgreina viðfangsefni og 

starfssvæði safnsins. Stofnskrá eða samþykkt viðurkennds safns skal birt í B-

deild Stjórnartíðinda. 

 4. Safn skal starfa í samræmi við skilmála safnaráðs um húsnæði, 

öryggismál, skráningarkerfi og faglega starfsemi. Upplýsingar um skráða gripi í 

varðveislu safns skulu vera aðgengilegar almenningi. 
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 5. Safn skal veita skólanemendum sem heimsækja safnið í skipulögðum 

námsferðum aðgang án gjaldtöku. 

 6. Aðgengi að húsnæði safns skal vera í samræmi við lög og reglugerðir 

og eins mikið tillit tekið til þarfa fólks með fötlun og kostur er. 

 7. Safn skal starfa í samræmi við siðareglur Alþjóðaráðs safna (ICOM) 

og ákvæði laga. 

 8. Forstöðumaður safns skal hafa menntun á ábyrgðarsviði safnsins eða 

hafa aflað sér hliðstæðrar hæfni á annan hátt.“
80

 

 

Ráðherra getur afturkallað viðurkenningu safns að fenginni tillögu safnaráðs telji ráðið að 

safnið uppfylli ekki lengur skilyrði viðurkenningar. Viðurkennt safn á rétt á að nota ákveðið 

einkennismerki, sem safnaráð hefur látið útbúa, en safn sem svipt hefur verið viðurkenningu 

er óheimilt að nota einkennismerki viðurkenndra safna. Eins og áður hefur komið fram getur 

viðurkennt safn sótt um styrk úr safnasjóði og borið ábyrgð á slíkri umsókn í samstarfi við 

aðra aðila. Með því að setja fram ákveðin skilyrði sem söfn þurfa að uppfylla til að fá 

viðurkenningu og þar með að eiga rétt á að sækja styrki í safnasjóð, reynir löggjafinn að 

styrkja faglegt starf safna, en krafa um slíkt gerist æ háværari. 

Samkvæmt 4. gr. safnalaganna er ábyrgðarsafn viðurkennt safn sem ráðherra hefur, að 

fenginni tillögu viðkomandi höfuðsafns, falið að bera ábyrgð á ákveðnum þáttum safnastarfs á 

tilteknu sviði eða landsvæði. Ráðherra getur, að fenginni tillögu viðkomandi höfuðsafns, falið 

viðurkenndu safni að bera faglega ábyrgð á ákveðnum þáttum safnastarfs. Ábyrgð safnsins 

getur náð til afmarkaðs sviðs eða tiltekins landsvæðis. Ábyrgðarsöfnum er gert að starfa í 

nánu samráði við höfuðsafn á viðkomandi safnasviði, þau eiga að veita öðrum söfnum, 

safnvísum, setrum og sýningum á sínu sviði eða landsvæði ráðgjöf og leiðbeiningar eftir því 

sem kostur er. Forstöðumaður ábyrgðarsafns á að vera í fullu starfi og hafa háskólamenntun 

og staðgóða þekkingu á sviði safnsins eða hafa aflað sér hliðstæðrar hæfni á annan hátt. 

Safnið skal að auki hafa hið minnsta einn starfsmann með menntun eða staðgóða þekkingu og 

reynslu á ábyrgðarsviði safnsins. Nánar verður kveðið á um verkefni, ábyrgðarsvið og 

fjárveitingar í tímabundnum samningi milli ráðuneytis, hlutaðeigandi safns og viðkomandi 
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höfuðsafns.
81

 Í athugasemdum með lagafrumvarpinu kemur fram að ástæða þykir til að efla 

þau söfn sem hafi burði til að vera leiðandi í safnastarfi og geta verið öðrum söfnum, 

safnvísum, setrum og sýningum til ráðgjafar og aðstoðar. Með slíku fyrirkomulagi væri 

þjónusta og aðstoð við önnur söfn, safnvísa, setur og sýningar færð nær vettvangi eða heim í 

hérað. Þannig væri slíkum rekstrareiningum gert kleift að leggja sitt af mörkum til 

menningarstarfs þó að þær uppfylli ekki skilyrði III. kafla laganna til að fá viðurkenningu sem 

söfn.
82

 Þetta er í samræmi við skýrslu Ríkisendurskoðunar frá 2009, þar sem lagt er til að 

stefna eigi að færri og öflugri söfnum, því slíkar stofnanir séu álitnar hagkvæmari í rekstri og 

standi frekar undir faglegum kröfum hvers tíma. Því beri að hvetja skyld söfn sem starfa á 

sama landsvæði til að sameinast eða auka samvinnu sína og stuðla að aukinni 

verkaskiptingu.
83

 Góð reynsla hefur hlotist af þessu erlendis, en bæði í Noregi og í Danmörku 

hefur áherslan undanfarna áratugi verið á sameiningu safna og annarar safnatengdrar starfsemi 

í stærri rekstrareiningar í hagræðingarskyni, en einnig til að stuðla að aukinni fagmennsku og 

góðri nýtingu styrktarfjár.
84 

Í 5. grein safnalaga nr. 141/2011 er að auki önnur safnastarfsemi skilgreind og eru þar 

tilgreindir safnvísar, setur og sýningar. Safnvísar sinna safnatengdri starfsemi en uppfylla ekki 

öll skilyrði sem söfn til að hljóta viðurkenningu skv. 10. gr. Fram kemur í athugasemdum með 

lagafrumvarpinu að mjög stóran hluta þeirra stofnana í landinu sem stunda safntengda 

starfsemi beri fremur að telja til safnvísa en eiginlegra safna, þ.e. þau uppfylli ekki öll skilyrði 

laganna um söfn, m.a. með tilliti til rekstrarforms og umfangs starfseminnar. Þá sinna 

safnvísar ekki öllum þeim þáttum sem safni ber samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaráðs safna 

(ICOM) og kveðið er á um í 3. gr. laganna.
85

 Setur sinna að jafnaði rannsóknum og miðlun 

fremur en söfnun og varðveislu.
86

 Þau vinna oft með efni sem byggist á menningar- eða 

náttúruarfi, en bera ekki ábyrgð á varðveislu minja á sama hátt og söfn.
87

 Sýningar eru 

sjálfstæðar rekstrareiningar sem sinna miðlun fremur en söfnun, varðveislu og rannsóknum. 

Sýning getur einnig verið hluti af starfsemi safns eða seturs, þó hún sé staðsett annarsstaðar. 

Safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til skilgreindra verkefna í samstarfi 
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við viðurkennd söfn samkvæmt 22. gr. safnalaga.
88

 Sérstaklega er tekið fram í athugasemdum 

með lagafrumvarpinu að ákvæðin sem lúta að setrum, safnvísum og sýningum byggist á eðli 

starfsemi þeirra en ekki heitum þeirra.
89

 Með þessu eru stjórnvöld að reyna að skilgreina 

skýrar hverjar eru faglegar forsendur safna, svo auðveldara verði að útdeila fjármagni úr 

safnasjóði eftir faglegum leiðum og svara þannig þeim óánægjuröddum sem heyrst hafa í 

tengslum við úthlutanir úr sjóðnum. Tekið er fram í athugasemdum með lagafrumvarpinu að 

skilgreiningarnar í þessa flokka séu fengnar úr Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 2001-

2008.
90

 Þetta er sérstaklega áhugavert þegar skoða á stöðu höfuðsafna sem leiðandi og 

ráðgefandi á sínu sviði, því hér eru skilgreiningar höfuðsafnsins teknar beint inn í texta 

löggjafavaldsins og verður hluti af lagabókstafnum. Vænta má að höfuðsafnið sé í stefnu sinni 

að gera grein fyrir hug og skoðunum fagstéttarinnar almennt í landinu og þar af leiðir að 

setning stefnu sem þessarar ýti undir að fagleg umræða skili sér inn í lagarammann. 

Upphaflegu frumvarpstillögur vinnuhópsins gerðu ekki ráð fyrir sérlögum um 

Þjóðminjasafn Íslands, en við vinnslu frumvarpanna og meðferð þeirra í 

menntamálaráðuneytinu varð úr að taka þau ákvæði sem snéru að Þjóðminjasafni Ísland og 

áður höfðu verið í þjóðminjalögum, úr frumvarpinu og hafa sérstakt frumvarp um 

Þjóðminjasafn Íslands sem varð að lögum 28. september 2011. Meðal nýmæla í lögum um 

Þjóðminjasafn Íslands eru ákvæði um að Þjóðminjasafn Íslands skuli taka við og varðveita 

muni, sýni og önnur rannsóknargögn úr fornleifarannsóknum. Sú skylda hefur fram að þessu 

hvílt á þeim sem stunda fornleifarannsóknir samkvæmt ákvæðum laga nr. 107/2001 að þeir 

skuli annast forvörslu slíkra gripa áður en þeim er skilað til Fornleifaverndar ríkisins. Skil á 

slíkum gripum hafa oft dregist og er hinu nýja ákvæði meðal annars ætlað að tryggja að 

forngripum sem finnast við slíkar rannsóknir verði skilað innan tilskilins tíma til safnsins.
91

 Í 

lögunum er Þjóðminjasafninu einnig heimilt að fela viðurkenndu safni varðveislu gripa til 

langframa, svo og að lána safngripi tímabundið vegna sýninga eða rannsókna. Þá er umsjón 

með kirkjugripum færð aftur til Þjóðminjasafns Íslands en með þjóðminjalögunum frá 2001 

var Fornleifavernd ríkisins falin umsjón með þeim. Í nýju lögunum fær Þjóðminjasafn Íslands 

að auki gjaldtökuheimild fyrir aðgengi að safninu og ýmsa sértæka þjónustu. Í eldri 

lagaákvæðum um safnið er ekkert gjaldtökuákvæði en engu að síður hefur stofnunin innheimt 
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slík gjöld.
92

 Samsvarandi ákvæði hefur verið bætt inn í ný myndlistalög nr. 64/2011 sem nær 

til starfsemi Listasafns Íslands og í lög nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands. Með þessu 

er gjaldtaka sem hafði tíðkast um áraraðir orðin heimil samkvæmt lögum. 
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4 Hlutverk höfuðsafna og þróun þeirra 

Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 starfa á Íslandi þrjú höfuðsöfn. Þau eru Þjóðminjasafn 

Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Höfuðsöfnin eru í eigu ríkisins og eru 

miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði samkvæmt fjórðu grein laganna. Þau hafa forustu 

í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi, eru öðrum söfnum 

til ráðgjafar og er ætlað að stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu hvert á sínu 

sviði. Að auki ber höfuðsöfnum að kynna sérsvið sitt innan lands sem utan. 

Hugtakið höfuðsafn er fyrst nefnt í safnalögnum nr. 106/2001. Samkvæmt þeim lögum er 

hlutverk höfuðsafna að vera miðstöð safnastarfsemi hvert á sínu verksviði, að vera öðrum 

söfnum til ráðgjafar og stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu, hvert á sínu 

sviði. Þar er einnig tilgreint að höfuðsöfn eigi að kalla eftir safnastefnu þeirra safna sem starfa 

á þeirra sviði og að á fjögurra ára fresti skuli höfuðsöfn semja sameiginlega stefnuyfirlýsingu 

fyrir það safnasvið sem þau veita forstöðu og kynna þessa stefnuyfirlýsingu ásamt verkáætlun 

fyrir safnaráði. 

Verkaskipting höfuðsafnanna er nánar tilgreind á eftirfarandi hátt: 

„Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu. Þjóðminjasafn 

Íslands annast söfnun, skrásetningu, varðveislu og rannsóknir á minjum um 

menningarsögu þjóðarinnar og kynningu þeirra, innanlands og utan. 

Listasafn Íslands er höfuðsafn á sviði myndlistar. Listasafn Íslands annast 

söfnun, skrásetningu, varðveislu, heimildasöfnun, kynningu og rannsóknir á 

íslenskri myndlist. 

Náttúruminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði náttúrufræða. Náttúruminjasafn 

Íslands annast söfnun, skrásetningu, varðveislu, kynningu og sýningar á náttúru 

Íslands og nýtingu náttúruauðlinda.“
93

 

 

Í nýjum safnalögum nr. 141/2011 haldast þessi verksvið höfuðsafnanna að mestu óbreytt. 

Auk fyrrgreindra atriða tilgreina nýju lögin, að safnkostur höfuðsafnanna skuli vera 

undirstaða fræðslu- og sýningarstarfs þeirra og að hann skuli jafnframt vera aðgengilegur til 

rannsókna. 
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4.1 Þjóðminjasafn Íslands – höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu. 

Þjóðminjasafn Íslands er elsta safn landsins stofnað árið 1863 og hét þá Fornminjasafn. 

Verkefni þess eru fyrst skilgreind í lögum árið 1907. Þjóðminjasafnið hefur því ákveðna 

sérstöðu og hefur undanfarin 150 ár getað markað sér skýra stöðu í samfélaginu. Það hefur 

tekið virkan þátt í minjavörslu út um allt land og hefur safninu því gengið vel að marka sér 

stöðu sem höfuðsafn. Í raun gengdi það að mörgu leyti því hlutverki þegar fyrir 

lagasetninguna, þótt titillinn „höfuðsafn― hafi ekki verði kominn til og var ráðgefandi fyrir 

önnur söfn, þótt það hlutverk hafi ekki verði skilreint í lögum. Safnið fór í gegnum gagngerar 

breytingar á árunum 1998-2004, en þá var sýningarhúsnæði þess við Suðurgötu lokað vegna 

endurbyggingar og endurskipulagningar. Safnið vaknaði af þeim dvala sem sterk og 

nútímaleg stofnun, þar sem reynt hefur verið að vanda vel til allra þátta starfseminnar og 

innleiða alþjóðleg viðmið í stefnumótun. Geymsluhúsnæði og umbúnaður safngripa er fyrsta 

flokks, fagleg forvarsla er stunduð við góðar aðstæður og skráning og rannsóknir safnsins 

mæta fræðilegum kröfum. Sýningarhúsnæði safnsins mætir einnig nútímakröfu um faglegt 

safnastarf, þar sem miðlun safnkostsins fer fram samfara því að gætt er að öryggisaðstæðum 

og forvörslu safngripa á sýningum.
94

 

Þjóðminjasafn Íslands er meðvitað um hlutverk sitt sem höfuðsafn í öllu sínu starfi. 

Sumarið 2002 var haldinn fundur um safnamál og varðveislu menningararfsins á öllum 

minjasvæðum landsins. Fundirnir áttu að gegna hlutverki við samningu safnastefnu á sviði 

menningarminja, sbr. 5. grein safnalaganna. Þar fengu safnmenn, fulltrúar atvinnu- og 

ferðamála, sveitastjórnarmenn, þingmenn og aðrir að hafa áhrif á stefnumótunina. Meðal 

annars var spurt að því í hverju samstarfið við Þjóðminjasafnið ætti að felast og hvernig 

samstarf safnafólks á svæðinu ætti að vera. Einnig var skoðað hvaða aðkallandi verkefni á 

sviði safnamála væru helst á svæðinu og hvaða verkefni hefðu verið vanrækt á svæðinu. Svör 

við þessum spurningum voru öll mjög samhljóða. Fram kom að samstarf safnafólks innan 

hvers svæðis væri lítið sem ekkert og var talið brýnast að bæta úr því. Afstaða manna til 

Þjóðminjasafnsins var mjög jákvæð. Menn vildu að Þjóðminjasafnið hefði forgöngu um 

stefnumótun, væri faglegur bakhjarl minni safnanna, gæti útvegað sérfræðiaðstoð og verið 
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samvinnuaðili um munalán og sýningar.
95

 Úr varð því að safnið gaf út heildarstefnu á sviði 

þjóðminjavörslu árið 2003, fyrst höfuðsafnanna.
96 

  

Árin 2009–2010 var aftur efnt til samráðsfunda í Þjóðminjasafni Íslands og í hverjum 

landsfjórðungi með fulltrúum safna, sveitarfélaga og ferðaþjónustu, þar sem áherslur nýrrar 

stefnu voru ræddar. Í kjölfarið var skipuð ritnefnd sem vann úr athugasemdum og gerði drög 

að nýrri stefnu með Þjóðminjasafninu.
97

  Safnastefnan var rædd vorið 2010 á fyrsta Vorfundi 

Þjóðminjasafns Íslands, sem er ársfundur safna á sviði þjóðminjavörslu með höfuðsafninu og 

var Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 gefin út í framhaldinu.
98

 

Þjóðminjasafnið hefur mikil tengsl við söfnin á landsbyggðinni, í samhengi við hlutverk 

sitt sem höfuðsafn og einnig vegna samstarfs um hin ýmsu verkefni.
99

 Safnið hefur þá 

sérstöðu miðað við hin höfuðsöfnin, að það starfar um allt land, þar sem hluti safnkostsins er 

húsasafn Þjóðminjasafns Íslands. Húsasafnið varðveitir um 50 hús og byggingar víðsvegar um 

landið. Í mörgum húsanna er starfsemi sem tengist verndun menningarsögunar, oft í samvinnu 

við nærliggjandi byggðasöfn. Eins og fram kemur í fyrri safnastefnunni þá telur 

Þjóðminjasafn Íslands að því beri að styðja við fræðslu og endurmenntun safnmanna, s.s. með 

fyrirlestrum, útgáfu og miðlunarstarfi almennt.
100

 Safnið hefur þannig komið að stofnun 

námsbrautar í safnafræði við Háskóla Íslands, hefur stutt við námskeið sem FÍSOS hefur 

staðið fyrir í samstarfi við Endurmenntun Háskóla Íslands, m.a. með því að bjóða aðstöðu og 

fyrirlesara frítt fyrir slík námskeið. Safnið hefur haldið árlega vorfundi málaflokksins frá árinu 

2010, þar sem boðið er upp á fyrirlestra um málefni sem varða söfnin en jafnframt gefst 

safnmönnum færi á að ræða þau mál sem brenna á þeim. Árið 2011 var haldinn sameiginlegur 

vorfundur safnanna, en þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra ávarpaði fundinn í 

upphafi hans. Ráðherra fagnaði því að boðið væri upp á þennan sameiginlega vettvang þar 

sem safnafólki gæfist kostur á að koma saman og ræða sameiginleg málefni sem stuðla að 

samvinnu safna og samræmdri stefnu á þeim sviðum sem söfnin ná til. Taldi ráðherra að því 

meira samráð og samtal sem eigi sér stað á milli safna af öllu tagi, því meiri væntingar gætu 

stjórnvöld haft uppi um vönduð og fagleg vinnubrögð og sameiginlega nálgun við úrlausnir 
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mála. Slíkt myndi, að hans mati, án efa leiða til betri þjónustu bæði við fræðimenn og 

almenning.
101

 

