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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að setja fram skriflega og hnitmiðaða stefnu fyrir stjórn 

safnkosts Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni. Fjallað er um hvernig hugmyndin að setrinu varð til 

og hvernig hún hefur orðið að raunverulegu viðfangsefni á þeim stutta tíma sem liðinn er frá 

því að hugmyndin var fyrst kynnt opinberlega. Fjallað er um skátastarf við Úlfljótsvatn og þær 

breytingar sem urðu þegar skátar og Skógræktarfélag Íslands eignuðust jörðina og rætt um ný 

hlutverk skáta í samfélaginu við Sogið við þá breytingu. Sett er fram tillaga um safnastefnu 

setursins þar sem hlutverk og markmið eru endurskilgreind svo að þau endurspegli þau viðmið 

sem krafist er af fagaðilum í safnastarfi og lýst er í safnalögum, siðareglum ICOM (Alþjóðaráð 

safna) og leiðbeiningum Safnaráðs. Gerð er grein fyrir áhersluþáttum í starfsemi og þeim 

efnisflokkum sem lagðir eru til grundvallar. Sett er fram ítarleg og skilgreind aðfangastefna sem 

felur í sér vinnureglur um dagleg störf og reglur um val, meðferð og grisjun safnkosts auk 

verklagsreglna um móttöku gjafa. Fjallað er um mismunandi söfnunarstig samkvæmt 

leiðbeiningum IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) og 

hvernig þeim er beitt í aðfangastefnu setursins. Rætt er um skráningu safnkosts í Sarp og Gegni, 

fjallað um helstu tegundir aðfanga, varðveislu,  öryggi og viðbragðsáætlun. Að lokum er fjallað 

um mikilvægi þess að stjórn FSÚ vinni að formlegri stofnskrá sem er nauðsynleg til þess að 

setrið geti öðlast viðurkenningu og bent á leiðir til þess að svo megi verða. 
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í Bókasafns- og upplýsingafræði við 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands og er unnin undir leiðsögn Stefaníu Júlíusdóttur. Henni vil 

ég þakka góða leiðsögn og alla aðstoð við heimildaöflun. Ritgerðin er unnin með vitund stjórnar 

Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni og vil ég einnig þakka henni fyrir samstarfið. Fjölskyldu minni 

þakka ég dýrmæta aðstoð, stuðning og óbilandi þolinmæði. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að setja fram hlutverk og markmið setursins með þeim hætti að 

þau endurspegli þær reglur sem gilda fyrir fagaðila í safnastarfi og lýst er í safnalögum, 

siðareglum ICOM (Alþjóðaráð safna) og leiðbeiningum Safnaráðs. Tilgangur ritgerðarinnar er 

eining að setja fram ítarlega og skilgreinda aðfangastefnu sem felur í sér vinnureglur um dagleg 

störf og reglur um val, meðferð og grisjun safnkosts auk verklagsreglna um móttöku gjafa. 

Mismunandi söfnunarstig eru skilgreind og lýst hvernig þeim er beitt í aðfangastefnu setursins. 

Í ritgerðinni koma einnig fram leiðbeiningar um skráningu safnkosts, tegundir aðfanga og settar 

eru fram ábendingar um varðveislu, öryggi safnkosts og viðbragðsáætlun. 

Markmiðið er að með þessari ritgerð verði til góður leiðarvísir fyrir stjórnendur og 

starfsmenn Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni um það hvernig standa beri að faglegu safnastarfi. 

Það er einnig von mín að ritgerðin muni nýtast stjórn og starfsfólki til kynningar á þeim 

hugmyndum sem liggja að baki stofnunar setursins og því metnaðarfulla hlutverki sem því er 

ætlað í framtíðinni. Þá mun ritgerðin einnig nýtast stjórn sem góður grunnur við það mikilvæga 

verkefni sem fram undan er við að afla setrinu viðurkenningar Safnaráðs. Sú viðurkenning er 

forsenda þess að Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni geti sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði. 
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2.  Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni 

Góðar hugmyndir eiga það sammerkt að fanga samstundis þá sem þær heyra og vekja 

gjarnan viðbrögð á borð við „já auðvitað“ eða „af hverju datt mér þetta ekki í hug fyrr“, þykja 

sjálfsagðar og njóta strax áhuga og hylli. Bandaríski fræðimaðurinn William James (1842-

1910) sagði að hlutskipti nýrrar hugmyndar væri gjarnan það að vera í upphafi dæmd sem 

fáránleg, síðan hafnað sem léttvægri en að síðustu samþykkt og meðtekin sem almenn vitneskja 

(Tilvitnun.is, e.d.). Hugmyndin um Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni, sem hér eftir er skammstafað 

FSÚ, er ný en í eðli sínu gömul því á þeim stutta tíma sem liðin er frá því að hugmyndin var 

fyrst kynnt opinberlega hefur hún tekið á sig formgerð sem er almennt skýr í hugum þeirra sem 

ræða um hugmyndina og þykir sjálfsögð. Þegar þetta er skrifað (apríl 2014) eru aðeins liðnir 12 

mánuðir frá því hugmyndin var fyrst kynnt opinberlega og nú, 12 mánuðum síðar, er hún orðin 

að veruleika, starfsemi hafin í 400 fm2 húsnæði við Úlfljótsvatn, verklegum endurbótum 

húsnæðis lokið og vinna við faglegan undirbúning og þjálfun starfsfólks stendur yfir. Af þessu 

má sjá að hugmyndin um FSÚ hlaut í upphafi ekki þau örlög sem William James spáði fyrir um 

því hún var hvorki dæmd sem fáránleg né var henni hafnað sem léttvægri en hann var sannspár 

hvað það varðar að hugmyndin er nú almenn og viðurkennd vitneskja. 

Eitt er að fá góða hugmynd en annað er að bera til þess gæfu að hrinda henni í framkvæmd. 

Í tilfelli FSÚ hefur framkvæmdaþátturinn verið að öllu leyti í höndum skátaflokksins 

Smiðjuhópsins. Þau verkefni sem sá hópur tekur að sér hafa verið umfangsmikil og 

þýðingarmikil fyrir íslenskt skátastarf um árabil. Hópurinn býr yfir framkvæmdarþreki sem 

líkja má við stærri náttúruhamfarir, slíkur er krafturinn og samtakamáttur þeirra. Það er fyrst og 

fremst að þakka jákvæðum viðbrögðum Smiðjuhópsins við hugmyndinni um FSÚ og 

skuldbindingu af þeirra hálfu að vinna verkefninu brautargengi að tekist hefur á einu ári að gera 

hugmynd að veruleika. 

Hér á eftir verður lýst aðdraganda þess að ég setti fram formlega hugmynd um FSÚ. Fjallað 

um sögu skátastarfs við Úlfljótsvatn og rætt um skyldur skáta á svæðinu sem ábyrgra þegna í 

samfélagi Grímsness- og Grafningshrepps í kjölfar þess að skátar og Skógræktarfélag Íslands 

keyptu jörðina Úlfljótsvatn árið 2012. 