Samkvæmt þjóðminjaverði þarf ímynd Þjóðminjasafns Íslands sem höfuðsafns  að vera 

sterk til þess að stofnunin njóti trausts meðal landsmanna og stjórnvalda, sem er forsenda 

góðs árangurs á sviði þjóðminjavörslu. Sem höfuðsafn þarf safnið því að vera í góðum 

tengslum við önnur söfn í landinu og í nágrannalöndunum, sem og við aðrar 

þjóðmenningarstofnanir og menntastofnanir.
102

 Þjóðminjasafnið leggur mikið upp úr að veita 

ráðgjöf, vera leiðandi um faglega þætti safnastarfs og standa fyrir fræðslu, þjálfun og útgáfu 

handbóka sem nýtast geta öðrum söfnum. Minjasöfn landsins hafa aðgang að faglegri ráðgjöf 

sérfræðinga Þjóðminjasafns Íslands í samræmi við lögbundið hlutverk þess sem höfuðsafns 

og eins og svigrúm er til hverju sinni. Safnið leitast einnig við að vísa öðrum söfnum á frekari 

sérfræðiþekkingu, þar sem hana er að finna. Í bóka- og heimildasafni safnsins er veittur 

aðgangur að heimildum, en þar er einnig veittur aðgangur að safnkostinum með 

skráningarkerfinu Sarpi. Þjóðminjasafnið aðstoðareinnig minjasöfnin við úrlausn ýmissra 

mála og lánar öðrum söfnum safngripi úr safnkostinum í samræmi við útlánareglur.
103

 

Þjóðminjavörður hefur bent á að höfuðsafni beri að hafa styrk til þess að styðja við önnur 

söfn í landinu þegar vá ber að dyrum, svo sem náttúruhamfarir.
104

 Þjóðminjasafnið hefur 

tvívegis komið að slíku starfi á undanförnum árum. Fyrra skiptið var þegar Suðurlandskjálfti 

varð árið 2008, en þá fór hópur sérfræðinga frá Þjóðminjasafni Íslands til Eyrarbakka og 

aðstoðaði við hreinsunarstarf á safninu þar. Seinna skiptið var árið 2010 þegar Eyjafjallajökull 

gaus en þá fór hópur safnamanna og sjálfboðaliða í Skóga til að vinna hreinsunarstarf á 

Skógasafni.
105

 

Í mars 2013 öðlaðist Þjóðminjasafn Íslands enn nýtt hlutverk, en þá varð það með viðbót 

við lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011 að háskólastofnun. Það hefur því svipaða 

stöðu og Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og mun eiga í frekara samstarfi við 

aðrar stofnanir á háskólastigi samkvæmt sérstökum samningum. Samstarf safnsins við 

Háskóla Íslands byggir á sérstökum samstarfs- og þjónustusamningi um starfstengsl, 

fjárhagsleg samskipti og skipan sameiginlegra starfa, en jafnframt er Þjóðminjasafninu heimilt 
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að veita öðrum háskólum landsins þjónustu eftir því sem nánar er ákveðið í gagnkvæmum 

þjónustusamningum við einstaka skóla.
106

 

 

4.2 Listasafn Íslands – höfuðsafn á sviði myndlistar 

Listasafn Íslands var stofnað árið 1884. Helsta markmið safnsins var að Íslendingar fengju að 

kynnast þeim fjársjóði sem myndlist er og samanstóð stofngjöf safnsins aðallega af verkum 

erlendra listamanna.
107

 Í dag leggur safnið megináherslu á 19. og 20. aldar list, íslenska og 

erlenda og á merkasta safn íslenskra verka hér á landi.
108

 Listasafnið var meira og minna tengt 

Þjóðminjasafni Íslands frameftir 20. öldinni en varð að sjálfstæðri stofnun með lögum árði 

1961. 

Árið 1987 flutti safnið á Fríkirkjuveg 7 en aðalbyggingin var reist af Thor Jensen sem 

íshús árið 1916. Skrifstofur safnsins fluttu árið 2001 á Laufásveg 12 og eru í Fríkirkjuvegi 7 

nú sýningarsalir, safnbúð, kaffihús safnsins og listaverkageymslur. Safnið glímir við 

plássleysi og er t.a.m. enn sem komið er ekki mögulegt að gera sögu íslenskrar myndlistar skil 

á grunnsýningu. Ennfremur veldur takmarkað fjármagn til listaverkakaupa hættu á því að göt 

myndist í safnkosti safnsins.
109

 

Ný lög um Listasafn Íslands tóku gildi 1. janúar 2013 en það eru myndlistarlög nr. 

64/2012. Með þessum lögum falla sérlög um Listasafn Íslands nr. 58/1988 úr gildi. Með 

myndlistarlögunum er gerð tilraun til að skilgreina lagaramma myndlistarsviðsins í 

heildarlögum með líkum hætti og gert hefur verið um önnur listasvið, t.d. með leiklistarlögum 

nr. 138/1998 þar sem Þjóðleikhúsið er fellt inn í löggjöfina. Í leiklistarlögum er einnig fjallað 

um leiklistarráð og framlag til leikhópa, nokkurs konar leiklistarsjóð, eins og gert er í 

myndlistarlögunum um myndlistarráð og myndlistarsjóð. Þetta er því í samræmi við þá vinnu 

við samhæfingu laga á listasviðum, sem löggjafinn hefur sett á undanförnum árum.
110

 Í nýjum 

myndlistarlögum er einnig leitast við að samræma starfsemi Listasafns Íslands við starfsemi 

hinna höfuðsafnanna. Til að mynda er safnráð, sem í gömlu lögunum var skipað af ráðherra 

og ætlað að hafa umsjón og eftirlit með starfsemi safnsins, lagt niður. Slík ráð eru ekki skipuð 

við hin höfuðsöfnin. Í lögunum er innkaupanefnd safnsins breytt, en þar situr nú safnstjóri 
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Listasafnsins, auk fulltrúa skipaður af ráðherra án tilnefningar og fulltrúa tilnefndur af 

Sambandi íslenskra myndlistarmanna, en þeir áttu áður tvo af þremur fulltrúum í safnráði. 
111 

Í lögunum er stofnað nýtt myndlistarráð, sem á að vera mennta- og menningarmálaráðherra 

til ráðgjafar og annast úthlutun úr myndlistarsjóði. Enn fremur er ráðinu ætlað að stuðla að 

kynningu á íslenskum myndlistarmönnum og listsköpun þeirra og vinna að því að efla 

alþjóðlegt samstarf íslenskra myndlistarmanna og stofnana. Myndlistarráð á þannig að veita 

ráðuneytinu faglega aðstoð og stuðning. Skipun myndlistarráðs er nýjung sem er ætlað að 

vera til samræmis við önnur listgreinaráð sem skipuð hafa verið, t.d. leiklistarráð og 

tónlistarráð, nema að hér er gert ráð fyrir að ráðið verði skipað fimm fulltrúum í stað þriggja í 

leiklistarráði og tónlistarráði enda verður verksvið þess víðtækt og stefnumarkandi. Skipan 

myndlistarráðs er í stórum dráttum í samræmi við skipun ráðgjafarnefndar ráðuneytisins á 

sviði myndlistar til meira en tveggja áratuga nema að bætt er við tveimur fulltrúum. Hún 

byggist einnig á sömu grundvallarsjónarmiðum um aðkomu fagaðila og viðhöfð eru við 

ákvörðun um skipun leiklistarráðs og allflestra sjóðstjórna á vegum ráðuneytisins. Samband 

íslenskra myndlistarmanna (SÍM) eru heildarsamtök þeirra sem starfa á sviði myndlistar og 

tilnefnir tvo fulltrúa í ráðið. Myndhöfundasjóður Íslands/Myndstef stendur vörð um 

höfundarrétt vegna opinberrar endurbirtingar og sýningar á verkum myndlistarmanna og 

tilnefnir einn fulltrúa. Listasafn Íslands sem er höfuðsafn á sviði myndlistar tilnefnir einn 

fulltrúa og einn fulltrúi er skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður. Með þessu 

fyrirkomulagi getur ráðherra séð til þess að myndlistarráð endurspegli fjölþætta þekkingu og 

reynslu á sviði myndlistar, t.d. úr fræðasamfélaginu eða atvinnulífinu, til viðbótar þeirri 

yfirsýn sem fulltrúar samtaka myndlistarmanna, Myndhöfundasjóðs og Listasafns Íslands 

leggja af mörkum til ráðsins.
112

 Hlutverk myndlistarsjóðs er að veita fjárhagslegan stuðning til 

verkefna á sviði myndlistar til að efla hana og koma henni á framfæri hér á landi og 

erlendis.
113

 

II. kafli laganna tekur til Listasafns Íslands sem áður var fjallað um í sérstökum lögum um 

safnið, nr. 58/1988. Í þessari grein er kveðið á um að Listasafn Íslands sé eign íslenska 

ríkisins og að það sé höfuðsafn á sviði myndlistar. Er þetta í samræmi við ákvæði safnalaga 

þar sem segir að höfuðsöfn séu í eigu ríkisins og séu miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu 

sviði. Í þeim segir jafnframt að höfuðsöfn skuli starfa eftir sérstökum lögum þar sem nánar er 

kveðið á um starfsemi þeirra og uppfyllir II. kafli þessa laga til myndlistarlaga það skilyrði 
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hvað varðar Listasafn Íslands. Safnið skal einkum leitast við að safna íslenskri myndlist og 

vera miðstöð rannsókna sem tengjast henni, það skal safna heimildum um íslenska myndlist 

og miðla henni til almennings. Gert er ráð fyrir að það veiti öðrum listasöfnum ráðgjöf, stuðli 

að samvinnu listasafna og vinni að samræmdri safnastefnu á sviði myndlistar.
114

 

Samkvæmt 3. gr. myndlistarlaga eru helstu verkefni Listasafns Íslands að koma upp 

metnaðarfullu safni íslenskrar myndlistar, skrá það, rannsaka, varðveita og miðla, innan lands 

sem utan. Þetta er í samræmi við ákvæði safnalaga um hlutverk safna. Sérstök áhersla er í 

nýju lögunum lögð á skyldur Listasafnsins á sviði heimildasöfnunar um íslenska myndlist og 

bættan aðgang almennings og fræðimanna að þeim og er safninu gert að annast 

fræðslustarfsemi um innlenda og erlenda myndlist fyrir skóla, fjölmiðla og almenning.
115

 

Á farskóla safnamanna haustið 2009 var yfirskriftin „Söfn á tímum breytinga―. Þar var 

m.a. fjallað um stöðu listasafna, en umræða um þau hefur stundum lent í skugganum af 

umræðu um málefni minjasafna. Þetta lýsir sér t.d. í því að listasöfnin hafa ekki tekið eins 

virkan þátt í viðburðum sem FÍSOS stendur fyrir, t.a.m. endurmenntunarnámskeiðum og 

farskóla safnmanna, og er rödd listasafnanna því almennt ekki eins áberandi í íslensku 

safnaumhverfi og rödd minjasafnanna. Í skýrslu farskólastjórnar um niðurstöður farskólans 

þetta ár kemur fram að safnmenn séu meðvitaðir um þetta og óski breytinga þar á: 

„Myndlistin er á jaðri safnastarfs. Listasafn Íslands er mjög veikt sem 

höfuðsafn, hver sem ástæðan er og hefur ekki náð að skapa sér það 

forustuhlutverk [sic] sem því ber. Þjóðminjasafn Íslands hefur skapað hefð sem 

leiðandi safn á sínu sviði. Það hefur unnið heildræna safnastefnu með tilliti til 

hlutverks síns sem höfuðsafn og er sú safnastefna nú í endurskoðun. Samstarf 

þess við söfn í þessum málaflokki virðist farsælt.   

Það er áskorun hópsins að Listasafn Íslands fari í þá stefnumótunarvinnu sem 

því ber sem höfuðsafn myndlistar og  leggi þar með grunn að myndlistarhefð. 

Hópurinn kallar eftir samstarfi í þeirri vinnu og gagnkvæmum stuðningi.“
116
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Listasafn Íslands hefur enn ekki gefið út stefnu á fagsviðinu, en vinna við slíka stefnu er 

hafin. Safnið hefur staðið að árlegum samráðsfundum með öðrum söfnum á sviðinu 

undanfarin ár.
117

 

4.3 Náttúruminjasafn Íslands - höfuðsafn á sviði náttúruminja 

Náttúruminjasafn Íslands varð ekki formlega til fyrr en við setningu laga um 

Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007.
118

 Þrátt fyrir að ákvæði um stofnun Náttúruminjasafns 

Íslands hafi ekki orðið að lögum fyrr en 2007, er forsaga safnsins þó bæði löng og flókin. 

Björn Bjarnason, hinn sami og hafði forgöngu um stofnun Listasafns Íslands, hvatti í ritinu 

Heimdalli árið 1884 til að stofnað yrði Náttúrusafn á Íslandi.
119

 Í grein sinni „Söfn vor―, þar 

sem Björn greinir frá því að byrjað sé að safna verkum fyrir fyrirhugað Listasafn, skrifar hann 

einnig um mikilvægi Náttúrusafns. 

„Náttúrusafnið í Reykavík ættu allir að leggjast á eitt með að stækka sem mest; 

fyrst og fremst ættu Íslendingar heima að útvega safninu nokkur exemplör af 

öllum þeim tegundum, sem eru til í landinu t.a.m. eggjum, hreiðrum, úttroðnum 

fuglhömum og dýrum, beinagrindum, skriðdýrum í vínanda, pressuðum grösum, 

steinum o.s.frv., og umsjónarmaður safnsins ætti að hvetja menn til þess, og því 

næst ættu þeir Íslendingar sem eru í öðrum löndum, að senda safninu eitthvað af 

þeim tegundum sem eru einkennilegar fyrir það land, sem þeir eru í.“
120

 

 

Mikið er gert úr nauðsyn þess að náttúrugripasafn sé sett á fót til að auka fræðilega 

þekkingu Íslendinga sjálfra á eigin náttúru og lífsskilyrðum.
121

 Fram að þessu er upphaf 

Náttúruminjasafnsins svipað og uppruni hinna höfuðsafnanna tveggja. En í stað þess að safnið 

yrði strax opinber stofnun í eigu ríkisins líkt og hin söfnin tvö, rak Hið íslenska 

náttúrufræðifélag safnið á árunum fram til 1908. Þá flutti safnið inn í hið nýja húsnæði sem 

reist hafði verið á árunum 1906-1908 fyrir Landsbókasafnið og Þjóðskjalasafnið við 
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Hverfisgötu. Forngripasafnið (síðar Þjóðminjasafn) og Listasafnið fengu einnig inni í húsinu, 

sem í daglegu tali gekk undir nafninu „Safnahúsið― en í dag er kallað Þjóðmenningarhúsið.   

Það var ekki fyrr en árið 1947 að Hið íslenska náttúrufélag afhenti ríkinu safnið með 

samningi, ásamt byggingasjóði sem átti að nýta í að reisa hús utan um safnið. Samkvæmt 

samningnum átti félagið að fá skrifstofu í nýrri byggingu safnsins, ásamt ókeypis afnotum af 

kennslusal hinnar fyrirhuguðu náttúrugriparsafnsbyggingar til fundarhalda og geymslurúm 

fyrir upplög tímarita félagsins og annarra rita sem það gefur út. Að auki stendur í 

samningnum að félagar í Hinu íslenska náttúrufræðifélagi skulu fá ókeypis aðgang að 

náttúrugripasafninu.
122

 Lítið gerðist í málinu fyrstu áratugina á eftir, en snemma á 9. áratug 

síðustu aldar urðu allnokkrar umræður í þjóðfélaginu að frumkvæði Hins íslenska 

náttúrufræðifélags um framtíð safnsins og framtíðarhúsnæði þess. Málið var tekið fyrir á þingi 

og í kjölfarið skipaði menntamálaráðherra nefnd til að vinna að málinu. Í meirihlutaáliti 

hennar, sem skilað var í árslok 1987, er lagt til að Náttúrufræðisafnið verði 

sjálfseignarstofnun í eigu ríkisins, Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. 

 Menntamálaráðherra skipaði nýja nefnd árið 1989 til að semja drög að frumvarpi til nýrra 

laga um náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands, kanna möguleika að samkomulagi 

um byggingu náttúrufræðihúss á höfuðborgarsvæðinu og að athuga stöðu náttúrugripasafna í 

öðrum landshlutum. Þessi nefnd tók í öllum veigamiklum atriðum undir álit fyrri nefndar og 

skilaði tvíþættu áliti í mars árið 1990, annars vegar um náttúruhús í Reykjavík og hins vegar 

nýja lagasetningu um náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands.
123

 

Árið 1990 var umhverfisráðuneyti sett á fót og Náttúrufræðistofnun Íslands sem sett var á 

lagginrar með lögum nr. 48/1965 færð frá menntamálaráðuneyti til hins nýja ráðuneytis. Það 

kom því í hlut umhverfisráðherra að fylgja tillögum nefndar menntamálaráðherra eftir og í 

nóvember 1991 var lögð fram ítarleg skýrsla samstarfshóps um byggingu náttúruhúss í 

Reykjavík. 1. júní 1992 samþykkti Alþingi ný lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og 

náttúrustofur, lög nr. 60/1992. Nýju lögin tóku mið af því samkomulagi sem náðst hafði um 

stofnun og rekstur náttúrugripasafns á milli ríkisins, Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar. 

Samkvæmt lagabreytingunni var það þó ekki lengur lagaleg skylda Náttúrufræðistofnunar 

Íslands að koma upp sýningarsafni og reka það, heldur fékk stofnunin heimild til að gerast 

aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu. Með þessu var verið að greiða fyrir 
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stofnun náttúrugripasafns í sameiginlegri eign Náttúrufræðistofnunar, Háskólans og 

Reykjavíkurborgar í samræmi við staðfest samkomulag þessara aðila.
124

 

Unnið var á vegum umhverfisráðuneytis að undirbúningi hins nýja safns 1990–1992 með 

það fyrir augum að starfsemi gæti hafist í nýju húsi árið 1995, húsi sem hýsti bæði sýningar- 

og vísindasöfn, með öðrum orðum bæði náttúrugripasafn og Náttúrufræðistofnun. Málið 

strandaði þegar fjárlaganefnd Alþingis samþykkti ekki tillögu ríkisstjórnarinnar um 

fjárframlag á fjárlögum til verkefnisins þegar hrinda átti því af stað. Reykjavíkurborg og 

Háskólinn töldu að með því hefði ríkið sagt sig frá gerðu samkomulagi um stofnun og rekstur 

safnsins og samstarfið lagðist af. Næstu ár var ítrekað reynt að leita leiða til að koma veglegu 

náttúrugripasafni á fót og voru nokkrar nefndir skipaðar af umhverfisráðherra og ríkisstjórn í 

þeim tilgangi, en án árangurs.
125

 

Náttúrugripasafnið heyrði til umhverfisráðuneytis frá stofnun þess 1990, en árið 2001 

verða þáttaskil þegar Alþingi setti safnalög. Með safnalögum, nr. 106/2001, voru í fyrsta sinn 

sett rammalög um safnastarfsemi hér á landi þar sem starfsemi safna er skilgreind óháð 

viðfangsefni og starfssviði þeirra. Í 2. gr. laganna segir að menntamálaráðherra fari með 

yfirstjórn safnamála og að til minjasafna teljist menningarminjasöfn og náttúruminjasöfn. Í 

lögunum er fjallað um höfuðsöfn sem eiga að hafa forystu í safnamálum hvert á sínu sviði. 