2.1 Frá sýningu til seturs 

Í apríl 2013 kynnti ég hugmynd að stofnun FSÚ. Aðdragandinn var með þeim hætti að 

umræddur skátahópur, sem jafnan gengur undir nafninu Smiðjuhópurinn, tók að sér verkefni 

fyrir hönd Bandalags íslenskra skáta vorið 2012 sem fólst í hönnun og uppsetningu á sýningu í 

Ljósafossstöð í tilefni af 100 ára afmæli skátastarfs á Íslandi. Verkefnið var unnið í samvinnu 
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við Landsvirkjun sem var aðalstuðningsaðili sýningarinnar. Sýningin „UNDRALAND – 

Minningar frá Úlfljótsvatni” heppnaðist vel, var fjölsótt og þótti fræðandi og faglega unnin. 

Sýningin var opin alla daga vikunnar sumarið 2012 og eftir samkomulagi veturinn eftir. Yfir 

sumarmánuðina annaðist sumarstarfsfólk Landsvirkjunar um sýningarvaktina á virkum dögum 

en félagar úr Smiðjuhópnum stóðu vaktirnar um helgar og annan hvern föstudag frá byrjun júní 

til loka ágústmánaðar. Sýningarstjóri var Guðmundur Pálsson en aðrir í sýningarstjórn voru þeir 

Guðmundur Jónsson, Gunnar Atlason, Gauti Torfason, Páll Viggósson og Sturla Bragason. 

Með sýningarstjórn störfuðu einnig þeir Atli Bachmann, Atli S. Ingvarsson, Claus Hermann 

Magnússon, Ásdís Elín Guðmundsdóttir og Björgvin Magnússon auk fjölmenns liðs 

sjálfboðaliða sem lögðu verkefninu lið með margvíslegum hætti. 

Snemma árs 2013 leitaði Landsvirkjun til Smiðjuhópsins og óskaði eftir því að sýningin 

stæði áfram sumarið 2013 og var þeirri málaleitan vel tekið. Styrkur fékkst frá Landsvirkjun til 

að gera endurbætur og viðbætur á sýningunni sem fólust fyrst og fremst í því að setja starfið á 

Úlfljótsvatni og íslenskt skátastarf í alþjóðlegt samhengi og var það meðal annars gert með því 

að kynna til viðbótar fjórar erlendar skátamiðstöðvar; Sangam á Indlandi, Houens Odde í 

Danmörku, Kandersteg í Sviss og Gilwell Park á Englandi. 

Á sýningartímabilinu, sem stóð frá júní 2012 til október 2013 sóttu um 7.000 gestir 

sýninguna og fór sú aðsókn fram úr björtustu vonum sem var mikið ánægjuefni fyrir 

aðstandendur hennar. Í 100 ára sögu skátastarfs á Íslandi hefur ekki verið sett upp jafn viðamikil 

sýning til kynningar á skátastarfi hér á landi. 

Í þessari vegferð barst sýningarstjórn mikið magn ljósmynda, muna, bóka og margvíslegra 

hluta sem eru dýrgripir í íslenskri skátasögu. Ekki var hægt að koma öllu þessu efni á framfæri 

á sýningunni. Þá fóru menn að velta fyrir sér hvað væri mögulegt að gera eftir að 

sýningarverkefninu í Ljósafossstöð lyki. Þannig mótaðist sú hugmynd að vinna að því að koma 

upp vettvangi sem væri einhverskonar samblandi af bókasafni, sýningaraðstöðu fyrir muni og 

vinnuaðstöðu fyrir fræðimenn og áhugafólk. Þessi vettvangur gæti einnig hentað fyrir bækur 

og skátamuni sem eldri skátar og afkomendur þeirra eiga í fórum sínum og gaman væri að gera 

aðgengilega fyrir skáta og almenning allan. Það er rétt að taka það fram að samhliða 

undirbúningi og framkvæmd sýningarinnar réðst sýningarstjórn í útgáfu bókarinnar „Undraland 

– fyrstu árin“. Stofnað var útgáfufélag um verkefnið sem fékk heitið Venni-útgáfufélag. Í 

ritstjórn voru þeir Gauti Torfason, Guðmundur Pálsson, Gunnar Þór Atlason, Páll Viggósson 

og Sturla Bragason. Bókin er að öllu leyti byggð á heimildum af vefnum tímarit.is. Vefurinn er 

stafrænt safn sem veitir aðgang að mynduðu efni á stafrænu formi og er samstarfsverkefni 
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Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og landsbókasafna Færeyja og Grænlands 

(Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, e.d.). Safnað var saman efni sem tengist skátastarfi 

við Úlfljótsvatn frá upphafsárum þess og fram á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Bókin sem er 

186 síður kom út í 200 eintökum í júlí 2012 og er nú uppseld (Undraland – fyrstu árin, 2012).  

Hugmyndin gerjaðist eins og fyrr segir. Í apríl 2013 var hún kynnt fyrir Jónatan Smára 

Svavarssyni, formanni Úlfljótsvatnsráðs og Guðmundi Finnbogasyni, framkvæmdastjóra 

Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni. Áfram héldu hjólin að snúast og í júlí boðaði formaður 

Úlfljótsvatnsráðs fulltrúa Smiðjuhópsins til skrafs og ráðagerða um hvernig þessi hugmynd gæti 

orðið að veruleika. Var ákveðið, í ljósi góðs samstarfs við Landsvirkjun, að leita til þeirra eftir 

stuðningi. Niðurstaðan úr þeirri vinnu varð sú að fyrsta skref í frekara samstarfi Landsvirkjunar 

og skáta varðandi þetta verkefni yrði með þeim hætti að Landsvirkjun legði  til 400 fm2 húsnæði 

við Ljósafossstöð til tveggja ára í senn og var gengið frá samkomulagi um húsnæði í september 

2013. Um er að ræða húsnæði sem byggt var um 1940 sem íbúðarhúsnæði fyrir stöðvarstjóra 

Sogsvirkjana og hefur staðið lítið notað síðustu árin. Aðstaðan er skátum að kostnaðarlausu og 

gerði kleyft að hefja undirbúning að verkefninu. Hafist var handa við verklegar framkvæmdir 

og endurbætur í lok september 2013 og var þeim formlega lokið í febrúar 2014. 

Hugmyndin um FSÚ var orðin að veruleika, ári eftir að hún var kynnt opinberlega. 