Þar er Náttúruminjasafn Íslands tilgreint sem höfuðsafn á sviði náttúrufræða. Í 

bráðabirgðaákvæði laganna segir orðrétt: „Ákvæði 5. mgr. 5. gr. sem kveður á um að 

Náttúruminjasafn Íslands hafi stöðu höfuðsafns kemur ekki til framkvæmda fyrr en sett hafa 

verið sérlög um Náttúruminjasafn Íslands.― Vert er að hafa í huga að hugtakið „minjar― er 

mun víðfemdara en hugtakið „gripur―. Gripur er áþreifanlegur, minjar geta verið 

óáþreifanlegar. Gripur er hlutur, minjar geta líka verið mannvistaleifar og fornleifar í jörðu. 

Gripur er til dæmis uppstoppað dýr eða plöntusafn, minjar geta líka verið upplýsingar um 

eldgos, jarðskjálftamælingar o.s.frv. Ljóst er að menn vildu að sett yrðu sérlög um starfsemi 

Nátttúruminjasafns Íslands. Til að vinna að undirbúningi lagasetningarinnar skipaði 

menntamálaráðherra 21. janúar 2002 þriggja manna nefnd sem hafði það verkefni að gera 

tillögu til ráðherra um lagafrumvarp um Náttúruminjasafn Íslands. Átti nefndin samkvæmt 

skipunarbréfi að skila tillögum sínum í apríl sama ár. Það reyndist þó vandasamt að leysa úr 
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þeim vandamálum sem fylgdu aðskilnaði og verkaskiptingu hins fyrirhugaða 

náttúruminjasafns og Náttúrufræðistofnunar Íslands.
126

 

Við setningu laganna þurfti að skoða hlutverk náttúrustofa sem sveitarfélögum er heimilt 

að stofna og starfa á þeirra vegum, því þær sinna einnig mörgum verkefnum sem varða 

Náttúruminjasafn Íslands. Af þessu leiddi að við gerð frumvarps um Náttúruminjasafn Íslands 

varð að horfa til laga um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Í lögunum er ætlast til 

að Náttúrufræðistofnun Íslands sé vísindalegur og faglegur bakhjarl safnsins og annist að 

verulegu leyti rannsóknarskyldu þess, sbr. lög nr. 60/1992. Einnig gera lögin ráð fyrir að aðrar 

vísinda- og rannsóknastofnanir á vegum ríkisins á sviði náttúrufræða verði nánir 

samstarfsaðilar Náttúruminjasafns þar sem safnið hefur víðtækar skyldur gagnvart öðrum 

þáttum náttúrusögunnar, t.d. á sviði veðurfræði, haffræði og jarðskjálftafræði svo eitthvað sé 

nefnt. Með lögunum er lagt til að starfsemi Náttúruminjasafns Íslands verði skipað með 

sambærilegum hætti og starfsemi annarra höfuðsafna og í því felst m.a. að Náttúruminjasafn 

Íslands verði að sjálfstæðri stofnun í stað þess að vera deild hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, 

allt í samræmi við ákvæði safnalaga, nr. 106/2001. Í lögunum er gert ráð fyrir nánu samstarfi 

Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands og lagt til í athugasemdum með 

frumvarpi til þeirra að æskilegt sé að kanna möguleika þess að stofnanirnar tvær sameinist um 

húsnæði og aðstöðu fyrir þessa starfsemi.
127

 

Í 3. gr. laga um Náttúruminjasafn Íslands er fjallað um tengsl Náttúruminjasafns Íslands 

við Náttúrufræðistofnun Íslands. Þannig segir í 1. mgr. að Náttúrufræðistofnun Íslands verði 

vísindalegur og faglegur bakhjarl Náttúruminjasafnsins og annist að verulegu leyti 

rannsóknarskyldu þess, sbr. lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, nr. 60/1992. 

Þar er hnykkt er á nánum tengslum Náttúrufræðistofnunar og Náttúruminjasafnsins og 

mikilvægi þess að stofnanirnar eigi náið samstarf sín á milli sem skal grundvallast á sérstöku 

samkomulagi á milli þeirra.
128

 

Nýtt er í lögunum að Náttúruminjasafnið hafi líkt og önnur höfuðsöfn rannsóknarskyldu, 

en gert er ráð fyrir að henni verði sinnt að verulegu leyti af Náttúrufræðistofnun Íslands sem 

vísindalegum og faglegum bakhjarli safnsins, svo sem fyrr greinir. Í athugasemdum með 

lagafrumvarpinu kemur fram að það sé t.d. ekki gert ráð fyrir að Náttúruminjasafnið sinni 

almennt grunnrannsóknum á sviði náttúruvísinda heldur séu slíkar rannsóknir á verksviði 

Náttúrufræðistofnunar. Rannsóknir safnsins munu fyrst og fremst snúa að náttúruminjum 
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hvers konar og varðveislu þeirra, sem safnið nýtur síðan aðstoðar Náttúrufræðistofnunar við 

eftir því sem um semst.
129

 

Í athugasemdunum með frumvarpi til laga um Náttúruminjasafn Íslands kemur einnig fram 

að þar sem í 2. mgr. segir að safnkostur Náttúruminjasafns Íslands ásamt vísindasöfnum 

Náttúrufræðistofnunar verði undirstaða fræðslu- og sýningarstarfsemi safnsins og rannsókna 

þess og annarra aðila, sé með safnkosti átt við muni og minjar sem varðveitt eru á safninu. 

Gert er ráð fyrir að safnið geti nýtt gripi úr vísindasöfnum Náttúrufræðistofnunar í tengslum 

við sýningarhald ásamt með aðstoð og þekkingu sérfræðinga stofnunarinnar. Til að tryggja 

nána samvinnu milli Náttúruminjasafns Íslands og Náttúrufræðistofnunar Íslands er talið 

mikilvægt að stefna að samnýtingu á geymslu gripa, forvörslu og rannsóknaraðstöðu.
130 

Þetta 

er í samræmi við þá stefnu sem lögð var að grunni fyrir endurskoðun safnalaganna og 

endurspeglast einnig í nýjum safnalögum nr. 141/2011. 

Í ákvæði til bráðabirgða kemur fram að gripir sem við gildistöku laganna, tilheyra 

Náttúrufræðistofnun Íslands og hafa fyrst og fremst sýningargildi en ekki vísindagildi skuli 

renna til Náttúruminjasafns Íslands. Fjölmargir gripir í eigu Náttúrufræðistofnunar Íslands 

koma frá náttúrugripasafni því sem Hið íslenska náttúrufræðifélag stofnaði til árið 1889 og 

eru fyrst og fremst sýningargripir en ekki vísinda- og rannsóknargripir. Ekki er óeðlilegt að 

gert sé ráð fyrir að flestir þeirra renni til hins nýja Náttúruminjasafns. Lagt er til að 

stofnanirnar sjálfar komist að samkomulagi um skiptingu gripanna sín á milli á grundvelli 

samnings, sbr. 3. gr. frumvarpsins.
131

   

Þótt loks væru komin sérlög um Náttúruminjasafn Íslands og safnið þar með formlega 

orðið til, þá var vandræðagangurinn í tengslum við tilurð þess engan veginn lokið. Enn átti 

eftir að finna safninu viðunandi húsnæði, marka því stefnu og enn var eftir að gera 

samkomulag við Náttúrufræðistofnun um samstarf stofnanna. Fyrstu árin eftir stofnun 

safnsins var það til húsa í Loftskeytastöðinni við Suðurgötu, húsnæði sem er í eigu 

Þjóðminjasafns Íslands. Í Loftskeytastöðinni var sýning á fjarskiptasögu Íslands, en sú sýning 

var ekki reglulega opin gestum og stóð til að taka hana niður og átti um tíma að setja upp 

sýningu á vegum Náttúruminjasafnsins í húsinu. Aldrei varð þó úr þeim áformum. Í október 

2012 var loks skrifað undir samkomulag Náttúrufræðistofnunar og Náttúruminjasafns, þar 

sem fram kemur m.a. að Náttúrufræðistofnun muni veita Náttúruminjasafni greiðan aðgang að 

safnkosti sínum vegna sýninga og annarrar starfsemi sinnar og að samvinna verði um söfnun, 
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skráningu, rannsóknir og fræðslu. Samkvæmt samkomulaginu mun Náttúrufræðistofnun 

afhenda safninu til lengri tíma muni sem verði hluti af grunnsýningu þess. Auk þess munu 

starfsmenn safnsins fái tímabundna starfsaðstöðu hjá Náttúrufræðistofnuna á meðan starfsemi 

Náttúruminjasafnsins er í mótun.
132

 Vorið 2013 var skrifað undir samkomulag ríkisins og 

Reykjavíkurborgar um að Náttúruminjasafn Íslands fái aðstöðu í Perlunni.
133

 Sú ákvörðun 

hefur verið umdeild,
134

 en svo virðist þó sem loksins sé eitthvað að rofa til um framtíðarhorfur 

safnsins.
135
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Sjá t.d. skrif fyrrverandi forstöðumanns Náttúruminjasafnsins í Morgunblaðinu 13. ágúst 2013 

(http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/08/13/perlan_ohentug_fyrir_safnastarfsemi/) og svör formanns Hins 

íslenska náttúrufræðifélags í Fréttablaðinu 22. ágúst 2013 (http://www.visir.is/natturuminjasafn-i-perlunni---

besti-kosturinn/article/2013708229935). 
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Stjórnarskipti urðu í maí 2013 og á þessari stundu er óljóst hvort ný ríkisstjórn ætli að framfylgja þeim 

ákvörðunum sem teknar hafa verið um framtíð safnsins. Stjórnvöld hafa skipað hagræðingarhóp í ríkisfjármálum 

sem heyrir undir ráðherranefnd um ríkisfjármál. Þar hefur m.a. sæti Guðlaugur Þór Þórðarson, sem hefur 

gagnrýnt áform um sýningu Náttúruminjasafns í Perlunni og telur hann leigukostnað sem af því hlytist of háan. 
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5 Umræða 

Við vinnslu þessa verkefnis var höfuðsöfnunum þremur sendur spurningalisti í júlí 2013 með 

spurningum um starfsemi þeirra, til að fá innsýn í hvernig söfnin líta á hlutverk sitt sem 

höfuðsafns og hvernig þau sinna því. 

Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Hvernig endurspeglast í starfi safnsins að það er höfuðsafn í sínum málaflokki 

og hvernig hefur það markað stöðu sína sem slíkt? 

2. Hefur hlutverk stofnunarinnar sem höfuðsafns haft einhverjar breytingar í för 

með sér í starfi hennar? 

3. Er tekið tillit til þess að safnið er höfuðsafn þegar framtíðarsýn safnsins er 

mörkuð? 

 

Spurningarnar voru sendar á opinber netföng safnanna og afrit sent á forstöðumenn 

stofnananna. Þegar spurningalistinn var sendur var þjóðminjavörður settur forstöðumaður 

Náttúruminjasafns Íslands og fékk hann því afrit af spurningum sem sendar voru 

Náttúruminjasafni, auk þess sem afrit var sent á nýráðinn forstöðumann safnsins, sem 

formlega hóf störf 1. september 2013. Svör bárust frá þjóðminjaverði um Þjóðminjasafn 

Íslands og Náttúruminjasafn Íslands 22. ágúst 2013 og hafði nýr forstöðumaður 

Náttúruminjasafnsins aðspurður engu við þau svör að bæta enda vart við því að búast. Engin 

svör bárust frá Listasafni Íslands þrátt fyrir ítrekun á fyrirspurninni. 

Auk spurninganna til höfuðsafnanna voru fyrirspurnir sendar til mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti voru sendar fjórar spurningar um hugsunina sem býr að baki nýjum 

lögum á sviði menningararfs sem tóku gildi 1. janúar sl., en umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

var einungis send spurningin sem snýr að Náttúrufræðistofnun Íslands og Náttúruminjasafni 

Íslands. Svör bárust frá báðum ráðuneytum.
136

 Spurningarnar voru svohljóðandi: 

1. Hvaðan er hugmyndin um höfuðsöfn fengin? Hafa önnur lönd sambærilegan 

flokk safna, þ.e. höfuðsöfn? 

2. Hversvegna eru einungis skilgreind höfuðsöfn á sviði listasafna, 

menningaminjasafna og náttúruminjasafna, en ekki á sviði bókasafna, 
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Svör mennta- og menningarmálaráðuneytis við fyrirspurn, mál MMR13070196, dagsett 9. ágúst 2013. 

Svör umhverfis- og auðlindaráðuneytis við fyrirspurn, mál UMH13070106, dagsett 23. ágúst 2013. 
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skjalasafna eða innan annarra málaflokka? Stendur til að breyta því í 

framtíðinni? 

3. Höfuðsöfn eru samkvæmt safnalögum í eigu íslenska ríkisins og rekin á 

fjárlögum. Fylgir sérstök fjárveiting því að vera höfuðsafn? Þ.e. fá söfnin fé sem 

er sérstaklega eyrnamerkt hlutverki þeirra sem ráðgefandi og stefnumótandi á 

landsvísu hvert í sínum málaflokki? 

4. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands er 

Náttúrufræðistofnun Íslands vísindalegur og faglegur bakhjarl þess. Í 8. gr. laga 

nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands er kveðið á um heimild 

Náttúrufræðistofnunar til að gerast aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af 

öðrum en ríkinu og aðstoða við gerð sýninga, auk þess að vera heimilt að lána 

til þeirra gripi um lengri eða skemmri tíma. Þessu ákvæði var ekki breytt við 

setningu laga um Náttúruminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 

141/2011 eru höfuðsöfn miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og skulu 

m.a. hafa forystu í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í 

safnastarfi, þar með talinni sýningagerð, og leiða faglegt samstarf safna og 

annarra aðila. 

Hvert er álit mennta- og menningarmálaráðuneytisins á þessari skörun á 

verksviði stofnananna?/Hvert er álit umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á 

þessari skörun á verksviði stofnananna? 

5.1 Staða höfuðsafnanna 

Stofnun höfuðsafnanna allra var liður í því að efla menningu, vísindi og menntun í landinu og 

sjálfsmynd Íslendinga og ásýnd almennt á leið til sjálfstæðis. Björn Bjarnason, stofnandi 

Listasafns Íslands, frumkvöðull í söfnun náttúruminja og síðar sýslumaður, ritar í grein í 

Heimdalli í júlí 1884: 

„Söfnin eru ekki að eins til skemmtunar, heldur nauðsynleg, og alveg ómissandi 

ef vísindi og fagrar listir eiga að geta blómgast, forngripasafnið er t.a.m. 

nauðsynlegt fyrir þá, er stunda þjóðmenningarsögu (kúltúrsögu) landsins og 

náttúrusöfnin fyrir þá, er stunda náttúrufræði, og auk þess að stór og góð söfn 

eru ómissandi fyrir lista- og vísindamenn eru þau mjög menntandi fyrir alla 
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alþýðu, því að jafnvel þeir, sem skoða þau sjer til skemmtunar, læra á því margt 

fyrirhafnarlaust og hjá mörgum getur vaknað löngun til þess að læra meira.“
137

 

 

Hefðin að skipta íslenskri safnaflóru upp í menningarminja-, náttúruminja- og listasöfn er 

sterk og virðist rekja upphaf sitt allt til upphafs safnanna þriggja. Sem fyrr segir voru söfnin 

öll staðsett í Safnahúsinu við Hverfisgötu (Þjóðmenningarhúsi) í hartnær 50 ár, en þrátt fyrir 

að söfnin hafi verið í sama húsi, þá var skipting þeirra ætíð skýr. Þessi skipting er þó ekkert 

einsdæmi á Íslandi. Við spurningunni sem lögð var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið um hvaðan hugmyndin um höfuðsöfn sé fengin og hvort önnur 

lönd hafi sambærilegan flokk safna, þ.e. höfuðsöfn, kemur fram að þótt það komi ekki fram 

með beinum hætti í frumvarpi til safnalaga nr. 104/2001, þá megi ætla að nefndin hafi tekið 

hugmyndina um skilgreiningu höfuðsafna úr dönsku lögunum. Þar sé hún með svipuðum 

hætti og var í frumvarpinu, þ.e. Nationalmuseet er skilgreint sem höfuðsafn á sviði 

menningarminja, Statens Museum for Kunst er skilgreint sem höfuðsafn á sviði myndlistar, 

og Statens Naturhistoriske Museum við Kaupmannahafnarháskóla sinnir verkefnum 

höfuðsafns á sviði náttúruminja. Tekið er fram í svarinu að ekki hafi verið gerð markviss 

könnun á því á vegum ráðuneytisins, hvort skipulag mála er með samsvarandi hætti í fleiri 

löndum, en ljóst er að mikið hefur verið stuðst við dönsku löggjöfina við setningu íslensku 

laganna. 

Hugtakið „höfuðsafn― virðist því sótt í danska löggjöf, þar sem talað er um 

„hovedmuseer―. Þau eru þrjú, líkt og þau íslensku og eru dönsku höfuðsöfnin Nationalmuseet 

(Þjóðminjasafn Dana), Statens museum for kunst (Þjóðlistasafn Dana) og Statens 

naturhistoriske museum (Náttúruminjasafn Dana). Í Danmörku eru því eins höfuðsöfn og á 

Íslandi. Í dönsku lögunum er einnig talað um „statsanerkendte museer―, sem beinþýtt útleggst 

„ríkisviðurkennd söfn―, en ljóst er að hugmyndin um viðukenningu safna í nýju íslensku 

safnalögunum er sótt þaðan.
138

 Samkvæmt dönsku lögunum er höfuðsöfnunum ætlað að 

aðstoða önnur ríkisrekin og ríkisviðurkennd söfn í samræmi við sérsvið sín. Þeim er einnig 

ætlað að hýsa stærri rannsóknir á vegum safnanna. Hvert hinna ríkisreknu safna hefur sitt 

sérsvið og er ætlað að hafa yfirumsjón með því, en þau starfa jafnframt undir höfuðsöfnunum 

þremur.
139
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Ljóst er að íslensku höfuðsöfnin þrjú hafa öll haft mjög mismunandi nálgun á hlutverk sitt 

sem höfuðsafn. Þjóðminjasafn Íslands er það höfuðsafnanna þriggja sem hefur verið virkast í 

starfi sínu sem höfuðsafn. Í safnastefnu á sviði menningarmála fyrir árin 2011-2014 kemur 

fram að Þjóðminjasafnið hafi verið mjög meðvitað um hlutverk sitt sem höfuðsafn allt frá 

setningu safnalaganna. Það líti svo á, að því beri að vera fyrirmynd annarra safna um fagleg 

vinnubrögð við öflun upplýsinga og skráningu, fullnægjandi varðveisluskilyrði og miðlun 

hvers konar.
140  

 

Þjóðminjasafn Íslands hefur haft forgang um fjölda verkefna sem partur af hlutverki sínu 

sem höfuðsafn. Til dæmis má nefna að vorfundur á sviði þjóðminjavörslu hefur verið haldinn 

árlega frá árinu 2010. Hlutverk hans er að vera samráðsvetvangur safnanna, viðbót við 

farskóla safnmanna sem er haldinn á haustinn. Árið 2008 hófst samstarfsverkefni í 

samtímasöfnun undir forystu Þjóðminjasafns Íslands. Niðurstaða þess var farandssýning sem 

var tilbúin 2011, auk skýrslu um ferlið við annarsvegar samtímasöfnun og hinsvegar 

samstarfsverkefni af þessum toga. Einnig hefur safnið gefið út rafrænar handbækur um 

varðveislu safnkosts, sem aðgengilegar eru á heimasíðu safnsins og er ætlunin að þær nýtist 

safnmönnum og öðrum þeim sem sinna varðveislu menningararfs.
141

 

Í svari Þjóðminjasafnsins við fyrirspurnum sem sendar voru safninu um starfsemi þess sem 

höfuðsafns, er safnastefnan og vorfundir safnsins fyrst nefnt sem svar við því hvernig það 

endurspeglist í starfi safnsins að það sé höfuðsafn í sínum málaflokki. Einnig kemur fram að 

það hafi boðið nýjum forstöðumönnum safna í starfsþjálfun í Þjóðminjasafninu til þess að 

mynda tengsl við sérfræðinga og öðlast reynslu. Einnig hefur Þjóðminjasafnið sem höfuðsafn 

aðstoðað í hvers kyns vá, s.s. þegar jarðskjálfti eða eldgos ógna öryggi safna. Þjóðminjasafnið 

leggur að auki ríka áherslu á samvinnu um hin ýmsu verkefni, s.s. sýningar, útgáfu, varðveislu 

muna og rekstur húsa í húsasafni safnsins. Þjóðminjasafnið leggur áherslu á góð tengsl við 

söfnin í landinu og leitast við að vera hvetjandi sem höfuðsafn og leggja sitt af mörkum til að 

styrkja starfsemi safna um allt land.
142

 

Hlutverk Þjóðminjasafns sem höfuðsafns hefur haft afgerandi áhrif á áherslur safnsins og 

samskipti við söfnin í landinu, stefnumörkun og tengslamyndun. Það var einnig leiðarljós við 

endurbætur á safnhúsinu og gerð nýrrar grunnsýningar sem opnaði árið 2004. Í allri 

stefnumörkun er tekið mið af því að safnið er höfuðsafn og að því sé ætlað að vera leiðandi á 

sínu sviði. Því hefur Þjóðminjasafnið leitast við að feta nýjar brautir í starfsemi sinni í því 
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skyni að setja ný viðmið og vera fyrirmynd á sínu sviði, hvort sem er í faglegt safnastarf á 

sviði rannsókna og varðveislu, eða með miðlun sem á að ná til allra og standa fyrir víðsýni og 

mannúð.
143

 

Þrátt fyrir ítrekaða beiðni svaraði Listasafn Íslands ekki þeirri fyrirspurn sem send var um 

hlutverk þess sem höfuðsafns og hvernig staða safnsins sem höfuðsafns á sviði myndlistar 

endurspeglast í starfi þess. Því er ekki unnt að ræða hlutverk þess út frá sjónarhorni safnsins 

sjálfs. Ljóst er að margt af því sem við á um Þjóðminjasafn Íslands og fram kemur í 

safnastefnunum tveimur á sviði menningarminja má yfirfæra á Listasafnið. T.d hefur það 

verið ráðgefandi fyrir önnur söfn, sérstaklega í tengslum við forvörslu, og safnið hefur einnig 

boðið upp á fjölbreytt úrval farandsýninga sem stendur öðrum söfnum til boða að fá til sín um 

lengri og skemmri tíma. Safnið hefur ekki mótað formlega stefnu fyrir málaflokkinn líkt og 

því ber skylda til samkvæmt safnalögum nr. 106/2001 og 141/2011. Mögulega er ástæðan sú 

að mannaforráð safnsins og fjárframlög eru af skornum skammti, en verkefnin mörg og ærin. 

Í svörum mennta- og menningarmálaráðuneytisins við því hvort sérstök fjárveiting fylgi 

því að vera höfuðsafn svo þau geti sinnt því hlutverki sínu að vera ráðgefandi og 

stefnumótandi á landsvísu hvert í sínum málaflokki kemur fram, að þegar höfuðsöfn voru 

fyrst skilgreind í 5. gr. safnalaga nr. 106/2001 var sérstaklega tekið fram í athugasemdum við 

þá grein að starfsemi safnanna miðaðist þá þegar við það og því væri ekki um efnislega 

breytingu að ræða. Ekki hafi verið gert ráð fyrir því við lagasetninguna að þessi formlega 

skilgreining á stöðu safnanna leiddi til sérstakra aukinna fjárveitinga til þeirra, þar sem 

starfsemi þeirra væri þegar í anda hennar og ekki væri um breytingu að ræða. Fjárveitingar til 

reksturs ríkisstofnana á fjárlögum eru almennt settar fram í einum fjárlagalið. Ekki eru þess 

mörg dæmi að hluti þess fjár hafi verið eyrnamerktur verkefnum á grundvelli almenns 

hlutverks þeirra, heldur beinast slíkar sundurgreiningar fremur að sérstökum verkefnum, t.d. 

viðhaldi húsasafns Þjóðminjasafns, svo dæmi sé tekið, meðan fjárveiting til listaverkakaupa 

Listasafns Íslands er hins vegar ekki tilgreind í fjárlögum, heldur í rekstraráætlunum safnsins, 

sem ráðuneytið staðfestir árlega.
144

 

Ástæða þess að ekki er búið ganga frá safnastefnu fagsviðsins virðist því helst liggja í 

forgangsröðun verkefna innan safnsins sjálfs. Ætla mætti að sterk stefna á sviði myndlistar 

hefði getað haft töluverð áhrif á setningu bæði safnalaga nr. 141/2011 og myndlistarlaga nr. 

64/2012 á sama hátt og safnastefnur á sviði þjóðminja hafa haft, eins og sjá má þegar 
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skilgreiningar hugtaka eru teknar beint úr stefnunum og færðar inn í lagatextann. Það verður 

því að teljast miður að stefna á sviði myndlistar liggi ekki fyrir. Hana gæti safnið nýtt til að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri og til að marka sér stöðu sem talsmaður málaflokksins, 

líkt og höfuðsafni ber að gera samkvæmt lögum. 

Náttúruminjasafnið hefur lítið getað sinnt hlutverki sínu sem ráðgefandi á fagsviðinu, enda 

hefur starfsemi safnsins verið lítil undanfarin ár og erfitt að sinna slíku hlutverki í slíkri stöðu. 

Einhver vinna hefur farið fram við gerð stefnu Náttúruminjasafns Íslands og voru drög að 

slíkri stefnu m.a. send til umsagna í júní 2010. Náttúrufræðistofnun hefur getað uppfyllt hið 

ráðgefandi hlutverk að einhverju leyti, ekki síst vegna 8. gr. laga nr. 60/1992 um 

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, þar sem fram kemur að Náttúrufræðistofnun 

getur gerst aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu. Forsenda þess að safnið 

starfi sem höfuðsafn hlýtur fyrst og fremst að liggja í því að safnið geti sinnt grunnhlutverki 

sínu, að safna, skrá, rannsaka, varðveita og miðla upplýsingum um náttúru Íslands, 

náttúrusögu landsins, nýtingu náttúruauðlinda og náttúruvernd, auk þess að varpa ljósi á 

samspil manns og náttúru sbr. hlutverk þess eins og það er skilgreint í lögum um 

Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007. Undirritun samkomulagsins um samstarf 

Náttúruminjasafns og Náttúrufræðistofnunar er grundvöllur þess að safnið nái að stækka og 

styrkjast í grunnstoðum sínum. 

Í safnalögum 106/2001 er að finna nokkur ákvæði um Náttúruminjasafn Íslands, þ.e. að 

forstöðumaður situr í safnaráði, safnið er miðstöð safnastarfsemi á sínu verksviði og á að vera 

öðrum söfnum til ráðgjafar. Safnið á að stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu 

og kalla eftir safnastefnu safna sem starfa á sviði þess og semja stefnuyfirlýsingu. Ekki síst er 

hlutverk safnsins sem höfuðsafns á sviði náttúrufræða að annast söfnun, skrásetningu, 

varðveislu, kynningu og sýningar á náttúru Íslands og nýtingu náttúruauðlinda. Við setningu 

laganna var ekki búið að stofna Náttúruminjasafn Íslands og var safnið ekki stofnað með 

lögum fyrr en árið 2007. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði safnalaganna átti forstjóri 

Náttúrufræðistofnunar Íslands því sæti í safnaráði og skipaði varamann í sinn stað. Í þessu 

ákvæði kemur skýrt í ljós, að skilin á milli Náttúrufræðistofnunar Íslands og hins verðandi 

Náttúruminjasafns Íslands voru mjög óljós og mismunurinn á hlutverki stofnanna á reiki.
145
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Í svari setts forstöðumanns Náttúruminjasafns Íslands sem barst vegna fyrirspurnar um 

stöðu safnsins sem höfuðsafns og hvernig safnið sinnir þessu hlutverki sínu,
146 

kemur fram að 

Náttúruminjasafn Íslands sé í uppbyggingu og markvisst sé stefnt að því að það verði leiðandi 

höfuðsafn á sínu sviði. Á liðnu ári hafi verið tekin mikilvæg skref í þá veru, m.a. með 

undirritun samkomulags um samstarf við Náttúrufræðistofnun Íslands til þess að tryggja 

aðgengi að safnkosti til miðlunar og nýrra grunnsýninga. Þannig hafi tengsl við 

Náttúrufræðistofnun sem vísindalegs bakhjarls og samstarfsaðila verið styrkt. Einnig hafi 

verið tekin mikilvæg skref með áformum um að höfuðsafnið fái aðstöðu í Perlunni fyrir nýja 

grunnsýningu sem hæfir höfuðsafni á sviði náttúrufræða. Unnið sé að undirbúningi nýrrar 

stefnu fyrir safnið þar sem tekið er mið af höfuðsafnahlutverki þess. Auk þess séu haldnir 

árlegir fundir með náttúruminjasöfnum landsins og var sá síðasti haldinn á árinu 2013. Einnig 

sé lögð áhersla á tengsl við samstarfsstofnanir og félög á sviði náttúrufræða í samræmi við 

hlutverk safnsins sem höfuðsafns. Vegna hlutverks síns sem höfuðsafns séu ríkar kröfur til 

aðstöðu safnsins til miðlunar og sýnileika, sem og tengsla við samstarfsstofnanir og söfn á 

sviði náttúrufræða og vísinda. Jafnframt muni þetta hlutverk safnsins verða leiðarljós í nýrri 

stefnumörkun þess. 

Samkvæmt lögum um Náttúruminjasafn Íslands nr. 35/2007 er Náttúrufræðistofnun Íslands 

vísindalegur og faglegur bakhjarl Náttúruminjasafnsins. Safnkostur Náttúruminjasafns Íslands 

er ásamt vísindasöfnum Náttúrufræðistofnunar undirstaða fræðslu- og sýningarstarfsemi 

safnsins og rannsókna þess. Stofnununum er ætlað að hafa með sér náið samstarf, en nánari 

útfærsla þessa samstarfs skal grundvallast á sérstöku samkomulagi milli þeirra.
147

 Velta má 

fyrir sér af hverju Náttúruminjasafn Íslands og Nátturufræðistofnun eru tvær stofnanir en ekki 

ein og hversvegna ákvæði um sýningastarfsemi Náttúruminjastofnunnar Íslands hélst inni í 

lögum um stofnunina, þegar lög um Náttúruminjasafn Íslands voru sett árið 2007. Velta má 

fyrir sér hvort Náttúruminjasafn Íslands hafi verið stofnað einfaldlega til að falla að 

einhverjum staðli í safnalögunum, þ.e. verið að búa til höfuðsafn, þegar hægt hefði verið að 

auka við skyldur Náttúrufræðistofnunar hvað varðar sýningar og þá hefði það allt eins getað 

uppfyllt skyldur höfuðsafns á sviði náttúruminja. Í frumvarpi menntamálaráðherra um 

hlutverk Náttúruminjasafns virðist vera hugsað út frá Náttúrufræðistofnun og tekið er tillit til 

samspils þeirra við setningu laga um Náttúruminjasafn árið 2007. Aftur á móti virðast menn 
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ekki hafa verið eins meðvitaðir um tilvist og starfsemi Náttúruminjasafns við setningu nýrra 

laga umhverfis- og auðlindaráðherra um náttúruvernd árið 2013 sem taka munu gildi 1. apríl 

2014 en í þeim er m.a. fjallað um hlutverk Náttúrufræðistofnunar. Við 2. umræðu 

frumvarpsins á Alþingi var lagt fram álit 1. minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þar 

sem fram kemur að það vekji sérstaka athygli  

„að Náttúruminjasafni Íslands er ekki ætlað neitt hlutverk og er stofnunin hvergi 

nefnd í frumvarpinu. Frumvarpið gerir hins vegar ráð fyrir því að 

fræðsluhlutverk um náttúruna (13. gr.) sé bæði á vegum Umhverfisstofnunar og 

Náttúrufræðistofnunar Íslands. Náttúruminjasafn Íslands er samkvæmt lögum 

sett á stofn sérstaklega til að sinna fræðsluhlutverki og óþarft að svo margar 

ríkisstofnanir sinni sama hlutverki. Eðlilegt er að fræðsluhlutverk verði á hendi 

Náttúruminjasafns og hafi sú stofnun samvinnu við hinar stofnanirnar enda 

verða fjármunir best nýttir á þann hátt.“
148

 

 

Ekki var tekið tillit til þessarar athugasemdar og er kveðið á um í 13. grein laganna að 

Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun Íslands gegni ákveðnu fræðsluhlutverki. Það hlýtur 

að teljast nokkuð eðlilegt að rannsóknarstofnun á borð við Náttúrufræðistofnun sinni 

fræðsluhlutverki, en að sama skapi verður að setja spurningamerki við að stofnun sem fyrst og 

fremst gegnir stjórnsýsluhlutverki í málaflokknum skuli ætlað að sinna fræðslu líka. Eðlilegt 

væri að láta slíkt Náttúruminjasafni eftir, því óþarfi er að margar stofnanir séu að sinna sama 

hlutverki. 

Mörg þau verkefni sem Náttúrufræðistofnun Íslands hefur á sinni könnu eiga einnig við um 

Náttúruminjasafn Íslands sem höfuðsafn. Þau verkefni Náttúrufræðistofnunar sem helst varða 

verkefni Náttúruminjasafns er skylda stofnunarinnar að stunda vísindalegar rannsóknir á 

náttúru Íslands, varðveita náttúrugripi, ritsmíðar og önnur gögn á vísindalegum 

heimildasöfnum, byggja upp aðgengilegt gagnasafn með sem fyllstum heimildum um íslenska 

náttúru, skrá kerfisbundið einstaka þætti íslenskrar náttúru, sjá um gerð og útgáfu korta, m.a. 

um jarðfræði og útbreiðslu tegunda, styðja við uppbyggingu sýningarsafna um náttúrufræði 

með upplýsingum og ráðgjöf og miðla þekkingu um íslenska náttúru til skóla, fjölmiðla og 
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almennings. Stofnunin getur enn fremur gerst aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum 

en ríkinu, hún aðstoðar við gerð sýninga og er heimilt að lána gripi úr söfnum sínum.
149

 

Vert er að velta fyrir sér, hvort ekki sé hætta á að hlutverk þessara stofnanna skarist. 

Fyrirspurn þess efnis var send mennta- og menningarmálaráðuneytinu, sem fer með málefni 

Náttúruminjasafnsins innan  stjórnsýslunnar og umhverfis- og auðlindaráðuneytinu sem fer 

með málefni Náttúrufræðistofnunar. Spurningin var svo hljóðandi: 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands er 

Náttúrufræðistofnun Íslands vísindalegur og faglegur bakhjarl þess. Í 8. gr. laga 

nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands er kveðið á um heimild 

Náttúrufræðistofnunar til að gerast aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af 

öðrum en ríkinu og aðstoða við gerð sýninga, auk þess að vera heimilt að lána 

til þeirra gripi um lengri eða skemmri tíma. Þessu ákvæði var ekki breytt við 

setningu laga um Náttúruminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 

141/2011 eru höfuðsöfn miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og skulu 

m.a. hafa forystu í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í 

safnastarfi, þar með talinni sýningagerð, og leiða faglegt samstarf safna og 

annarra aðila. 

Hvert er álit mennta- og menningarmálaráðuneytisins/umhverfis- og 

auðlindaráðuneytisins á þessari skörun á verksviði stofnananna? 