2.2 Félag um Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni 

Í kjölfar samkomulags við Landsvirkjun um afnot af húsnæði fyrir FSÚ var ákveðið að 

stofna félag um starfsemina sem yrði sérstakur lögaðili, með eigin kennitölu og fjárhag. Að 

baki þeirrar ákvörðunar lá sú hugsun að FSÚ yrði ekki fjárhagslegur baggi á rekstri 

Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni, Bandalags íslenskra skáta eða Skátasambands 

Reykjavíkur heldur þyrfti að afla sjálft þess fjármagns sem þyrfti til starfseminnar. Í 

kynningarbréfi um stofnun félagsins, sem sent var til stjórnar Bandalags íslenskra skáta þann 

16. október 2013, kemur fram að félagið sé öllum opið og að skátar, áhugafólk, stofnanir og 

fyrirtæki séu hvött til þess að ganga til liðs við félagið í því skyni að leggja því lið. Jafnframt 

kemur fram að grundvallarhugmyndin að baki félagsins sé sú að skapa nýjar leiðir fyrir skáta 

til að hasla sér völl á eigin jörð við Úlfljótsvatn og nágrenni með því að byggja upp öflugt 

samstarf við nágranna og hagsmunaaðila og að taka með ábyrgum hætti þátt í uppbyggingu 

svæðisins í heild sinni. Félagið var formlega stofnað á fundi að Réttarbakka 17 í Reykjavík 

þann 4. september 2013.  
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  Á fundinum var skipuð fyrsta stjórn FSÚ en í hana voru kosnir eftirtaldir aðilar:  

• Guðmundur Pálsson, formaður 

• Gunnar Atlason, gjaldkeri 

• Guðmundur Jónsson, ritari 

• Kristleifur G. Torfason, meðstjórnandi 

• Páll Viggósson, meðstjórnandi 

• Atli Smári Ingvarsson, varastjórn 

• Atli Bachmann, varastjórn 

• Sturla Bragason, varastjórn 

2.3 Skátastarf við Úlfljótsvatn 

Skátastarfi við Úlfljótsvatn á sér langa sögu eða allt frá árinu 1941. Í viðtali við Jónas B. 

Jónsson, fyrrverandi fræðslustjóra í Reykjavík og skátahöfðingja, sem birtist í Skátablaðinu árið 

1948, kemur fram að frumkvæðið að því að skátar fengu jörðina Úlfljótsvatn til láns um 

óákveðin tíma hafi verið hjá Helga Tómassyni þáverandi skátahöfðingja. Á þessum tíma var 

jörðin í eigu Reykjavíkurbæjar sem keypt hafði hana til þess að eignast vatnsréttindin í Soginu 

þegar það var virkjað. Jónas, sem átti eftir að marka djúp spor í starfsemina á næstu áratugum, 

kemst svo að orði þegar hann rifjar upp fyrstu árin: 

Það mun hafa verið um haustið 1940, að ég heyrði fyrst talað um Úlfljótsvatn. Það var á fundi í 

Skátafélaginu Völsungar í Rvík. Fréttum við þá, að Bandalag íslenzkra skáta hefði fengið umráðarétt 

yfir jörð austur í Grafningi, og mættu skátar dvelja þar í sumarleyfum sínum, veiða þar í vatninu og 

iðka skátastörf. Satt að segja veitti ég þessu litla athygli. Bar þar fyrst og fremst til, að ég þekkti ekki 

staðinn og fannst hann svo langt frá Reykjavik, að við mundum aldrei nota okkur þessi réttindi, og 

svo voru mér gefnar þær upplýsingar, að þarna væri svo mikið mýbit á sumrum, að oft væri þar 

óverandi. Grunaði mig sízt þá, að ég ætti eftir að bindast þessum stað svo traustum böndum, sem 

raun er á orðin, eða hitt, að svo margir Völsungar ættu eftir að starfa þar, bæði sem nemendur og 

kennarar. Allt tal um Úlfljótsvatn féll því niður með okkur á þessum fundi og gleymdi ég þessu 

umtali brátt (Jónas. B. Jónsson, 1948). 

 

En fljótt skipast veður í lofti og þann 27. maí 1941 sumarið eftir hélt Jónas austur á ný og þá 

í fylgd með fyrsta skátahópnum sem samanstóð af 9 drengjum, 5 skátum og 4 ylfingum. Allar 

götur síðan hafa skátar sett mark sitt á svæðið með blómlegu starfi allt árið um kring og eins og 

kemur fram á vefsíðu Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni (2014). Er þar er nú rekin öflug 

skátamiðstöð. Þar eru nú reknar skólabúðir, sumarbúðir, þjálfunarbúðir fyrir skáta og 

björgunarsveitir auk þess sem Úlfljótsvatn er orðið eitt fjölsóttasta tjaldsvæði landsins þar sem 

áherslan er lögð á þjónustu við barnafjölskyldur (Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni, 2014). Með 
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tilkomu FSÚ bætist enn við í fjölbreytta flóru staðarins og standa vonir til að tilkoma þess muni 

efla enn frekar starfsemi útilífsmiðstöðvarinnar. 

Eftir að skátar höfðu haft hluta jarðarinnar Úlfljótsvatns til afnota í 70 ár, fyrst til láns en 

síðar til leigu, urðu vatnaskil í starfseminni. Skátar tóku þá höndum saman við Skógræktarfélag 

Íslands og lýstu þessir aðilar áhuga sínum á því að kaupa jörðina af Orkuveitu Reykjavíkur. 

Skógræktarfélag Íslands hefur unnið að skógrækt og fræðslu um mikilvægi skógræktar allt frá 

stofnun félagsins árið 1930 og taldi félagið það góðan kost að eignast jörðina í félagi við skáta 

og stefna þar að aukinni skógrækt og taka þátt í uppbyggingu svæðisins sem útivistarsvæðis 

fyrir almenning. Í kjölfarið var gengið til viðræðna sem lyktaði með því að tilboð var gert og 

það samþykkt á fundi stjórnar Orkuveitunnar þann 18. nóvember 2011 og jörðin síðar afhent 

Skógræktarfélagi Íslands, Bandalagi íslenskra skáta og Skátasambandi Reykjavíkur til eignar 

gegn 200 milljón króna greiðslu en jarðhiti á jörðinni var undanskilinn sölunni (Ríkisútvarpið 

[RÚV], e.d.). 