 

Í svari mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram að skýringuna á 8. gr. laga um 

Náttúrufræðistofnun Íslands nr. 60/1992 kemur fram að í athugasemdum með frumvarpinu 

komi fram að samkvæmt lagabreytingunni væri það ekki lengur lagaleg skylda 

Náttúrufræðistofnunar Íslands að koma upp sýningarsafni og reka það, heldur fengi stofnunin 

heimild til að gerast aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu. Með þessu var 

verið að greiða fyrir stofnun náttúrugripasafns í sameiginlegri eign Náttúrufræðistofnunar, 

Háskólans og Reykjavíkurborgar í samræmi við staðfest samkomulag þessara aðila.
150

  

Tilgangur ákvæðisins í 8. gr. laga nr. 60/1992 hafi þannig verið skýr á sínum tíma,. Í reynd 

hafi þetta ákvæði ekki orðið til þess að Náttúrufræðistofnun hafi farið út í slík verkefni með 
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öðrum aðilum, og ætti í raun öðru fremur að styrkja heimild stofnunarinnar til að vinna með 

Náttúruminjasafni Íslands í samræmi við ákvæði laganna um safnið nr. 35/2007 fremur en að 

hindra slíka samvinnu. Vegna þessa hafi mennta- og menningarmálaráðuneytið ekki tekið 

formlega afstöðu til þeirrar skörunar sem þarna sé til staðar í lagaákvæðum og hafi því ekki 

talið ástæðu til að aðhafast vegna þessa.
151

 

Í svari frá umhverfis- og auðlindarráðuneytisins er tekið í sama streng, en það er mat 

ráðuneytisins að ekki sé um að ræða skörun á hlutverkum þessara tveggja stofnana. 

Náttúrufræðistonun Íslands sé fyrst og fremst rannsóknastofnun sem stundar rannsóknir á 

náttúru Íslands og varðveitir upplýsingar um náttúruna. Stofnunin þurfi hlutverki og eðli sínu 

samkvæmt að safna náttúrugripum og varðveita þá í sétstökum vísindasöfnum. Sem miðstöð 

þekkingar á náttúru landsins hefur Náttúrufræðistofnun Íslands margvíslegt hlutverk annað en 

rannsóknir, s.s. upplýsinga- og fræðsluhlutverk um náttúru landsins. Það að stofnunin geti 

gerst aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum aðilum en ríkinu felur ekki í sér að mati 

ráðuneytisins að stofnunin gerist aðili að rekstri sýningarsafna, heldur frekar að stofnunin geti 

sinnt leiðbeiningarhlutverki og aðstoðað slík söfn með láni á sýningargripum úr 

vísindasöfnum sínum og veiti faglegar ráðleggingar um náttúru landsins. Ráðuneytið lítur 

frekar á Náttúrufærðistofnun Íslands í þessu sambandi sem samstarfsaðila og fræðilegan 

bakhjarl sýningarsafna.
152

 

Í svari umhverfis- og auðlindaráðuneytisins er minnst á að í lögum um Náttúrufræðistofnun 

segir að stofnunin skuli vera vísindalegur og faglegur bakhjarl Náttúruminjasafns Íslands og 

telur ráðuneytið það mjög eðlilegt að mati ráðuneytisins miðað við þá gríðarlegu þekkingu og 

sögulegt yfirlit sem stofnunin hefur á náttúru landsins eftir ríflega aldar rannsóknastarfsemi.
153

 

Þarna gætir misskilnings í svari ráðuneytisins, því það er í lögum um Náttúruminjasafnið nr. 

35/2007 sem fjallað er um að Náttúrufræðistofnun sé vísindalegur og faglegur bakhjarl 

safnsins en ekki í lögum um stofnunina.  Hitt er rétt, að það hljóti að teljast eðlilegt að sú 

þekking sem Náttúrufræðistofnun býr yfir skuli nýtast í starfsemi Náttúruminjasafnsins, ekki 

síst með tilliti til þess, að sá safnkostur sem Hið íslenska náttúrufræðifélag safnaði á sínum 

tíma fyrir Náttúrugripasafnið og afhentur var ríkinu 1947, rann til Náttúrfræðistofnunar við 

stofnun hennar, en sá safnkostur hlýtur að teljast til arfleifðar Náttúruminjasafns Íslands. 
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5.2 Þrískipting safnasviðsins 

Vert er að velta upp þeirri spurningu,  hvort ekki væri eðlilegt að hafa fleiri höfuðsöfn er þau 

þrjú sem tilgreind eru í safnalögum, þ.e. Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og 

Náttúruminjasafn Íslands, og hvort ekki ætti að fjölga höfuðsöfnum sem falla undir 

skilgreiningu safnalaga á hlutverki höfuðsafna. Nokkur söfn eru leiðandi á sínu sviði, eru 

öðrum söfnum til ráðgjafar og gætu mögulega sinnt öðrum lögbundnum skildum 

höfuðsafnanna. Til dæmis mætti ímynda sér að söfn á borð við Tónlistarsafn Íslands eða 

Hönnunarsafn Íslands, sem eiga það sameiginlegt að geta bæði flokkast sem 

menningarminjasöfn og listasöfn, gætu tekið á sig að vera miðstöðvar hvort á sínu sviði og 

flokkast sem höfuðsafn. Þessi söfn eru þó svo sérhæfð að það er ljóst að þau geta ekki tekið 

að sér hlutverk höfuðsafna, en aftur á móti gætu þau mögulega orðið ábyrgðarsöfn á sínu 

fagsviði. 

Samkvæmt 4. gr. safnalaga eru höfuðsöfn skilgreind sem stofnanir í eigu ríkisins og er 

þeim ætlað að vera miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og til þeirra skal stofnað með 

lögum. Þau eiga að hafa forystu í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í 

safnastarfi, vera öðrum söfnum til ráðgjafar og er ætlað að stuðla að samvinnu safna og 

samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði. Það vekur því nokkra furðu að Þjóðskjalasafn 

Íslands og Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn séu ekki skilgreind sem höfuðsöfn í 

lögum um þau, því þau falla undir þá skilgreiningu á höfuðsöfnum sem er í safnalögum, þ.e. 

að  þau eru bæði í eigu ríkisins og Alþingi hefur sett sérstök lög um starfsemi þeirra.
154 

Einnig 

er starfsemi þessara safna þess eðlis að þau uppfylla grunnskyldur safna skv. safnalögum. 

Bæði þessi söfn eru leiðandi í faglegur starfi á sínu sviði og þau stunda markvissa söfnun 

muna og heimilda til að safnkostur þeirra gefi sem heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra. Það 

er ekki án fordæmis að bóka- og skjalasöfn flokkist með öðrum söfnum í stjórnsýslulegu 

tilliti. Líta má til Noregs til að sjá dæmi um slíkt. 

1. desember 2000 samþykkti löggjafarþing Noregs, Stortinget, að setja af stað rannsókn á 

norsku safnaumhverfi. Á þessum tíma voru um 800 söfn og sýningar á skrá í Noregi og nutu 

um 300 þeirra opinbera styrka gegnum norska menningarmálaráðuneytið og annar eins fjöldi 

fékk styrki frá hinum ýmsu sveitarstjórnum. Flest þessara safna voru sjálfssprottin og voru 

byggð á frumkvæði einstaklinga og smærri hópa. Ákveðið var að ráðast í gagngera breytingar 

á safnaumhverfinu þar sem ætlunin var að sameina söfnin í stærri og sterkari rekstrareiningar, 
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en með því átti að styrkja söfnin faglega og fjárhagslega. Framkvæmdaraðili verkefnisins var 

stjórnsýslustofnun sem fékk nafnið ABM-utvikling.
155

 

ABM-utvikling var ekki eingöngu ætlað að annast stjórnsýslu á sviði menningarminja-, 

náttúruminja- og listasafna, heldur var stofnunni einnig ætlað að fjalla um bóka- og 

skjalasöfn. Ástæðan var sú, að öllum þessum söfnum er ætlað að annast og miðla heimildum 

sem tengjast sögu lands og þjóðar. Því þótti rétt að hugsa þennan málaflokk sem eina heild. 

Bæði hefðbundin söfn, skjalasöfn og bókasöfn þóttu sinna svipuðu efni, þ.e. safnkosti. Ljóst 

þótti að mörg ærin verkefni 21. aldar, til að mynda að koma safnkostinum á rafrænt form, 

voru verkefni sem allar tegundir safna stóðu frammi fyrir og því þótti eðlilegt að samhæfa 

aðgerðir stofnanna, svo þau mættu þjóna notendum sínum á sem bestan og skilvirkastan hátt. 

Þrátt fyrir þetta vöknuðu strax spurningar um hvort rétt væri að fjalla um þessa málaflokka 

sem eina heild. Í greinagerð með tillögu að stofnun ABM-utvikling, kemur fram að þetta 

viðhorf byggði að miklu leyti á hefðum þar sem bóka- og skjalasöfn voru aðskilin frá öðrum 

söfnum, og væri áralangur rígur milli þessara sviða, þar sem menn vildu meina að starfsemi 

bóka- og skjalasafna væri annars eðlis en starfsemi annarra safna. Það var þó sýn stjórnvalda, 

að málaflokkarnir allir hefðu meira sameiginlegt en ekki. Einnig þótti vega þungt, að notendur 

safna væru oft að leita upplýsinga hjá öllum tegundum þeirra til að fá fullnægandi upplýsingar 

um ákveðið efni. Því þótti rétt að láta reyna á sameiningu málaflokkanna í stjórnsýslulegu 

tilliti.
156

 

Það kom þó til þess að norsk stjórnvöld ákváðu að leggja niður ABM-utvikling og deila 

verkefnum stofnunarinnar á norska landsbókasafnið, norska menningarráðið og Norsk 

vitenskapsindex, sem er sameiginlegur rafrænn gagnabanki allra safna í Noregi.
157

 Ekki 

kemur fram í fréttatilkynningu norskra stjórnvalda um niðurlagingu ABM-utvikling 

hversvegna stofnunin var lögð niður. Þó má leiða að því líkur að það hafi verið bókasöfnin 

sem ekki töldu sig eiga heima í þessum flokki, því það eru ársverk tengd starfsemi bókasafna 

sem flytjast til norska landsbókasafnsins, en flest önnur ársverk ABM-utvikling flytjast til 

norska menningarráðsins. 

Þótt sameiginleg stjórnsýsla allra safna hafi ekki gengið upp í Noregi, má ef til vill læra af 

reynslu Norðmanna og sameina ekki öll söfnin í eina stjórnsýslustofnun. Aftur á móti væri 

möguleiki að samræma starfsemi safnanna með öðrum hætti, til dæmis með því að samræma 
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löggjöf sem snýr að starfsemi þeirra. Ein leið til þess væri að láta ákvæði safnalaga um 

höfuðsöfn ná til Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns og Þjóðskjalasafns Íslands. 

Starfsemi og hlutverki Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns er lýst í lögum nr. 

142/2011 með áorðnum breytingum og í bókasafnalögum nr. 150/2012. Í fyrri lögunum 

kemur fram að það er meðal hlutverka safnsins er að þaulsafna íslenskum gögnum, m.a. með 

viðtöku skylduskila samkvæmt lögum, svo og að afla erlendra gagna er varða íslensk málefni, 

skrá þau, veita aðgang að þeim og varðveita til framtíðar, að vinna að rannsóknum og veita 

aðstoð við rannsóknir á sviði bókfræði, bóksögu og bókasafns- og upplýsingafræði og veita 

upplýsingar um íslenska útgáfustarfsemi og að annast alhliða upplýsinga- og þekkingarmiðlun 

til almennings, fræðimanna og annarrar vísinda- og fræðslustarfsemi í landinu með leiðsögn 

og aðgengi að upplýsingalindum í hvaða formi sem er. Einnig varðveitir Landsbókasafnið 

handritasöfn þau og einkaskjalasöfn sem stofnað hefur verið til og vinnur að frekari söfnun og 

rannsóknum á íslenskum handritum og einkaskjölum og samsvarandi efni á nýrri miðlum. 

Með þessu uppfyllir Landsbókasafn Íslands án alls vafa ákvæði safnalaga nr. 141/2011 um 

skyldur safna, það er að vera varanleg stofnun, opin almenningi, sem starfar í þágu hans og er 

ekki rekin í hagnaðarskyni. Safnið sinnir söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, 

sýningum og annarri miðlun og hlutverk þess er að tryggja hluta menningararfs Íslands. Það 

varpar ljósi á (menningar-, náttúru- og lista-)sögu landsins, styrkir safnkost og heimildasöfnun 

innan síns sérsviðs og safnkostur þess og heimildasöfn aðgengileg almenningi og 

fræðimönnum. Safnið er leiðandi á landsvísu og ráðgefandi fyrir aðrar stofnanir sem sinna 

málaflokkinum. 

Um hlutverk Þjóðskjalasafns Íslands er fjallað í lögum nr. 66/1985 með áorðnum 

breytingum. Hlutverk þess er söfnun og varðveisla skjala og annarra skráðra heimilda 

þjóðarsögunnar til notkunar fyrir stjórnvöld, stofnanir og einstaklinga til þess að tryggja 

hagsmuni og réttindi þeirra og til notkunar við vísindalegar rannsóknir og fræðiiðkanir. Það á 

við um hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og hafa 

orðið til, borist eða verið viðhaldið við starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings. 

Hlutverki sínu á safnið meðal annars að gegna á þann hátt að það heimtir inn (safnar) og 

varðveitir skjöl þeirra aðila sem eru afhendingarskyldir samkvæmt 5. gr. laga um 

Þjóðskjalasafn Íslands, það skrásetur varðveitt skjalasöfn og gefur út prentaðar eða fjölritaðar 

skrár um þau til leiðbeiningar um notkun þeirra, það heldur opnum lestrarsal fyrir almenning 

þar sem unnt er að sinna fræðistörfum og færa sér í nyt varðveitt skjöl og aðrar heimildir 

safnsins. Auk þess rekur Þjóðskjalasafnið viðgerðar- og bókbandsstofu. 
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Þjóðskjalasafninu ber einnig að líta eftir skjalasöfnum afhendingarskyldra aðila, láta þeim í 

té ráðgjöf og setja reglur um myndun, frágang og afhendingu skjala- og gangasafna og líta 

eftir starfsemi héraðsskjalasafna og annarra skjalavörslustofnana sem varðveita opinber skjöl. 

Safnið á að gangast fyrir fræðslu um skjalavörslu fyrir fólk sem á að annast skjalavörslu í 

opinberum stofnunum, svo sem með námskeiðum og leiðbeiningarritum. Þess utan á safnið að 

leiðbeina safngestum um notkun varðveittra skjala og heimilda safnsins, vísa safngestum á 

heimildir eftir því sem kostur er. Að lokum er safninu gert að efla þekkingu á þjóðarsögunni 

og stuðla að rannsóknum á henni, safna öðrum skráðum heimildum þjóðarsögunnar 

innanlands og utan, þ.á m. ljósritum og öðrum afritum ef frumheimilda er eigi kostur, og 

stuðla að varðveislu þeirra.
158

 

Það er því nokkuð ljóst, að Þjóðskjalasafn Íslands gæti flokkast sem höfuðsafn á sviði 

skjalavörslu á landsvísu, þótt ákveðið hafi verið að gera það ekki með safnalögum. Safnið 

uppfyllir allar þær kröfur sem gerðar eru til faglegs safnastarfs hvað varðar söfnun, skráningu, 

rannsóknir, varðveislu og miðlun, auk þess að vera ráðgefandi fyrir málaflokkinn á landsvísu. 

Samt sem áður hefur stjórnsýslan ákveðið að líta svo á að ákvæði safnalaga um höfuðsöfn eigi 

ekki að ná til þessara safna. 

Í svari við fyrirspurninni sem send var mennta- og menningarmálaráðuneytinu þess efnis 

hvort til stæði að fjölga höfuðsöfnum kemur fram að starfsemi þessara safna sé frábrugðin 

starfsemi annarra safna og að um skjalasöfn gildi einnig sérstakar reglur. Þar sem safnalögum 

hefur aldrei verið ætlað að taka til bóka- og skjalasafna hafa ekki verið skilgreind höfuðsöfn á 

þeim sviðum. Það þykir samt augljóst að löggjöf um viðeigandi svið að Landsbókasafn 

Íslands - Háskólabókasafn og Þjóðskjalasafn Íslands gegna samkvæmt lagaskyldum sínum 

viðlíka hlutverki á sínum sviðum og höfuðsöfnin gera gagnvart sínum sviðum samkvæmt 

safnalögum. Kemur farm í svari ráðuneytisins að munurinn liggi helst í hlutverki viðkomandi 

safna í stjórnsýslu viðkomandi sviða, sem og í varðveisluskyldum þeirra. Höfuðsöfnin þrjú 

hafi ekki lögbundna skyldu til að safna efni á sínum sviðum með tæmandi hætti, annað en til 

dæmis Landsbókasafnið, sem ber að þaulsafna öllu efni sem gefið er út á íslensku. Að sama 

skapi beri Þjóðskjalasafni að varðveita heimildir og gögn stjórnsýslu landsins eftir því sem 

kostur er, m.a. vegna réttindagæslu þegnanna. Einnig er bent á í svari ráðuneytisins að lög um 

skylduskil safna nr. 20/2002 fela stofnunum á borð við Landsbókasafn og Kvikmyndasafn 

Íslands mun meiri skyldur en lagðar eru á höfuðsöfn samkvæmt safnalögum.
159
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Þegar ráðuneytið er innt að því hvort til standi að mögulega fjölga höfuðsöfnum í 

framtíðinni, kemur fram að ekki séu uppi áætlanir um að breyta þessu í náinni framtíð. Nýlega 

hafi verið samþykkt ný lög um Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn nr. 142/2011, þar 

sem hlutverk þess er rakið í 4. gr. og ýn bókasafnslög nr. 150/2012, þar sem Landsbókasafn er 

m.a. skilgreint sem „forystusafn bókasafna landsins.― (1. mgr. 7. gr.). Þá séu lög um 

Þjóðskjalasafn Íslands í endurskoðun, en í mars sl. var lagt fram á Alþingi frumvarp til laga 

um opinber skjalasöfn, sem ekki hlaut afgreiðslu.
160

 Í því frumvarpi kom fram að 

Þjóðskjalasafni væri ætlað að annast framkvæmd yfirstjórnar opinberrar skjalavörslu og 

skjalastjórnar í umboði ráðherra skv. 3. gr., og af lýsingu á hlutverki safnsins í 7. gr. er ljóst 

að því er ætlað forystuhlutverk meðal skjalasafna. Skilgreiningin sé því til staðar hvað varðar 

hlutverk þessara safa á sínum sviðum, þó ekki sé notað sama heiti og gert sé í safnalögum.
161

 

En hvað er þá því til fyrirstöðu að þessi söfn falli undir skilgreiningu safnalaga á 

höfuðsöfnum? Fram kemur í svörum ráðuneytisins að þessi söfn sinni nú þegar þeim skyldum 

sem lögð eru á höfuðsöfn í 8. gr. safnalaga nr. 141/2011. Söfnin eru öðrum söfnum til 

ráðgjafar og stuðla að samvinnu safna og samræmdri safnastefnu á sínu sviði. Þau hafa 

forustu í málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi og leiða 

faglegt samstarf safna og annarra aðila. Þau annast kynningu á sínu sérsviði innan lands og 

utan og leitast við að efla og auka þekkingu og færni starfsfólk safna. Bæði Landsbókasafnið 

og Þjóðskjalasafnið uppfylla án alls vafa ákvæði safnalaga nr. 141/2011 um skyldur safna. 