2.4 Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni 

Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni er í eigu Bandalags íslenskra skáta og Skátasambands 

Reykjavíkur. Miðstöðin stendur á landi sem er að hálfu í eigu þessara aðila og að hálfu í eigu 

Skógræktarfélags Íslands. Eins og fram kemur hér á undan á skátastarf á Úlfljótsvatn sér langa 

sögu, starfið hefur nú staðið yfir samfellt í í 73 ár eða allt frá árinu 1941 og hefur uppbygging 

verið jöfn og þétt allt þetta tímabil. Síðustu árin hefur starfsemi hennar snúið að rekstri 

tjaldsvæðis á sumrin ásamt sumarbúðum og skólabúðum á veturna. Þegar þetta var ritað tók 

miðstöðin á móti þúsundum gesta allt árið. Gestir miðstöðvarinnar eru skátar og almenningur, 

innlendir og erlendir. Á Úlfljótsvatni eru haldnir margvíslegir viðburðir á vegum skáta svo sem 

námskeiðahald, ráðstefnur, æfingar og mót. Skátar stunda útilegur við Úlfljótsvatn, í skálum 

yfir veturinn og í tjöldum að sumarlagi. Miðstöðin hefur verið byggð upp með það í huga að 

unnt sé að halda þar fjölmenn útilífsmót (tjaldmót) fyrir þúsundir þátttakenda með 

nauðsynlegum tjaldflötum, hreinlætisaðstöðu og margvíslegri afþreyingu. Aðstaðan á 

Úlfljótsvatni er leigð út til margvíslegra viðburða fyrir smærri og stærri hópa. Í boði er fjölbreytt 

þjónusta fyrir þessa hópa svo sem skipulögð dagskrá, matsala, ferðaskipulagning og leiðsögn 

svo dæmi séu tekin. Miðstöðin er vinsæll vettvangur fyrirtækjahópa sem koma á staðinn og 

taka þátt í hvata- og hópeflisdagskrá eða bara til að skemmta sér (Útilífsmiðstöð skáta 

Úlfljótsvatni, 2014). 

Samstarf FSÚ og Útilífsmiðstöðvarinnar er náið enda er það sameiginlegur skilningur og 

sýn beggja aðila að hún sé samnefnari alls starfs á vegum skáta á svæðinu. Framkvæmdastjóri 
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útilífsmiðstöðvarinnar, Guðmundur Finnbogason, á reglulega fundi með fyrirliðum FSÚ í þeim 

tilgangi að vinna að sameiginlegum verkefnum og náin samvinna er við Guðrúnu Ásu 

Kristleifsdóttur, dagskrárstjóra útilífsmiðstöðvarinnar um dagskrártilboð til gesta sem samþætta 

starfsemi FSÚ og útilífsmiðstöðvarinnar. Dæmi um slík verkefni eru samstarf skáta og 

Landsvirkjunar um ýmsar ferðaþjónustu- og fræðslutengdar hugmyndir. Einnig má nefna að 

FSÚ hefur tekið að sér margvísleg þjónustuverkefni fyrir útilífsmiðstöðina. Það viðamesta sem 

stendur yfir þessa mánuðina er fólgið í myndskreytingum í húsakynnum útilífsmiðstöðvarinnar. 

Rammaðar hafa verið inn allar þær ljósmyndir sem voru á sýningunni „UNDRALAND – 

minningar frá Úlfljótsvatni“ í Ljósafossstöð 2012-2013 og hafa sjálfboðaliðar á vegum FSÚ 

unnið þá vinnu og hafa einnig með höndum það verkefni að koma þeim fyrir á viðeigandi 

stöðum í skátaskálunum. Með þessu verkefni munu skálarnir fá á sig „skátalegri“ blæ en 

myndefnið endurspeglar starfsemi skáta á Úlfljótsvatni frá miðri síðustu öld til ársins 2012. 

Þannig má segja að nýtilkomin starfsemi FSÚ sé enn eitt hjólið undir þann öfluga vagn sem 

útilífsmiðstöðin er og leggur sitt af mörkum til að fleiri vegir verði færir í starfseminni. 

2.5 Þátttaka í samfélaginu 

Segja má að ein fyrsta kveikjan að FSÚ hafi orðið til þegar það lá fyrir í árslok 2011 að 

skátar og Skógræktarfélag Íslands hefðu tekið höndum saman og keypt jörðina Úlfljótsvatn af 

Orkuveitu Reykjavíkur. Skátar höfðu haft hluta jarðarinnar að láni eða leigu um 70 ára skeið 

eins og að framan greinir. Hugsanlegt er að sú staðreynd, að skátar væru gestir á jörðinni, hafi 

hamlað að einhverju leyti því að framtíðarhugmyndum um uppbyggingu hafi verið fylgt eftir 

með heilum hug. Slíkar hugmyndir hafa verið settar fram með reglubundnum hætti síðustu 

áratugina. Hvað sem þeim hugleiðingum líður þá fóru menn að velta því fyrir sér að við þessi 

vatnaskil í eignarhaldi væri komin upp ný og breytt staða sem myndi vafalítið endurspeglast í 

viðhorfum til staðarins og starfseminnar. Mörg okkar þekkja á eigin skinni muninn á því að 

leigja íbúðarhúsnæði og eiga sitt eigið. Hversu skuldsett sem eigið húsnæði kann nú að vera er 

viðhorf þess sem þar býr allt annað eftir undirritun kaupsamnings heldur en eftir undirritun 

leigusamnings. Hugtök eins og „ég á“, „hér ætla ég“ og önnur í sama dúr verða ekki raunveruleg 

fyrr en við undirritun kaupsamnings. Einmitt í þessu samhengi fór ég að velta fyrir mér 

framtíðinni að Úlfljótsvatni eftir að kaupsamningurinn hafði verið undirritaður. Nú væri komin 

upp alveg ný staða og henni fylgja annars konar verkefni, annars konar viðhorf og ekki síst, 

annars konar tækifæri. Þessari stöðu sem upp var komin fylgdi einnig annars konar ábyrgð, 

ábyrgð sem skátar eru væntanlega tilbúnir til að axla og sú hugsun hefur væntanlega legið að 

baki ákvörðun um kaupin. Við umrædda eignabreytingu á jörðinni Úlfljótsvatni urðu einnig 
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þau umskipti að ekki var lengur mögulegt að vísa á „eigandann“ og það var ekki lengur hans 

að „mála sameignina, borga tryggingar“ eða að bera ábyrgð á lögboðnum verkefnum leigusala 

eins og við þekkjum úr dæminu um leiguhúsnæði. Það varð heldur ekki lengur nauðsynlegt að 

leita til „eigandans“ ef uppi voru hugmyndir um hluti sem ekki var hægt að hrinda í framkvæmd 

án samráðs.  

Þær vangaveltur sem hér hefur verið lýst leiddu til þess að ég fór að hugsa um það hvernig 

við skátar, sem eigendur að jörðinni, gætum orðið ábyrgir og virkir í nærsamfélaginu, öflugir 

liðsmenn í Grímsnes- og Grafningshrepp og þátttakendur í samfélagslegri mótun svæðisins. 

Fyrir mig persónulega var fyrsta skrefið að skipta orðinu „dvalarstaður“ út fyrir orðið 

„lögheimili“ og hugsa verkefnið þannig, hér höfum við verið, hér erum við og hérna ætlum við 

að vera. Niðurstaða mín var sú að við skátar ættum að vinna betur að því að gera okkur gildandi 

í sveitarfélaginu og taka stöðu sem hugmyndaríkt, uppbyggjandi og hvetjandi afl og verða 

mótandi aðilar í framtíðarskipulagi, rekstri og stjórnun sveitarfélagsins í heild sinni. Augljósa 

leiðin er auðvitað sú að greiða sitt útsvar og opinber gjöld til sveitarfélagsins en það eru auðvitað 

fleiri áhugaverðar leiðir og virk þátttaka í samfélaginu er ein þeirra. Orðspor skáta er almennt 

mjög gott og því ætti það að vera fagnaðarefni fyrir hvaða sveitarfélag sem er að á meðal íbúa 

sé eitt stykki öflug skátamiðstöð. Þetta þarf að nýta og fyrsta skrefið er að vinna betur í því að 

kynna starfsemina fyrir sveitarstjórnarfólki og íbúum sveitarfélagsins. Það þarf að byggja upp 

sameiginlegan skilning hjá þessum aðilum á að starfsemi útilífsmiðstöðvarinnar sé mikilvæg 

fyrir samfélagið og þá uppbyggingu sem þar á sér stað þurfi að styðja. 

Það er kraftmikið starf á vegum skáta við Úlfljótsvatn og margvísleg nýsköpun á sér þar stað 

sem hefur það að markmiði að renna styrkari stoðum undir starfsemina. Sú hugmynd sem ég 

kynnti fyrst opinberlega á vormánuðum 2013 um FSÚ verður vonandi ein af þeim styrku 

stoðum sem leggur sitt af mörkum til þess að kynna Úlfljótsvatn og nágrenni þess sem 

áhugavert útivistarsvæði fyrir almenning. FSÚ getur eflt stöðu Útilífsmiðstöðvar skáta 

Úlfljótsvatni sem samstarfsvettvangs Landsvirkjunar, Grímsnes- og Grafningshrepps, aðila í 

ferðaþjónustu og annarra hagsmunaaðila í samfélaginu. Ef skátar standa saman um að „hugsa 

hærra“ og ná að virkja með sér sveitarfélagið, fyrirtæki og hagsmunaðila er alls ekki víst að 

hugmyndin klikki – hún gæti jafnvel gengið eftir að öllu leyti og meira til, hver veit? 
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3. Safnastefna FSÚ  

Sú stefna sem mörkuð er hverju sinni hefur áhrif á allt starf og því er mikilvægt að hún sé 

vel ígrunduð og sett fram á skýran og skipulagðan hátt. Grundvöllur safnastefnunnar byggir á 

skilgreiningu hlutverks og markmiða (Reibel, 2008, bls. 9). Á grundvelli hennar eru síðan 

mótaðar aðrar stefnur og verklagsreglur svo sem aðfangastefna, grisjunaráætlun og skilgreining 

söfnunarstiga svo dæmi séu tekin. Siðareglur ICOM eru einnig skýrar hvað þetta varðar en þar 

segir meðal annars í grein 1.2 að yfirstjórn safnsins skal semja og gera opinbera yfirlýsingu um 

hlutverk, markmið og stefnu safnsins og fylgja henni í starfi sínu (International Council of 

Museums, e.d.). 

3.1 Gildandi samþykkt um starfsemi FSÚ 

Í þeirri samþykkt sem gerð var á stofnfundi FSÚ þann 4. september 2013 kemur fram að 

tilgangur félagsins sé að starfrækja Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni og að starfsemin samanstandi 

af eftirfarandi megin þáttum (sjá nánar í viðauka I): 

1. Uppbygging bókasafns sem innihaldi allt íslenskt efni sem tengist skátastarfi og gefið hefur 

verið út sem og útgefið efni í framtíðinni. 

2. Uppbygging bókakosts erlendra skátabóka og –tímarita í þeim tilgangi að halda á lofti 

alþjóðlegu samhengi skátastarfsins. 

3. Uppbygging bókasafns á sviði útivistar, náttúrufræði, jarðfræði, landafræði, orku- og 

orkunýtingar, sögu og tengdra faggreina með áherslu á staðbundinn fróðleik sem snýr að 

Úlfljótsvatni, Soginu og nánasta umhverfi þess. 

4. Rekstur gisti- og rannsóknaraðstöðu fyrir fræðimenn og áhugafólk. 

5. Uppbyggingu og viðhald alþjóðlegra menningartengsla á verksviði Fræðasetursins, bæði 

hvað varðar skátun en einnig á öðrum fræðisviðum svo sem útivistar, náttúrufræði, jarðfræði, 

landafræði, orku- og orkunýtingar, sögu og tengdra faggreina. 

6. Margvísleg menningartengd starfsemi svo sem sýningar, fyrirlestrar og aðrir viðburðir er 

tengjast megin tilgangi Fræðasetursins (Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni, 2013). 

 

Frá því að þessi samþykkt var gerð hefur mikið vatn runnið til sjávar, þekking okkar sem að 

verkefninu stöndum aukist og ljóst að mínu mati að nauðsynlegt sé að umskrifa þessa samþykkt 

svo að hún endurspegli betur þau viðmið og framsetningu sem krafist er af fagaðilum í 

safnastarfsemi og lýst er í safnalögum, siðareglum ICOM og leiðbeiningum safnaráðs. Sú 

endurskoðaða safnastefna sem ég set fram hér á eftir mun einnig nýtast sem liður í gerð 

stofnskrár fyrir FSÚ. Sú stofnskrá hefur ekki verið fyrir hendi en samkvæmt 10. gr. Safnalaga 

nr. 141/2011 er staðfesting stofnskrár safns skilyrði þess að safn geti öðlast viðurkenningu 

samkvæmt safnalögum.  
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3.2 Safn eða setur? 

Áður en lengra er haldið er rétt að líta á nokkrar skilgreiningar á hugtökum sem koma fram 

í ritinu Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 sem gefið var út af 

Þjóðminjasafni Íslands árið 2011. Í þeirri safnastefnu er gerður greinarmunur á safni, setri og 

sýningu.  

Söfn eru mennta- og þjónustustofnanir sem hafa mikilvægu hlutverki að gegna í samfélaginu hvað 

varðar meðhöndlun, varðveislu og miðlun þekkingar um menningararfinn. Lögbundið hlutverk þeirra 

er að safna, varðveita, skrásetja, rannsaka og miðla menningararfinum. Söfn eru mikilvæg undirstaða 

starfs ýmissa annarra stofnana sem fjalla um menningararf, s.s. skóla, fræðimanna, fræðasetra, 

ferðaþjónustuaðila, listamanna og hönnuða. Söfn geta verið vettvangur samfélagsumræðu og látið til 

sín taka á því sviði. 

Setur hafa ekki lögbundið hlutverk. Starfsemi þeirra er á sviði rannsókna og miðlunar. Yfirleitt 

bjóða þau upp á sýningar sem tengjast viðfangsefnum þeirra. 

Sýning sem sjálfstæð rekstrareining sinnir miðlun þekkingar, m.a. um menningararf, menningu 

og samfélag (Þjóðminjasafn Íslands, 2011, e.d. bls. 7). 