Þetta eru varanlegar stofnanir, opnar almenningi, sem starfa í þágu hans og eru ekki reknar í 

hagnaðarskyni. Söfnin sinna söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri 

miðlun og hlutverk þeirra er að tryggja hluta menningararfs Íslands. Þau varpa ljósi á 

(menningar-, náttúru- og lista)sögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns 

sérsviðs og eru safnkostur þeirra og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. 

Söfnin eru leiðandi á landsvísu og ráðgefandi fyrir aðrar stofnanir sem sinna málaflokkunum. 

Helsti munur þessara stofnanna og þeirra þriggja sem falla undir safnalög, er ekki 

stjórnsýslulegt hlutverk þeirra, heldur það efni sem þau varðveita og hvernig það er varðveitt. 

Í athugasemdum með safnalögum nr.104/2001 kemur fram að Þjóðskjalasafn og 

Landsbókasafn séu „í eðli sínu―  öðruvísi en höfuðsöfnin þrjú.
162

 Velta má fyrir sér, hvort 

söfn hafi eðli og þá hvert það sé. Mögulega felst munurinn helst í því hvernig safnkosturinn er 

nýttur. Í hinum hefðbundna skilningi safna, er safnkostinum stillt upp á sýningu. Þar er 
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ætlunin að gesturinn horfi á safnkostinn, en handfjatli hann ekki. En þetta á ekki við um söfn í 

dag. Oft er talað um „notendur safna― í stað „gesti safna―, en munurinn felst helst í því að 

notendur safna eru allir þeir sem nýta sér þjónustu safnanna t.d. til að afla sér upplýsinga um 

álitamál eða til að finna frumgögn til notkunar við rannsóknir. Gestatölur og framboð 

þjónustu til almennra gesta, svo sem útgáfa, sýningar og viðburðir, skipta vissulega miklu 

máli þegar gera á starfsemi safna skil, en það er ljóst að þeir ná einungis til hluta þeirra 

notenda sem í síauknum mæli nýta sér þjónustu safnanna. Bóka- og skjalasöfnum er ekki 

ætlað að sýna safnkost sinn á hefðbundnum sýningum, en engu að síður standa bæði 

Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið að sýningum í tengslum við viðburði eða safnkost sem 

söfnin vilja varpa ljósi á. Vissulega er áhersla þessara safna helst á öðruvísi þjónustu við 

notendur sína, en samt uppfylla þau einnig þetta skilyrði hefðbundinna safna.
163

 

Þegar því er varpað fram að skyldur þessara safna séu umfangsmeiri en skyldur 

höfuðsafnanna þriggja, þar sem þessum söfnum er gert að safna með tæmandi hætti í sínum 

málaflokki, er vert að benda á að það er ekkert í skilgreiningu safnalaga á höfuðsöfnum eða 

söfnum almennt sem kemur í veg fyrir að Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið geti sinnt 

þessum skyldum sínum. Þvert á móti er sérstaklega tekið fram í lögunum að höfuðsöfn séu 

stofnuð með sérstökum lögum þar sem nánar er kveðið á um hlutverk þeirra. Einnig má benda 

á að Kvikmyndasafn Íslands, sem fellur undir safnalög, ber samkvæmt lögum einnig skylda til 

að gjörsafna efni síns málaflokks, svo það hlutverk Landsbókasafnsins ætti ekki að vera því til 

fyrirstöðu að það falli undir safnalög. Eins er vert að benda á að Listasafn Íslands er mjög 

ólíkt minjasöfnunum, ekki síður en Þjóðskjalasafnið og Landsbókasafnið. Samt er talið i 

frumvarpsathugasemdum með myndlistarlögum að samræma eigi löggjöfina um Listasafnið 

við hin höfuðsöfnin, þótt sum svið séu mjög ólík. Það væri því ekkert því til fyrirstöðu að 

Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn og Þjóðskjalasafn Íslands féllu undir ákvæði 

safnalaga nr. 141/2001 um höfuðsöfn og skyldur þeirra og þess sjái stað í sérlögum um þessar 

stofnanir. 

5.3 Samræming safnaflokka 

Önnur leið til að samræma starfsemi allra safnaflokka væri að flytja alla umsýslu safnamála 

undir eitt ráðuneyti. Í skýrslunni Íslensk muna- og minjasöfn. Meðferð og nýting á ríkisfé sem 

Ríkisendurskoðun vann fyrir Alþingi árið 2009 leggur Ríkisendurskoðun m.a. til að færa eigi 

undir menntamálaráðuneyti nokkrar opinberar safna- og sýningastofnanir sem þá heyrðu undir 
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önnur ráðuneyti, enda væri ráðuneytinu ætlað að sinna faglegri umsýslu safna og eftirliti með 

þeim. Það er mat Ríkisendurskoðunnar að með slíkri tilfærslu mætti auka samræmi og 

samstarf í safnamálum, eins og stefnt væri að með drögum að frumvarpi til nýrra safnalaga.
164 

Í skýrslu um eftirfylgni sem Ríkisendurskoðun gaf út í júní 2012 kemur fram að farið hafi 

verið eftir þessari ábendingu skýrslunnar frá 2009. Ábendingin var í samræmi við fyrirætlanir 

þáverandi ríkisstjórnar um breytingar á skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta. Þann 1. 

október 2009 voru stjórnsýsluverkefni sem varða Gljúfrastein - hús skáldsins, 

Þjóðmenningarhús, Þórbergssetur, Stafkirkjuna í Vestmannaeyjum og Þjóðveldisbæinn og 

kirkjuna við hlið hans flutt frá forsætisráðuneyti til mennta- og menningarmálaráðuneytis. 1. 

janúar 2012 voru síðan stjórnsýsluverkefni sem snún að Vesturfarasetrinu á Hofsósi og Safni 

Jóns Sigurðssonar á Hranfseyri einnig flutt frá forsætisráðuneyti til mennta- og 

menningarmálaráðuneytis.
165 

Í ljósi þess er einstaklega áhugavert, að með forsetaúrskurði í 

maí 2013 séu Þjóðminjasafn Íslands, minjasöfnin og aðrar (þjóð)menningarstofnanir fluttar til 

forsætisráðuneytisins. 

Oft hefur verið talað um íslenska menningu sem aðgreinda frá menningu annarra landa og 

er forskeytinu „þjóð-― þá gjarnan bætt við. Dæmi um þetta má t.d. sjá í stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarflokkanna frá 22. maí 2013, en þar segir m.a.: „Íslensk þjóðmenning verður í 

hávegum höfð, að henni hlúð og hún efld. Áhersla verður lögð á málvernd, vernd sögulegra 

minja og skráningu Íslandssögunnar, auk rannsókna og fræðslu. Ríkisstjórnin mun vinna að 

því að auka virðingu fyrir merkri sögu landsins, menningu þess og tungumálinu, innanlands 

sem utan.―
166

 

Með forsetaúrskurði nr. 71/2013 um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta frá 24. maí 

sl. heyra minjasöfn og þar með talið Þjóðminjasafn Íslands, ásamt Minjastofnun Íslands, 

Stofnun Árna Magúnssonar í íslenskum fræðum og fleiri málaflokkar sem flokka má sem 

þjóðmenningu undir forsetisráðuneytið. Þessir málaflokkar voru áður vistaðir innan mennta- 

og menningamálaráðuneytisins. Þessi skipting er til marks um það mikilvægi sem ný 

ríkisstjórn telur málefni er snerta menningu og þá sérstaklega þjóðmenningu hafa.
167

 

Í sjálfu sér er ekkert því til fyrirstöðu að færa söfn og stofnannir sem um gilda sérlög til 

forsætisráðuneytis. Erlend dæmi sýna að ekki sé endilega alltaf nauðsynlegt að vista öll söfn 

innan vébanda eins ráðuneytis til að tryggja samræmi og samhæfingu í málaflokkinum. Sem 

                                                      
164

Íslensk muna- og minjasöfn, bls. 5-6 
165

Skýrsla um eftirfylgni: Íslenski muna- og minjasöfn, bls. 9-10 
166

Stjórnarsáttmáli ríkisstjórnar 2013: http://www.stjornarrad.is/Stefnuyfirlysing/ 
167

Starfssvið forsætisráðuneytis, http://www.forsaetisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/ 



58 

dæmi um þetta má nefna að danska höfuðsafnið á sviði náttúruminja heyrir undir 

menntamálaráðuneyti Dana, meðan önnur söfn heyra undir menningarmálaráðuneytið.
168 

Flest 

söfn á Íslandi eru þó litlar stofnanir og starfsemi margra þeirra er oft á sviði margra 

safnflokka, þ.e. sama safnið getur verið bæði menningarminjasafn og náttúruminjasafn, eða 

menningarminjasafn, bókasafna og skjalasafn. Sem dæmi um þetta má nefna „hin fimm 

höfuðsöfn Borgarness―, Héraðsbókasafn, Byggðasafn, Héraðsskjalasafn, Listasafn Borgarness 

og Náttúrugripasafn Borgarfjarðar, sem öll eru hýst í sama húsi. Einnig má nefna 

Menningarmiðstöð Þingeyinga, en þar eru fastasýningar tvær, önnur sem fjallar um mannlíf 

og náttúru í Þingeyjarsýslum og hin sjóminjasýning. Jafnframt eru í safnhúsinu á Húsavík 

listasalur og sýningarrými fyrir listsýniningar, auk þess sem bókasafnið á Húsavík er starfrækt 

á jarðhæð safnsins. Á efstu hæð er aðstaða fyrir þá sem vilja kynna sér heimildir í 

Héraðsskjalasafni Þingeyinga. Fleiri dæmi eru um söfn sem sinna skyldum jafnt sem 

menningarminja-, náttúruminja- og listasöfn og það hlýtur að teljast varhugavert að flytja öll 

minjasöfn milli ráðuneyta, án þess að skilgreina nánar hvaða söfn falla í flokkinn „minjasafn―. 

5.4 Framtíðarsýn 

Mikil þróun hefur átt sér stað í íslensku safnaumhverfi frá setningu fyrri safnalaga nr. 

106/2001. Það er þó enn þörf á að styrkja söfnin til að mæta verkefnum framtíðar. Safnafólk 

hefur löngum tekið virkan þátt í opinberri umræðu um stöðu og framtíðarþróun safnamála hér 

á landi. Bæði Félag íslenskra safna og safnmanna, FÍSOS, og Íslandsdeild ICOM tóku til að 

mynda þátt í gerð nýju menningarminjalaganna og í gerð safnastefnu á sviði 

menningarminnja. Árið 2005 bar farskóli FÍSOS heitið „Hvert stefnum við?― og í lokaskýrslu 

farskólans er m.a. hvatt til þess að myndaðar verði öflugri og stærri safnaeiningar en nú er og 

komið á fót bæði svæða- og fagsöfnum sem hafi skilgreint hlutverk gagnvart höfuðsöfnunum 

og svæðisbundnum minjaráðum. Jafnframt verði komið á víðtæku samstarfi og verkaskiptinu 

milli safna og lögð áhersa á gæði og rannsóknir í safnastarfi. Að lokum er bent á að styrkja og 

tryggja þurfi rekstrargrunn safna og er í því samhengi hvatt til „að fjármagn á fjárlögum, sem 

rennur til safna og safnatengdrar starfsemi, renni óskert til Safnasjóðs―. Þannig megi best 

tryggja faglega og sanngjarna úthlutun opinbers fjár. Í skýrslunni er enn fremur gagnrýnt að á 

skorti að unnið sé eftir markaðri stefnu á sviði þjóðminjavörslu og að ekki hafi verið sett 

sambærileg stefna fyrir lista- og náttúruminjasöfn.
169 
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Einnig kemur fram í skýrslunni að flest söfn búa við ófullnægjandi geymsluhúsnæði og 

afar brýnt sé að ráða bót á því. Æskilegt væri að sameinast um sérhæfðar geymslur og 

þjónustuhús eftir því sem kostur er. Þörf er á samræmdri þjálfun starfsfólks safna við 

skráningu safngripa og leiðsögn í fyrirbyggjandi forvörslu. Þessu hefur verið svarað, ýmist 

með námskeiðum á vegum FÍSOS í samstarfi við Endurmenntun Háskóla Íslands eða á 

vegum Þjóðminjasafns Íslands, sem einnig hefur gefið út handbækur sem ætlað er að 

leiðbeina um varðveislu safnskosts. Þjóðminjasafnið hefur einnig staðið að námskeiðum í 

samvinnu við Þjóðskjalasafn Íslands og Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn um 

viðbrögð við meindýrum og myglu á söfnum og saman hafa söfnin gefið út handbók um 

varðveislu safnskosts.
170

 

Í tillögum farskólans er einnig bent á að auka þurfi frumkvæði í rannsóknum og efla vitund 

safnmanna um fræðilegar rannsóknaraðferðir. Rannsóknir séu ein af forsendum faglegs starfs 

safna og þær þurfi að gera markvissari, fjölbreytilegri og sýnilegri en verið hefur. Lagt er til 

að ráðinn verði verkefnisstjóri söfnunarstefnu á sviði þjóðminjavörslu í söfnun og 

rannsóknum á samtímaminjum. Það hefur ekki verið gert, en aftur á móti hafa 

menningarminjasöfnin, með Þjóðminjasafnið í fararbroddi, hrinnt af stað þó nokkrum 

tilraunaverkefnum í samtímasöfnun undanfarin ár. Mikið hefur verið lagt í að skjalfesta þessi 

verkefni og er þar lagður grunnur að hugmynda- og aðferðafræðibanka um samtímasöfnun á 

Íslandi.
171

 Varðandi miðlun er fjallað um að auka beri samvinnu milli safna í sýningagerð. 

Bæði Listasafn Íslands og Þjóðminjasafn Íslands hafa á undanförnum árum komið upp 

farandssýningum sem söfn geta fengið í útlán, en þannig geta höfuðsöfnin létt undir með 

smærri söfnum þar sem geta með því að nýta slíkar sýningar haldið sýningarkostnaði í 

skefjum. 

Í skýrslu farskólans 2005 er einnig hvatt til samstarfs í kynningu og markaðssetningu safna 

og sýninga. Á þessu sviði hefur mikil þróun átt sér stað og er þetta samstarf virkt á mörgum 

sviðum. T.d. hafa söfn landshluta tekið sig saman og myndað s.k. safnaklasa, sem gefa út 

sameiginlegt kynningarefni svæðisins.
172

 Safnaráð hafði forgang um að Hinn íslenski 

safnadagur yrði haldinn hátíðlegur um allt land og stóð fram til ársins 2013 fyrir 

skipulagningu hans og hafði umsjón með sameiginlegum auglýsingum í fjölmiðlum. Vegna 

breyts hlutverks ráðsins var málunum öðruvísi háttað sumarið 2013, en þá var ráðinn 
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verkefnastjóri til að standa fyrir kynningunni. Undanfarin sumur hafa söfnin keypt 

sameiginlegar auglýsingar í útvarpi á samtengdum stöðvum Rásar 1 og 2, en þar hafa söfnin 

valið ákveðna frasa sem hljóma t.d. „Skemmtilegt fyrir alla fjölskylduna― og endar 

auglýsingin á upptalningu þriggja safna í hvert sinn. Með þessu hefur sýnileiki íslenskra safna 

stóraukist og hefur meðvitund almenning vaxið um það úrval afþreyingar, fræðslu og 

skemmtunar sem söfnin bjóða upp á. 

Í fyrrnefndri skýrslu er sérstaklega fjallað um að brýnt sé að söfn landsins móti stefnu í 

safnfræðslu. Safnaráð hafði forgang um gerð slíkrar stefnu árið 2006. Stefnunni var ætlað að 

vera safnmönnum og forsvarsmönnum safna verkfæri til eflingar og framþróunar 

menntunarhlutverks safna. Samfara því var stefnunni ætlað að skerpa á vitund safnmanna og 

forsvarsmanna safna, ráðamanna og annarra um mikilvægi menntunar og fræðslu í söfnum 

landsins.
173

 Að lokum kemur fram í skýrslu farskólans að rekstrargrundvöllur margra safna sé 

ótraustur og hann þurfi að styrkja og tryggja.Virkja þurfi sem flesta við fjármögnun safna, s.s. 

stjórnir, hollvini, en fjáröflun megi aldrei stríða gegn trúverðugleika safnanna, lögum eða 

siðareglum ICOM. Safnasjóð þurfi að efla verulega og hvatt er til þess að fjármagn á 

fjárlögum, sem rennur til safna og safnatengdrar starfsemi, renni óskert til Safnasjóðs. Þannig 

megi best tryggja faglega og sanngjarna úthlutun opinbers fjár.
174

 

Á farskóla safnmanna 2006 var yfirskriftin Söfn í samfélagi – hlutverk og samstarf. Þar var 

mikið fjallað um samstarf safna og hvernig mætti auka það. Þar var rætt hvað söfn geti gert til 

að styrkja stöðu sína í samfélaginu. Söfn ættu að stefna að því vera miðstöð minjavörslu á 

sínu svæði. Sum söfn væru það nú þegar, önnur væru ein á báti og hefðu ekki burði til að láta 

að sér kveða sökum faglegs vanmáttar og tilhneigingu til að horfa eingöngu í eigin barm. 

Nauðsynlegt væri að stórauka samstarf safna og vinna markvisst að því að styrkja þau faglega. 

Safnamenn ættu ekki alltaf að bíða eftir fyrirmælum að ofan, frá löggjafanum eða ráðherra, 

um það hvernig staðið skuli að slíku, söfn ættu hæglega að geta tekið frumkvæðið sjálf, 

myndað samstarfsvettvang og fundið sér verðug samstarfsverkefni. Dæmi um 

samstarfsverkefni sem eru nefnd eru sameiginlegar geymslur, verkaskipting milli safna og 

sameiginleg kynning safnanna. Vinna þyrfti bug á þeirri tregðu manna að sameinast í stærri 

einingar og yfirvinna hinn landlæga hrepparíg sem gerði mönnum erfitt fyrir að sinna faglegu 

safnastarfi af heilindum. Aftur er bent á nauðsyn þess að fjármagn verði veitt í málaflokkinn 

eftir faglegum leiðum, því enn þekkist að menn stofni safn, sendi erindi til fjárlaganefndar 

                                                      
173

Ársskýrsla safnaráðs 2006 
174

Hvert stefnum við? 



61 

Alþingis og fái stuðning síns þingmanns og hljóti þannig styrk úr fjárlögum í tvö, þrjú ár til að 

komast í gang, en í framhaldinu er ætlast til að safnasjóður haldi rekstrinum gangandi. Þessar 

aðfarir séu ekki til annars en að dreifa fjármagninu sem í málaflokkinn fer og draga úr og 

seinka möguleikum á faglegri uppbyggingu safnastarfs í landinu.
175

 

Ljóst er að heilmikið hefur áunnist í þeim málum sem rædd hafa verið á farskóla FÍSOS 

undanfarin ár og söfnin eru sífellt að styrkjast í krafti samstarfs og samhæfingar. Í 

menningarstefnu stjórnvalda sem samþykkt var á vordögum 2013 kemur fram að 

„Menningarlífið í hverju landi þrífst best þegar hugað er að samhengi og samspili ólíkra þátta. 

Þannig má nefna að þó að tilraunir og nýsköpun séu mikilvægur hluti menningarlífsins snýst 

stuðningur við menningu ekki einungis um að koma á fót nýjum verkefnum heldur einnig um 

að nýta opinber framlög sem best og að fjölbreytni sé viðhaldið. Samspil stofnana og 

grasrótar á öllum sviðum menningarinnar er einkar mikilvægt til að almenningur geti á 

hverjum tíma ræktað hjá sér tilfinningu fyrir menningarlífi þjóðarinnar og kynnt sér bæði 

nýjungar og hefðir í listum og menningu.―
176

 Þessu vilja söfnin ná fram með aukinni 

samvinnu og ýtir löggjöfin einnig undir þessa þróun, til dæmis þegar litið er til 

úthlutunnarreglna safnasjóðs. Safnmenn eru almennt sammála um að farskóli FÍSOS að hausti 

og vorfundir höfuðsafnanna séu mikilvægir vettvangar, þar sem safnafólki gefst tækifæri til 

að bera saman bækur sínar og öðlast innblástur úr starfi annarra safna. Söfnin hafa í síauknum 

mæli sameinast um úrlausnir í smærri verkefnum, svo sem kynningar- og fræðslumálum, en 

það er ósk manna er að þessi þróun haldi áfram. Mögulega mun þessi þróun leiða til öflugs 

samstarfs í tengslum við geymsluhúsnæði og forvörslu, en það mun tíminn leiða í ljós. Aukin 

áhersla á samstarf og samvinnu safnanna býður upp á mikla möguleika fyrir höfuðsöfnin til að 

marka stöðu sína og vera leiðandi hvert á sínu sviði. Þjóðminjasafn Íslands hefur nú þegar 

gefið tóninn með útgáfu safnastefnu sem hefur þegar haft merkjanleg áhrif á starfsemi 

safnanna í landinu, en ekki síður á löggjafarvaldið og stjórnsýsluna. Í afmælisriti 

Þjóðminjasafns Íslands Auður þjóðar leggur þjóðminjavörður mikla áherslu á þverfaglegt 

samstarf stofnanna sem sinna söfnun, varðveislu og miðlun menningararfs. Auk þess bendir 

þjóðminjavörður á mikilvægi þess að söfnin starfi í samstarfi við fræðasamfélagið og má í því 

samhengi benda á breytta stöðu Þjóðminjasafnsins sem nú er orðið að háskólastofnun. Enn er 

ekki komin nægileg reynsla á þessa stöðu safnsins og því er erfitt að segja til um hvað áhrif 

það muni hafa fyrir safnið sem höfuðsafn og hvort þetta sé markmið sem önnur höfuðsöfn 
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ættu að stefna að. En hitt er víst, að þetta er skref sem er tekið í tilraun til að hækka fræðilegar 

kröfur sem gerðar eru til starfsemi safnsins og styrkja þannig starf þess. Þjóðminjasafn Íslands 

hefur mjög sterka stöðu samanborið við önnur söfn í landinu, hvort heldur sem um ræðir 

minja-, lista-, bóka- eða skjalasöfn. Slíkri stöðu fylgir mikið vald, sem safnið hefur m.a. nýtt 

til að vera leiðandi í umræðu og samstarfsverkefnum. Velta má fyrir sér, hvort það sé einungis 

til góðs fyrir íslenskt safnaumhverfi að eitt safn hafi þvílíka yfirburðastöðu sem 

Þjóðminjasafnið hefur. Safnið verður að nýta styrk sinn án þess að valta yfir önnur söfn og ná 

að virkja þá krafta sem önnur söfn búa yfir til þess sannarlega að uppfylla hlutverk sitt sem 

höfuðsafn. 

Frá og með 1. júní 2013 tók Þjóðminjasafn Íslands við rekstri Þjóðmenningarhússins sem 

þar með er lagt niður sem sjálfstæð stofnun. Með þessari breytingu verður á næstu mánuðum 

hrint í framkvæmd áætlun um framtíðarhlutverk hússins sem sýningarhúss fyrir yfirgripsmikla 

sýningu á listasögu landsins allt frá dögum handritalýsinga, í gegnum miðaldir og til dagsins í 

dag. Að þeirri sýningu munu koma, auk Þjóðminjasafnsins, Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Listasafn Íslands, Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn og 

Þjóðskjalasafn Íslands.177 Það verður áhugavert að fylgjast með niðurstöðu þessarar 

samvinnu stofnannanna, sem öll eru leiðandi hvert á sínu fagsviði. Einungis eitt 

höfuðsafnanna tekur ekki þátt í þessu starfi og er það Náttúruminjasafn Íslands. Hér gefst 

Þjóðminjasafninu tækifæri til að sanna sig sem leiðandi safn, fremst meðal jafningja. 

Skemmtilegt er að sjá að með þessu eru öll söfnin, að Náttúruminjasafninu undanskildu, snúin 

aftur til upprunans, til safnahússins við Suðurgötu þar sem þau deildu húsnæði á fyrri hluta 

20. aldar. Mögulega gæti Náttúruminjasafnið, þar sem uppbygging safnsins virðist loksins 

vera á veg komin, tekið þátt í sýningunni svo úr verði allsherjar grunnsýning íslenskrar 

náttúru og menningar, með aðkomu allra höfuðsafnanna, bæði þeirra sem skilgreind eru í 

safnalögum og hinna sem starfa sem slík en hafa ekki slíkan titil. 
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6 Samantekt 

Yfirlýst markmið menningarstefnu hins opinbera er að lýsa og gera grein fyrir aðkomu 

ríkisins að málefnum lista og menningararfs. Talið er mikilvægt að stjórnvöld vandi aðkomu 

sína að þessum málaflokkum og hafi virkt samráð við sem flesta aðila á menningarsviðinu. 

Það er ljóst að markmið þeirrar menningarstefnu sem samþykkt var á Alþingi vorið 2013 er 

að auka fagmennsku í þeim málum sem snúa að listum og menningararfi. Þessi stefna 

endurspeglast einnig í nýrri löggjöf á sviði safnamála, þar sem óskað er eftir að hvert 

safnasvið marki sér sína stefnu undir forystu höfuðsafna. Með því að binda í lög að marka eigi 

slíkar stefnur mætti álíta sem svo að hið opinbera sé í raun að þvinga söfnin til faglegri 

vinnubragða, en það er ljóst af samtali safnamanna undanfarinn áratug, bæði innbyrðis og við 

ráðuneytið,  að það er einnig einlægur vilji safnanna að skerpa á faglegum vinnubrögðum í 

samræmi við það sem er að gerast í safnamálum á alþjóðavísu. 

Hlutverk ríkisins í menningarmálum snýr einkum að því að skapa skilyrði fyrir fjölbreytni, 

sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningararfs auk þess að standa vörð um 

menningararfinn. Í því felst að mynda með lögum, stjórnvaldsaðgerðum og fjárveitingum 

þann ramma fyrir menningarlífið sem gerir því kleift að blómstra. Ríkið stendur fyrir rekstri 

lögbundinna menningarstofnana á sviði lista og menningararfs. Á sviði menningararfs hafa 

stjórnvöld miklu hlutverki að gegna því að skilningur á menningarsögu þjóðarinnar er ein af 

forsendum fyrir virkri þátttöku í samfélaginu og er mikilvægur hluti af sjálfsmynd hvers og 

eins. Mikið hefur verið gert til að samræma og auka faglegt starfsumhverfi í íslensku 

safnastarfi, meðal annars með setningu safnalaga 2001 og 2011, en fleira mætti gera. 

Mikilvægt að hafa samræmi í stjórnsýslunni og lagarammanum og skýr skil á milli verksviða 

stofnanna, til að koma í veg fyrir tvíverknað, nýta fjárveitingu á sem markvissastan hátt og 

leyfa samlegðaráhrifum að njóta sín. 

 Höfuðsöfnin þrjú, Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands, 

voru stofnuð til að þjóna landinu öllu, en ekki ætlað að þjóna einstaka héruðum eða 

byggðarlögum. Þau eru þjóðarsöfn. Þjóðarsöfn skilgreina ímynd þjóða, bæði fyrir þegna sína, 

en einnig í stærra alþjóðlegu samhengi. Í sameiningu er höfuðsöfnunum ætlað að standa vörð 

um menningararf þjóðarinnar, varðveita hann fyrir komandi kynslóðir, leggja grunn að 

rannsóknum á honum og miðla þekkingu og fræðslu um hann. Það er þó ljóst að höfuðsöfnin 

þrjú bera einungis ábyrgð á hluta þess menningararfs sem varðveitir menningarsögu 

þjóðarinnar. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn og Þjóðskjalasafn Íslands bera einnig 

ábyrgð á hluta menningararfsins. Starfsemi þessara stofnanna er með þeim hætti að ekki væri 
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óeðlilegt að þau færu undir ákvæði safnalaga nr. 141/2011 um höfuðsöfn. Með því væri verið 

að auka samræmingu í löggjöfinni, en fjölbreytt starfsemi þessara safna kemur ekki í veg fyrir 

að flokka mætti þau með öðrum höfuðsöfnum og hnykkja þannig á því að þessar stofnanir séu 

hluti af sömu heild, eigi að gegna faglegu forystuhlutverki innan síns málaflokks og 

mikilvægt er að þær vinni saman að sama takmarki. 

Af höfuðsöfnunum þremur sem í dag eru skilgreind hefur Þjóðminjasafn Íslands lang 

sterkasta stöðu. Það er sannarlega leiðandi á sínu sviði á landsvísu og hefur náð því takmarki, 

sem því ber skylda til samkvæmt safnalögum, að gefa út samræmda safnastefnu á sínu 

fagsviði. Hinum söfnunum hefur ekki tekist að klára það verkefni enn. Listasafn Íslands hefur 

ekki náð að marka sér stöðu sem höfuðsafn að sama skapi og Þjóðminjasafnið. Svo virðist 

sem safnið hafi ekki áhuga á þessu hlutverki sínu og hafi því ekki sett í forgang að uppfylla 

hlutverk sitt samkvæmt safnalögum, til dæmis með mörkun safnastefnu. Þetta hlýtur að teljast 

bagalegt, því ljóst er að sterk stefna málaflokksins og öflugt höfuðsafn gæti komið málefnum 

myndlistar vel, ekki síst á tímum sem kalla á breytingar og stefnumörkun hvað varðar 

höfundarétt og nýtingu hans. Þar er sóknarfæri fyrir Listasafnið, sem væri synd að það næði 

ekki að nýta sér. Náttúruminjasafn Íslands hefur verið í þeirri erfiðu stöðu að vera nánast ekki 

til nema í lögum. Safnið á lítinn safnkost, hefur ekki fengið húsnæði við hæfi og lítil sem 

engin fjárframlög miðað við þær kröfur sem gerðar eru til safnsins í lögum. Það bíða því nýs 

forstöðumanns ærin verkefni og spennandi við uppbyggingu safnsins. Verkfærin eru til staðar, 

skilgreining laga nr. 35/2007 á hlutverki Náttúruminjasafns Íslands og ákvæðið um að 

Náttúrufræðistofnun Íslands sé vísindalegur bakhjarl þess. Eins gæti safnið nýtt sér þann 

stuðning sem er til staðar í Hinu íslenska náttúrufræðafélagi. Mikilvægt er að ráðast sem fyrst 

í gerð safnastefnu málaflokksins, því slík stefna gæti nýst við uppbyggingu safnsins og styrkt 

stöðu þess sem höfuðsafns. 
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Viðaukar 

 

Spurningar sem lagðar voru fyrir höfuðsöfnin 

1. Hvernig endurspeglast í starfi safnsins að það er höfuðsafn í sínum málaflokki og hvernig 

hefur það markað stöðu sína sem slíkt? 

2. Hefur hlutverk stofnunarinnar sem höfuðsafn haft einhverjar breytingar í för með sér í 

starfi hennar? 

3. Er tekið tillit til þess að safnið er höfuðsafn þegar framtíðarsýn safnsins er mörkuð? 

 

Svör Þjóðminjasafns Íslands 

Dagsett 22. ágúst 2013. 

1. Hvernig endurspeglast í starfi safnsins að það er höfuðsafn í sínum málaflokki og hvernig 

hefur það markað stöðu sína sem slíkt? 

Þjóðminjasafnið leitast við að vera öflugt höfuðsafn á sviði menningarminja sem er í 

fararbroddi í safnastarfi á Íslandi. Þjóðminjasafnið hefur gefið út Safnastefnu á sviði 

þjóðminjavörslu í samræmið við höfuðsafnahlutverk sitt. Það  heldur árlega samráðsfundi 

með menningarminjasöfnum landsins, Vorfundi Þjóðminjasafns Íslands og er ráðgefandi fyrir 

menningarminjasöfnin í landinu. Þannig er nýjum forstöðumönnum safna boðið í starfsþjálfun 

í Þjóðminjasafninu til þess að mynda tengsl  við sérfræðinga og öðlast reynslu. Þá hefur 

Þjóðminjasafnið sem höfuðsafn aðstoðað í hvers kyns vá, s.s. þegar jarðskjálfti eða eldgos 

ógna öryggi safna. Þjóðminjasafnið gefur einnig út handbækur sem nýtast í faglegu starfi 

 safna í landinu, s.s. Handbók í varðveislu og fleiri. Þjóðminjasafnið leggur einnig ríka áherslu 

á samvinnu um hin ýmsu verkefni, s.s. sýningar, útgáfu, varðveislu muna og rekstur húsa í 

húsasafni safnsins. Einnig leggur Þjóðminjasafnið áherslu á góð tengsl við söfnin í landinu, 

og leitast við að vera hvetjandi sem höfuðsafn og leggja sitt af mörkum til að styrkja starfsemi 

safna um allt land. Annars er vísað í handrit bókarinnar Auður þjóðar. Þjóðminjasafn Íslands í 

150 ár eftir undirritaða og hjálagðan kafla þaðan. 

2. Hefur hlutverk stofnunarinnar sem höfuðsafn haft einhverjar breytingar í för með sér í 

starfi hennar? 
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Já, margvíslegar enda hafa flest þau atriði sem nefnd er í svari við 1. spurningu  komið til eftir 

lagabreytingu árið 2001 þegar Þjóðminjasafnið var skilgreint sem höfuðsafn.  Hlutverk 

Þjóðminjasafns sem höfuðsafns hefur haft afgerandi áhrif á áherslur safnsins og samskipti við 

söfnin í landinu, stefnumörkun og tengslamyndun. Það var einnig leiðarljós við endurbætur á 

safnhúsinu og gerð nýrrar grunnsýningar sem opnaði árið 2004. Þá hófst nýr kafli í sögu 

safnsins, sem höfuðsafns á sviði þjóðminjavörslu og menningarminja. 

3. Er tekið tillit til þess að safnið er höfuðsafn þegar framtíðarsýn safnsins er mörkuð? 

Já, í allri stefnumörkun er tekið mið af því að safnið er höfuðsafn og að því sé ætlað að vera 

leiðandi á sínu sviði. Því hefur Þjóðminjasafnið leitast við að feta nýjar brautir í starfsemi 

sinni í því skyni að setja ný viðmið og vera fyrirmynd á sínu sviði. Það á við um faglegt 

safnastarf á sviði rannsókna og varðveislu, sem og miðlunar sem nær til allra og stendur fyrir 

víðsýni og mannúð. 

 

Svör Náttúruminjasafns Íslands 

Dagsett 22. ágúst 2013. 

1. Hvernig endurspeglast í starfi safnsins að það er höfuðsafn í sínum málaflokki og hvernig 

hefur það markað stöðu sína sem slíkt? 

Náttúruminjasafnið leitast við að vera höfuðsafn á sviði náttúrufræða. Á liðnu ári hafa verið 

tekin mikilvæg skref í þá veru. Undirritað var samkomulag um samstarf við 

Náttúrufræðistofnun Íslands til þess að tryggja aðgengi að safnkosti til miðlunar og nýrra 

grunnsýninga. Þannig hafa tengsl við Náttúrufræðistofnun sem vísindalegar bakhjarl og 

samstarfsaðila verið styrkt. Einnig hafa verið tekin mikilvæg skref með áformum um að 

höfuðsafnið fái verðuga aðstöðu í Perlunni fyrir nýja grunnsýningu sem hæfir höfuðsafni á 

sviði náttúrufræða. Unnið er að undirbúningi nýrrar stefnu fyrir safnið þar sem tekið er mið af 

höfuðsafnahlutverki þess. Auk þess eru nú haldnir árlegir fundir með náttúruminjasöfnum 

landsins og var sá síðasti haldinn á árinu 2013. Einnig er lögð áherslu á tengsl við 

samstarfsstofnanir og félög á sviði náttúrufræði í samræmi við hlutverk safnsins sem 

höfuðsafn. 

Náttúruminjasafn Íslands er í uppbyggingu og er markvisst stefnt að því að það verði leiðandi 

höfuðsafn á sínu sviði.   
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2. Hefur hlutverk stofnunarinnar sem höfuðsafn haft einhverjar breytingar í för með sér í 

starfi hennar? 

Já, það hefur haft þau áhrif að gerðar eru ríkar kröfur til aðstöðu safnsins til miðlunar og 

sýnileika, sem og tengsla við samstarfsstofnanir og söfn á sviði náttúrufræða og vísinda. 

3. Er tekið tillit til þess að safnið er höfuðsafn þegar framtíðarsýn safnsins er mörkuð? 

Já, það mun verða leiðarljós í nýrri stefnumörkun safnsins. 
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Spurningar sem lagðar voru fyrir mennta- og menningarmálaráðuneyti 

1. Hvaðan er hugmyndin um höfuðsöfn fengin? Hafa önnur lönd sambærilegan flokk 

safna, þ.e. höfuðsöfn?  