 

Af þessu má sjá að starfsemi FSÚ (Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni) fellur ekki aðeins undir 

skilgreiningu Þjóðminjasafns um söfn heldur einnig um skilgreiningu þess sem setur. FSÚ 

safnar, varðveitir, skrásetur, rannsakar og miðlar og sinnir þannig lögbundnu hlutverki safns og 

mun að auki bjóða upp á sýningar sem tengjast viðfangsefnum FSÚ og þannig einnig sinna 

hlutverki seturs eins og það er skilgreint í safnastefnu Þjóðminjasafns. 

Hugtakið „safnafólk” kemur fram í nýrri tillögu að safnastefnu fyrir FSÚ og er í því 

samhengi stuðst við skilgreiningu ICOM á því hugtaki en segir meðal annars að til safnafólks 

teljast starfsmenn safna og stofnana…hvort heldur þeir njóta launa eða ekki, svo fremi þeir hafi 

hlotið sérstaka þjálfun eða hafi samsvarandi reynslu á einhverju því sviði sem varðar stjórnun 

og rekstur safns…til safnafólks teljast líka þeir aðrir sem virða siðareglur ICOM og starfa fyrir 

söfn…(International Council of Museums, e.d.). 

3.3 Safnastefna FSÚ – tillaga 

Hér á eftir fer tillaga að nýrri safnastefnu fyrir FSÚ. Hún er byggð á þeim markmiðum sem 

sett voru fram í samþykkt FSÚ frá því í september 2013 en er endurskrifuð, endurbætt og 

aðlöguð að því sem ég tel að falli betur að þeim lagalega ramma sem starfsemi af þessu tagi er 

sett samkvæmt safnalögum, siðareglum ICOM og leiðbeiningum safnaráðs. Að auki hefur 

tillagan það að markmiði að hvetja til faglegs starfs og að verða vegvísir fyrir stjórn og safnafólk 

í starfi sínu. Safnastefnan samanstendur af skilgreiningum á hlutverki, markmiðum og leiðum 

og er að hluta til byggð á safnastefnu Þjóðminjasafns Íslands frá árinu 2011. Þar segir að 

samkvæmt safnalögum skal hvert safn móta sér stefnu til fjögurra ára og að mælt sé með að 
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Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu sé höfð til hliðsjónar við stefnumörkun (Þjóðminjasafn 

Íslands, 2011, bls. 11). 

 

Hlutverk Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni 

Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni starfrækir starfsemi á sviði safna- og menningarstarfs sem 

gegnir samfélagslegu hlutverki. Það safnar munum sem henta starfsemi þess, skráir þá, 

varðveitir og sýnir, miðlar fræðslu um safnkost til skóla, fjölmiðla og almennings og annast 

rannsóknir á starfssviði sínu, veitir öðrum söfnum ráðgjöf, stuðlar að samvinnu þeirra á 

meðal og tekur virkan þátt í samræmdri safnastefnu á þeim efnissviðum sem heyra til 

starfsemi þess. Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni er virkur þátttakandi í nærsamfélagi sínu,  

stuðlar að samstarfi og samvinnu hagsmunaaðila og starfar samkvæmt gildandi safnalögum, 

siðareglum ICOM og leiðbeiningum safnaráðs. 

 

Markmið og leiðir 

Samfélagslegt hlutverk: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að 

tryggja aðgengi að heimildum um uppruna og þróun mannlífs og þekkingar í eftirtöldum 

efnisflokkum: skátastarf, saga, náttúra og orka. Leiðir að þessu markmiði eru að safna 

heimildum, frumgögnum, gripum (sem og upplýsingum um þá), varðveita þessi gögn, skrá 

þau, rannsaka og miðla fróðleik til almennings. Í því felst uppbygging muna- og minjasafns 

auk bóksafns með áherslu á almennan fróðleik um efnisflokkinn skátastarf og staðbundinn 

fróðleik um efnisflokkana saga, náttúra og orka. 

Söfnun: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að safna munum og 

útgefnu efni sem tengjast efnisflokkunum skátastarf, saga, náttúra og orka. Leiðir að því 

markmiði eru að opna farveg fyrir einstaklinga, félög, fyrirtæki og stofnanir til að leggja 

Fræðasetri skáta Úlfljótsvatni til þau gögn sem falla undir framangreinda efnisflokka. 

Miðlun og fræðsla: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að standa fyrir 

sýningum, fyrirlestrum og viðburðum sem tengjast ýmist safnastefnu eða teljast til 

menningarlegrar uppbyggingar nærsamfélagsins. Allir notendur Fræðaseturs skáta 

Úlfljótsvatni eiga að geta nýtt sér þá þekkingu sem þar er að finna óháð aldri, menntun eða 

uppruna. Leiðir að markmiði um miðlun og fræðslu felast meðal annars í aðgengi gesta (til 

dæmis opnunartími), tíðni viðburða og reglubundinni safnafræðslu. 

Skráning: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að skrásetja allan 

safnkost með vönduðum og faglegum hætti. Vönduð skráning rennir styrkari stoðum undir 
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allt rannsóknarstarf, söfnun, úrvinnslu og miðlun þeirra upplýsinga sem fyrir liggja. Leiðir 

að þessu markmiði eru annars vegar aðild að Sarpi og hins vegar að Gegni. 

Samvinna: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að eiga gott samstarf 

og samráð við önnur söfn á sviði söfnunar, skráningar, rannsókna, varðveislu og 

kynningarmála. Leiðir að þessu markmiði eru náið samstarf með menntastofnunum, aðilum 

í ferðaþjónustu og hagsmunaðilum á starfssvæði setursins. 

Bókasafn: Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hefur það að markmiði að byggja upp bókasafn. 

Leiðir að því markmiði eru að safna útgefnu efni um skátastarf hérlendis og erlendis, 

staðbundnum fróðleik um sögu, náttúru og orku ásamt grundvallarritum almenns eðlis sem 

falla að aðfangastefnu Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni. 

Rannsóknir: Markmið Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni er að skapa safnkost og aðstöðu 

fyrir fræðimenn til rannsókna. Leiðir að því markmiði eru þær annars vegar að byggja upp 

ákjósanlegan safnkost og hins vegar að skapa aðstöðu fyrir fræðimenn til rannsókna og 

dvalar. Í því felst að Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni hafi á að skipa nauðsynlegum safnkosti, 

bjóði upp á viðunandi vinnuaðstöðu og geti boðið upp á aðstöðu til gistingar til lengri eða 

skemmri tíma. 

Nærsamfélagið: Markmið Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni er að efla starfsemi 

Útilífsmiðstöðvar skáta við Úlfljótsvatn, stuðla að atvinnuuppbyggingu á svæðinu og að 

tengja saman hagsmunaaðila á svæðinu til góðra verka. Leiðir að því markmiði eru meðal 

annars þær að formfesta samskiptin við Útilífsmiðstöð skáta við Úlfljótsvatn, standa að 

reglulegri og vandaðri upplýsingagjöf til aðila í nærsamfélaginu og að verða virkur 

þátttakandi í sveitarstjórnarmálum svæðisins. 
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4. Áhersluþættir í starfsemi 

Eins og fram kemur í tillögu að nýrri safnastefnu FSÚ (sjá kafla 2.3) er hlutverk þess að 

starfrækja starfsemi á sviði safna- og menningarstarfs sem gegnir samfélagslegu hlutverki. 

Starfsemin sé grundvölluð á þeim lagalega ramma sem settur er fram í Safnalögum nr. 

141/2011, leiðbeiningum safnaráðs (Safnaráð, e.d.) og siðareglum ICOM (International 

Council of Museums, e.d.) en þar segir meðal annars: 

Söfnum ber sérstaklega skylda til að rækta menntunarþáttinn í starfi sínu og laða til sín 

safngesti úr því samfélagi, héraði eða samfélagshóp sem hvert safn þjónar. Samskipti við 

þetta samfélag og ræktarsemi við arfleifð þess er grundvallaratriði í menntunarhlutverki 

hvers safns (International Council of Museums, e.d.).  

Í siðareglunum kemur einnig fram sú grunnhugsun að söfn séu: 

...ábyrg fyrir áþreifanlegum og óáþreifanlegum arfi okkar, hvort sem um er að ræða 

náttúruarfleifð eða menningararfleifð. Stjórnunaraðilum og þeim sem hafa með að gera 

stefnumótun og eftirlit með söfnum ber öðru fremur skylda til að varðveita og kynna þessa 

arfleifð, sem og þá vinnu, aðstöðu og fjármuni sem lagðir hafa verið fram til starfsins 

(International Council of Museums, e.d.).  

Lögð er áhersla á að allt starf FSÚ mun byggja á þeirri hugmyndafræði sem sett er fram í 

siðareglum ICOM og fylgi að auki leiðbeiningum safnaráðs hverju sinni og gildandi 

safnalögum. 

Markmiðum FSÚ, eins og þau eru sett fram í tillögu að nýrri safnastefnu (sjá kafla 2.3), 

verður meðal annars náð með starfrækslu bóka- og minjasafns, fræða- og rannsóknarstarfsemi, 

miðlunar og fræðslu. Þessi þættir í starfseminni taka einkum mið af þeim fjórum efnisflokkum 

sem lögð verður áhersla á: skátastarf, saga, náttúra og orka. Hér á eftir er gerð grein fyrir þessum 

áhersluþáttum í starfseminni. 

4.1 Bóka- og minjasafn 

Byggt verði upp bókasafn sem hefur það að markmiði að safna útgefnu efni um skátastarf 

hérlendis og erlendis. Að auki verði safnað staðbundnum fróðleik um sögu og náttúru 

svæðisins, efni er tengist orkumálum ásamt grundvallarritum almenns eðlis sem falla að 

aðfangastefnu FSÚ. Auk þess verður safnað munum um þessa efnisflokka með megináherslu á 

söfnun muna sem tengjast skátastarfi. Áhersla er lögð á faglega skráningu, flokkun og 

varðveislu þeirra muna. 
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4.2 Fræða- og rannsóknastarfsemi 

Sköpuð verði aðstaða og byggður upp safnkostur sem nýst getur fræðimönnum og 

áhugafólki til rannsókna og fræðastarfs. Í fyrstu verði lögð áherslu á að skapa góða 

vinnuaðstöðu til rannsókna og fræðastarfa en síðar meir unnið að því að hægt verði að bjóða 

gistirými í tengslum við FSÚ þar sem gestir gætu dvalið um tiltekinn tíma við sín störf. Áhersla 

verði lögð á gott samstarf við önnur söfn. 

4.3 Miðlun og fræðsla 

Mikilvægt er að allir notendur safnkosts FSÚ hafi gott aðgengi að þeirri þekkingu sem býr í 

safnkosti hverju sinni og geti nýtt sér hana óháð aldri, menntun eða uppruna. Til þess að svo 

megi verða er mikilvægt að staðið sé fyrir safnafræðslu, sýningum á safnkosti eftir föngum, 

fyrirlestrum og viðburðum er tengjast safnastefnunni eða teljast gagnlegir til eflingar 

menningarlífs á svæðinu. Í ljósi þess að tilurð FSÚ má að miklu leyti rekja til sýningarinnar 

„Undraland – minningar frá Úlfljótsvatni, sem fjallað var um hér að framan langar mig að víkja 

í nokkrum orðum að þeim þætti sérstaklega. 

Sýning snýst um að skapa sjónræna upplifun og áherslan er á sjónrænu þættina og aðrir 

þættir eru til stuðnings og útskýringar. Sýningar geta verið af ýmsum stærðum og gerðum, haft 

ólíkan tilgang og gert mismunandi kröfur til þeirra sem setja upp og þeirra sem njóta. Við 

hönnun og uppsetningu eru grundvallaratriðin þó yfirleitt hin sömu og felast í því að sýna það 

sem markvert er, segja sögu, miðla, fræða og skemmta gestum á sjónrænan hátt (Björn G. 

Björnsson, 2013). 

4.4 Efnisflokkar 

Hér á eftir er gerð stuttlega grein fyrir þeim fjórum efnisflokkum sem lögð er áhersla á í 

starfsemi FSÚ. 

4.4.1 Skátastarf 

Skátar hófu starfssemi sína á Úlfljótsvatni 1941 og hafa byggt staðinn upp smám saman frá 

þeim tíma. Þannig hefur Úlfljótsvatn um áratuga skeið verið aðal útivistarbækistöð skáta á 

Íslandi. Þar hafa skátar m.a. haft aðstöðu fyrir foringjaþjálfun, skátamót og sumarbúðir. FSÚ 

hefur það að markmiði að tengja saman starfsemi Útilífsmiðstöðvar skáta Úlfljótsvatni og 

setursins í því skyni að efla starf miðstöðvarinnar í gegnum sameiginleg verkefni  og nýsköpun. 

Fræðasetrið hefur einnig að markmiði að byggja upp bókakost með útgefnu efni um 

skátastarf, bæði innlendu og erlendu efni og er stefnt að því að safnið verði einstakt í sinni röð 

á heimsvísu. Annars vegar fyrir það að ná saman á einn stað sem mestu af því efni sem gefið 
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hefur verið út hérlendis og gera það aðgengilegt og hins vegar fyrir að verða innan fárra ára 

eina bókasafnið í heiminum sem hefur að geyma yfirlitssafn útgefins efnis allra starfandi 

skátabandalaga í heiminum. Í þessu sambandi bendi ég á Bókasafnslög nr. 150/2012 en þar 

segir í VI. kafla, 20. grein um bókasafnssjóð að sjóðnum sé heimilt að styrkja alþjóðleg 

samstarfsverkefni og þar gæti verið leið fyrir FSÚ að afla fjármagns til þessa verkefnis. 

Fræðasetrið mun að auki safna skátamunum og minjum til skráningar, varðveislu og eftir 

föngum til sýningar. Leitað er til eldri skáta um að leggja setrinu til slíka muni úr sínum 

einkasöfnum auk blaða, bóka og annars er snýr að skátastarfinu og mikilvægt er að varðveita.  