2. Hversvegna eru einungis skilgreind höfuðsöfn á sviði listasafna, menningaminjasafna 

og náttúruminjasafna, en ekki á sviði bókasafna, skjalasafna eða innan annarra 

málaflokka? Stendur til að breyta því í framtíðinni?  

3. Höfuðsöfn eru samkvæmt safnalögum í eigu íslenska ríkisins og rekin á fjárlögum. 

Fylgir sérstök fjárveiting því að vera höfuðsafn? Þ.e. fá söfnin fé sem er sérstaklega 

eyrnamerkt hlutverki þeirra sem ráðgefandi og stefnumótandi á landsvísu hvert í 

sínum málaflokki?  

4. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands er 

Náttúrufræðistofnun Íslands vísindalegur og faglegur bakhjarl þess. Í 8. gr. laga nr. 

60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands er kveðið á um heimild 

Náttúrufræðistofnunar til að gerast aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum 

en ríkinu og aðstoða við gerð sýninga, auk þess að vera heimilt að lána til þeirra gripi 

um lengri eða skemmri tíma. Þessu ákvæði var ekki breytt við setningu laga um 

Náttúruminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 eru höfuðsöfn 

miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og skulu m.a. hafa forystu í málefnum 

safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi, þar með talinni 

sýningagerð, og leiða faglegt samstarf safna og annarra aðila.  

 

Hvert er álit mennta- og menningarmálaráðuneytisins á þessari skörun á verksviði 

stofnananna?  

Svör mennta- og menningarmálaráðuneytis 

Tilvísun í mál: MMR13070196, dagsett 9. Ágúst 2013. 

Mér hefur verið falið erindi þitt til afgreiðslu. Ég mun því leitast við að svara spurningum 

þínum eftir bestu getu, m.a. í samræmi við heimildir í gögnum ráðuneytisins og þeim lögum, 

sem fjalla um viðkomandi mál. 

1. Hvaðan er hugmyndin um höfuðsöfn fengin? Hafa önnur lönd sambærilegan flokk safna, 

þ.e. höfuðsöfn? 
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Eins og kemur fram í athugasemdum í þingskjali 238 - 224. mál á 126. lögggjafarþingi 200-

2001 (frumvarpi til safnalaga) skipaði þáverðandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, 

nefnd 10. mars 1999 til að að undirbúa rammalöggjöf um safnamál. Nefndin skilaði 

greinargerð og tillögum að frumvarpi til safnalaga til ráðuneytisins 6. júlí 1999. Við 

undirbúning frumvarpsins leitaði ráðuneytið síðan umsagnar fjölmargra aðila, eins og kemur 

fram í athugasemdum við það í þingskjalinu, áður en frumvarpið varð til í endanlegri mynd og 

lagt fyrir Alþingi. 

Þar  kemur einnig fram að safnastarfsemi í nágrannalöndunum hafi tekið miklum breytingum 

árin á undan, og var m.a. vísað til þess að sett hafi verið lög um söfn í Danmörku árið 1984, 

sem síðan hafi verið breytt nokkrum sinnum frá þeim tíma, en dönsku lögin eru rammalög. 

Loks kemur fram að nefndin hafi við vinnu sína um margt haft hliðsjón af dönsku löggjöfinni. 

Þó það komi ekki fram með beinum hætti í frumvarpinu má ætla að nefndin hafi tekið 

hugmyndina um skilgreiningu höfuðsafna úr dönsku lögunum, þar sem hún er með svipuðum 

hætti og var í frumvarpinu, þ.e. Nationalmuseet er þar skilgreint sem höfuðsafn á sviði 

menningarminja, Statens Museum for Kunst er skilgreint sem höfuðsafn á sviði myndlistar, 

og Zoologisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Museum (sem heyrir undir 

Kaupmannahafnarháskóla) sinna ásamt Botanisk Have (sem heyrir undir Statens 

Naturhistoriske Museum við Kaupmannahafnarháskóla) sameiginlega verkefnum höfuðsafns 

á sviði náttúruminja. 

Ekki hefur verið gerð á vegum ráðuneytisins markviss könnun á því hvort skipulag mála er 

með samsvarandi hætti í fleiri löndum. 

2. Hversvegna eru einungis skilgreind höfuðsöfn á sviði listasafna, menningaminjasafna og 

náttúruminjasafna, en ekki á sviði bókasafna, skjalasafna eða innan annarra málaflokka? 

Stendur til að breyta því í framtíðinni? 

Það kemur fram í athugasemdum í ofangreindu þingskjali að fljótlega eftir að nefndin hóf 

störf hafi verið tekin ákvöðrun um að hún ætti fyrst og fremst að fjalla um starfsemi minja- og 

listasafna en ekki um starfsemi skjala- og bókasafna, enda væri starfsemi slíkra safna nokkuð 

frábrugðin starfsemi annarra safna og um skjalasöfn gildi t.d. sérstakar reglur. 

Safnalögum hefur því aldrei verið ætlað að taka til bóka- og skjalasafna og því hafa ekki verið 

skilgreind höfuðsöfn á þeim sviðum, þó augljóst sé af löggjöf um viðeigandi svið að 
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Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn (Lbs-Hbs) og Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ) gegna 

samkvæmt lagaskyldum sínum viðlíka hlutverki á sínum sviðum og höfuðsöfn gera gagnvart 

sínum sviðum samkvæmt safnalögum. Munurinn liggur t.d. í hlutverki viðkomandi safna í 

stjórnsýslu viðkomandi sviða sem og í varðveisluskyldum þeirra; umrædd höfuðsöfn hafa 

ekki lögbundna skyldu til að að safna efni á sínum sviðum með tæmandi hætti, en Lbs-Hbs 

ber til dæmis að þaulsafna öllu efni sem gefið er út á íslensku og ÞÍ ber að varðveita heimildir 

og gögn stjórnsýslu landsins eftir því sem kostur er m.a. vegna réttindagæslu þegnanna; 

einnig má benda á hlutverk Lbs-Hbs og Kvikmyndasafns Íslands samkvæmt lögum um 

skylduskil til safna, nr. 20/2002 em fela umræddum stofnunum mun meiri skyldur en lagðar 

eru á höfuðsöfn samkvæmt safnalögum. 

Ekki eru uppi áætlanir um að breyta þessu í náinni framtíð. Nýlega hafa verið samþykkt ný 

lög um Lbs-Hbs, nr. 142/2011, þar sem hlutverk þess er rakið í 4. gr., og ný bókasafnalög, nr. 

150/2012, þar sem Lbs-Hbs er m.a. skilgreint sem „forystusafn bókasafna landsins.― (1. mgr. 

7. gr.). Þá eru lög um Þjóðskjalasafn Íslands í endurskoðun, en í mars sl. var lagt fram á 

Alþingi frumvarp til laga um opinber skjalsöfn, sem ekki hlaut afgreiðslu (Þingskj. 1291 - 692 

mál, lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013). Í því frumvarpi kom fram að ÞÍ væri 

ætlað að annast framkvæmd yfirstjórnar opinberrar skjalavörslu og skjalastjórnar í umboði 

ráðherra skv. 3. gr., og af lýsingu á hlutverki ÞÍ (í 7. gr.) er ljóst að því er ætlað 

forystuhlutverk meðal skjalasafna. Skilgreiningin er því til staðar hvað varðar hlutverk 

þessara safa á sínum sviðum, þó ekki sé notað sama heiti og gert er í safnalögum.  

3. Höfuðsöfn eru samkvæmt safnalögum í eigu íslenska ríkisins og rekin á fjárlögum. Fylgir 

sérstök fjárveiting því að vera höfuðsafn? Þ.e. fá söfnin fé sem er sérstaklega eyrnamerkt 

hlutverki þeirra sem ráðgefandi og stefnumótandi á landsvísu hvert í sínum málaflokki? 

Höfuðsöfn voru fyrst skilgreind í íslenskum lögum í 5. gr. safnalaga nr. 106/2001. Í 

athugasemdum við þá grein í því frumvarpi sem varð að umræddum lögum (sjá þingskjalið 

sem vísað er til í svari við 1. spurningu) sagði m.a. um þessa skilgreiningu: „Jafnframt er lagt 

til að Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Íslands verði höruðsöfn enda miðast starfsemi þeirra 

við það nú og því er ekki um efnislega breytingu að ræða.― (undirstrikun ráðuneytisins). 

Það hefur því ekki verið gert ráð fyrir því við lagasetninguna að þessi formlega skilgreining á 

stöðu safnanna leiddi til sérstakra aukinna fjárveitinga til þeirra, þar sem starfsemi þeirra væri 

þegar í anda hennar og ekki væri um breytingu að ræða. Fjárveitingar til reksturs ríkisstofnana 
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á fjárlögum eru almennt settar fram í einum fjárlagalið, og ekki eru þess mörg dæmi að hluti 

þess fjár hafi verið eyrnamerktur verkefnum á grundvelli alemnns hlutverks þeirra, heldur 

beinast slíkar sundurgreiningar fremur á sérstökum verkefnum (t.d. viðhaldi húsasafns 

Þjóðminjasafns, svo dæmi sé tekið; fjárveiting til listaverkakaupa Listasafns Islands er hins 

vegar ekki tilgreind í fjárlögum, en er það vissulega í rekstraráætlunum safnsins, sem 

ráðuneytið staðfestir árlega). 

4. Samkvæmt 3. gr. laga nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands er Náttúrufræðistofnun 

Íslands vísindalegur og faglegur bakhjarl þess. Í 8. gr. laga nr. 60/1992 um 

Náttúrufræðistofnun Íslands er kveðið á um heimild Náttúrufræðistofnunar til að gerast aðili 

að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu og aðstoða við gerð sýninga, auk þess 

að vera heimilt að lána til þeirra gripi um lengri eða skemmri tíma. Þessu ákvæði var ekki 

breytt við setningu laga um Náttúruminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 

eru höfuðsöfn miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og skulu m.a. hafa forystu í 

málefnum safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi, þar með talinni 

sýningagerð, og leiða faglegt samstarf safna og annarra aðila.  

 

Hvert er álit mennta- og menningarmálaráðuneytisins á þessari skörun á verksviði 

stofnananna? 

Skýring á umræddu ákvæði í 8. gr. laga um Náttúrufræðistofnun Íslands, nr. 60/1992, kemur 

fram í  þingskjali 294 - 281. mál, sem var lagt fyrir Alþingi á 133. löggjafarþingi 2006-2007 

og hafði að geyma frumvarp það sem varð að lögum um Náttúruminjasafn Íslands, nr. 

35/2007. Þar segir m.a. í almennum athugasemdum við frumvarpið: 

   „Snemma á 9. áratug síðustu aldar urðu allnokkrar umræður í þjóðfélaginu að frumkvæði 

Hins íslenska náttúrufræðifélags um framtíð safnsins og framtíðarhúsnæði þess. Umræðan 

leiddi til þess að árið 1985 fluttu 12 þingmenn úr öllum flokkum þingsályktunartillögu um 

málið:  

    „Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að hraða, m.a. í samráði við hóp áhugamanna og 

Náttúrufræðistofnun Íslands, undirbúningi að byggingu yfir nútímalegt náttúrufræðisafn á 

höfuðborgarsvæðinu.  

    Byggingarundirbúningur og fjárframlög til framkvæmda verði við það miðuð að unnt verði 

að opna safnið almenningi á árinu 1989 þegar 100 ár verða liðin frá stofnun Hins íslenska 

náttúrufræðifélags og náttúrugripasafns á þess vegum.― 
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    Í kjölfar tillögunnar skipaði menntamálaráðherra nefnd til að vinna að málinu, en í 

meirihlutaáliti hennar, sem skilað var í árslok 1987, er lagt til að Náttúrufræðisafnið verði 

sjálfseignarstofnun í eigu ríkisins, Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. 

Menntamálaráðherra skipaði nýja nefnd árið 1989 til að semja drög að frumvarpi til nýrra laga 

um náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands, kanna möguleika að samkomulagi um 

byggingu náttúrufræðihúss á höfuðborgarsvæðinu og að athuga stöðu náttúrugripasafna í 

öðrum landshlutum. Þessi nefnd tók í öllum veigamiklum atriðum undir álit fyrri nefndar og 

skilaði tvíþættu áliti í mars árið 1990, annars vegar um náttúruhús í Reykjavík og hins vegar 

nýja lagasetningu um náttúrurannsóknir og Náttúrufræðistofnun Íslands.  

    Árið 1990 verða kaflaskil þegar umhverfisráðuneyti er sett á fót og Náttúrufræðistofnun 

Íslands er færð frá menntamálaráðuneyti til hins nýja ráðuneytis. Það kom því í hlut 

umhverfisráðherra að fylgja tillögum nefndarinnar eftir og í nóvember 1991 var lögð fram 

ítarleg skýrsla samstarfshóps um byggingu náttúruhúss í Reykjavík og 1. júní 1992 samþykkti 

Alþingi ný lög um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur. Nýju lögin tóku mið af því 

samkomulagi sem náðst hafði um stofnun og rekstur náttúrugripasafns á milli ríkisins, 

Háskóla Íslands og Reykjavíkurborgar. Samkvæmt lagabreytingunni var það ekki lengur 

lagaleg skylda Náttúrufræðistofnunar Íslands að koma upp sýningarsafni og reka það, heldur 

fékk stofnunin heimild til að gerast aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu. 

Með þessu var verið að greiða fyrir stofnun náttúrugripasafns í sameiginlegri eign 

Náttúrufræðistofnunar, Háskólans og Reykjavíkurborgar í samræmi við staðfest samkomulag 

þessara aðila. Unnið var á vegum umhverfisráðuneytis að undirbúningi hins nýja safns 1990–

1992 með það fyrir augum að starfsemi gæti hafist í nýju húsi árið 1995, húsi sem hýsti bæði 

sýningar- og vísindasöfn, með öðrum orðum bæði Náttúruminjasafnið og 

Náttúrufræðistofnun. Málið strandaði þegar fjárlaganefnd Alþingis samþykkti ekki tillögu 

ríkisstjórnarinnar um fjárframlag á fjárlögum til verkefnisins þegar hrinda átti því af stað. 

Reykjavíkurborg og Háskólinn töldu að með því hefði ríkið sagt sig frá gerðu samkomulagi 

um stofnun og rekstur safnsins og samstarfið lagðist af.― (undirstrikun ráðuneytisins).  

 

Tilgangur ákvæðisins í 8. gr. laga nr. 60/1992 var þannig skýr á sínum tíma, og hefur það ekki 

verið túlkað með almennari hætti en þarna kemur fram. Í reynd hefur þetta ákvæði ekki orðið 

til þess að Náttúrufræðistofnun hafi farið út í slík verkefni með öðrum aðilum, og ætti í raun 

öðru fremur að styrkja heimild stofnunarinnar til að vinna með Náttúruminjasafni Íslands í 

samræmi við ákvæði laganna um safnið nr. 35/2007 fremur en að hindra slíka samvinnu.  

- Má benda á að 22. október 2012 var undirritað samkomulag milli Náttúrminjasafn Íslands 
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og Náttúrufræðistofnun Íslands um samstarf stofnananna á grundvelli umræddra 

lagaheimilda.  

 

Vegna þessa hefur ráðuneytið ekki tekið formlega afstöðu til þeirrar skörunar sem þarna er 

vissulega til staðar í lagaákvæðum, og hefur - m.a. með vísan til ofangreindrar skýringar - 

ekki talið ástæðu til að aðhafast vegna þessa.  
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Spurningar sem lagðar voru fyrir umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 35/2007 um Náttúruminjasafn Íslands er Náttúrufræðistofnun 

Íslands vísindalegur og faglegur bakhjarl þess. Í 8. gr. laga nr. 60/1992 um 

Náttúrufræðistofnun Íslands er kveðið á um heimild Náttúrufræðistofnunar til að gerast aðili 

að sýningarsöfnum sem rekin eru af öðrum en ríkinu og aðstoða við gerð sýninga, auk þess að 

vera heimilt að lána til þeirra gripi um lengri eða skemmri tíma. Þessu ákvæði var ekki breytt 

við setningu laga um Náttúruminjasafn Íslands. Samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 eru 

höfuðsöfn miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði og skulu m.a. hafa forystu í málefnum 

safna á sínu sviði, stuðla að eflingu og samræmi í safnastarfi, þar með talinni sýningagerð, og 

leiða faglegt samstarf safna og annarra aðila. 

Hvert er álit umhverfis- og auðlindaráðuneytisins á þessari skörun á verksviði stofnananna? 

 

Svör umhverfis- og auðlindaráðuneytis 

Tilvísun í mál UMH13070106, dagsett 23. ágúst 2013. 

Vísað er til erindis yðar dags. 29. júlí þar sem óskað er eftir áliti ráðuneytisins á 

skörun milli hlutverks og verkefna á vegum Náttúrufærðistofnunar Íslands og 

Náttúruminjasafns Íslands á grundvelli laga um stofnunina og safnalaga. 

Að mati ráðuneytisins er ekki um að ræða að þarns sé skörun á hlutverkum þessara 

tveggja stofnana. Náttúrufræðistonun Íslands er fyrst og fremst rannsóknastofnun sem stundar 

rannsóknir á náttúru Íslands og varðveitir upplýsingar um náttúruna. Stofnunin þarf hlutverki 

og eðli sínu samkvæmt að safna náttúrugripum og varðveita þá í sétstökum vísindasöfnum. 

Þetta á meðal annarst við um eintök af tegundum lífvera og margháttuð jarðfræðileg sýni. 

Sem miðstöð þekkingar á náttúru landsins hefur Náttúrufræðistofnun Íslands margvíslegt 

hlutverk annað en rannsóknir, s.s. upplýsinga- og fræðsluhlutverk um náttúru landsins. Í 

lögunum um Náttúrufræðistofnun segir að stofnunin skuli vera vísindalegur og faglegur 

bakhjarl Náttúruminjasafns Íslands.  Það er mjög eðlilegt að mati ráðuneytisins miðað við þá 

gríðarlegu þekkinug og sögulegt yfirlit sem stofnunin hefur á náttúru landsins eftir rýflega 

aldar rannsóknastarfsemi.  Það að stofnunin geti gerst aðili að sýningarsöfnum sem rekin eru 

af öðrum aðilum en ríkinu felur ekki í sér að mati ráðuneytisins að stofnunin gerist aðili að 

rekstri sýningarsafna, heldur frekar að stofnunin geti sinnt leiðbeiningarhlutverki og aðstoðað 

slík söfn með láni á sýningargripum úr vísindasöfnum sínum og veiti faglegar ráðleggingar 
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um náttúru landsins. Ráðuneytið lítur frekar á Náttúrufærðistofnun Íslands í þessu sambandi 

sem samstarfsaðila og fræðilegan bakhjarl sýningarsafna. 

 

 