4.4.2 Saga 

Úlfljótsvatn og nágrenni eru merkilegar söguslóðir og mun fræðasetrið leggja sig fram um 

að safna og kynna efni sem tengist sögu svæðisins. Jörðin Úlfljótsvatn hefur verið 

fornleifaskráð og fundist yfir 90 fornleifar á 68 stöðum á jörðinni sjálfri. Má þar nefna kuml í 

hólmanum Torfnes, rétt sunnan við þann stað þar sem Sogið rennur út í Úlfljótsvatn.  

Af gerð forngripanna sem fundust í kumlinu má fullyrða að það sé síðan snemma á 10. öld. 

Þarna voru fullorðinn maður og ungur drengur, 6-8 ára, grafnir.  

Enginn fornmaður sem hefur enn verið grafinn upp hér á landi, hefur verið eins ríkmannlega búinn 

og þessi. Í kumlinu fundust t.d. leðurbelti með bronssilgju, sverð úr silfri og bronsi, tvenn spjót, 6 

örvar, bardagaöxi fatapjötlur úr fínu vaðmáli, hönk af silfurvír, fjórir tinnumolar, krókstjaki, tveir 

skildir, hnífur og svo mætti lengi telja. Af manninum varðveittust lítilfjörlegar beinaleifar og tvær 

mjólkurtennur fundust úr drengnum. Í kumlinu hafði einnig verið um 3 metra langur bátur og 80 

sentimetra breiður (Ferlir.is, e.d.). 

Ýmsar kynjaverur virðast hafa haldið sig í og við Úlfljótsvatn. Í Suðra II er eftirfarandi lýsingu 

að finna: "Í nóvember árið 1929 sást skrímsli eða vatnakind í Fjósavík sunnan við bæinn á 

Úlfljótsvatni. Hringsólaði skrímslið í víkinni. Voru þrjú horn eða uggar upp úr bakinu og um 2 metrar 

á milli þeirra. Var það að hringsóla þarna part úr degi. Hugðust menn fá meiri vitneskju um hvaða 

skepna þetta væri. Fóru þá tveir menn á báti með net og hugðust leggja það fyrir og króa það inni. 

Annar maðurinn var unglingur og var hálfhræddur og fór að henda í það. Kom þá styggð að dýrinu, 

svo það stakk sér niður og hvarf þar með sjónum." Engin skýring hefur fengist á þessu fyrirbæri 

(Ferlir.is, e.d.). 

4.4.3 Náttúra 

Náttúra og lífríki Úlfljótsvatns er afar fjölbreytt. Gróðurfar er fjölbreytt og lífríki vatnsins 

margþætt. Kunnugt er um nærri 70 fuglategundir við vatnið. Úlfljótsvatn er á skrá Alþjóða 

fuglaverndarsamtakanna (BirdLife International) um „alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði”, 

sérstaklega vegna fjölbreytts fuglalífs að vetrarlagi. Svæðið er eitt þriggja bestu 

ferskvatnsfuglasvæða Íslands og er af þeim sökum á Náttúruminjaskrá. Á Úlfljótsvatni og Sogi 

dvelja þrjár fuglategundir sem erlendir fuglaskoðarar sækjast sérstaklega eftir, himbrimi, 

straumönd og húsönd. Þær verpa hvergi í Evrópu nema hérlendis og Sogið er sá staður næst 
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Reykjavík, þar sem hægt er að ganga að þeim öllum vísum á varptíma og eini staðurinn þar sem 

húsönd heldur til á suð-vesturlandi (Jóhann Óli Hilmarsson, 2005). 

Fræðasetrið mun leggja sig fram um að gera þessari fjölbreyttu náttúru góð skil. 

4.4.4 Orka 

Athafnasamir menn fengu snemma augastað á Soginu sem virkjunarkosti og fyrir aldamótin 

1900 var stofnað félag um slíkar framkvæmdir. Árið 1917 hóf Reykjavíkurbær að festa kaup á 

vatnsréttindum jarða við Sogið enda ljóst að áin yrði framtíðarorkuuppspretta bæjarins 

(Samorka, e.d.). Sogið fellur úr Þingvallavatni, stærsta stöðuvatni Íslands, 83 km2. Afrennsli 

vatnsins er til suðurs um Efra-Sog í Úlfljótsvatn. Neðan Úlfljótsvatns eru þrír fossar, Ljósifoss, 

Írafoss og Kistufoss. Sogið er vatnsmesta lindá landsins og kemur vatnið aðallega úr 

uppsprettum á botni Þingvallavatns. Í Soginu eru þrjár aflstöðvar Landsvirkjunar; Ljósafossstöð 

(1937), Írafossstöð (1953) og Steingrímsstöð (1959) (Landsvirkjun, e.d.). 

Nálægð fræðasetursins við þessar aflstöðvar gefur því einstakt tækifæri til að fræða gesti um 

orku, orkunýtingu og umhverfismál með áherslu á nýtingu orkulinda með sjálfbærum hætti, 

með tilliti til áhrifa á efnahag, samfélag og umhverfi. 
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5. Aðfangastefna FSÚ 

Skýr og vel unnin aðfangastefna er grundvöllur að góðum safnkosti og eru allar ákvarðanir 

varðandi aðföng til safnsins byggðar á þeirri stefnu. Siðareglur ICOM (Alþjóðaráð safna) eru 

lagðar til grundvallar fyrir aðfangastefnu FSÚ en þar segir í grein 2.1 að „stjórnendur hvers 

safns skulu samþykkja og birta opinberlega skrifaða stefnum um aðföng, varðveislu og notkun 

safneignar“ (International Council of Museums, e.d.). Aðfangastefnan þarf að vera skrifleg, 

endurskoðuð reglulega og aðgengileg þeim sem koma að störfum fyrir FSÚ. Hún nær til allra 

þeirra þátta sem sameiginlega mynda lífshlaup safnkosts (e. Life cycle of a collection). Lífhlaup 

safnkosts er skilgreint í sjö stigum: val, innkaup/söfnun, vinnsla, uppröðun, notkun, röðun, 

viðgerðir og grisjun (Hibner og Kelly, 2010, bls. 1-2). 

 

Mynd 1 - Lífshlaup safnkosts (Hibner og Kelly, 2010, bls. 1) 

 

Aðfangastefnan er stjórntæki sem þjónar margvíslegum tilgangi. Hún setur starfsemi FSÚ 

ákveðin starfsramma, nýtist starfsfólki sem leiðarljós í sínum störfum, inniheldur upplýsingar 

um eðli og umfang safnkostsins, segir til um hverju skal safnað og hverju ekki, hver 

forgangsröðun við uppbyggingu safnkosts skal vera og skilgreinir hvernig staðið skuli að 

grisjun (Biblarz, 2001). Aðfangastefnan er grundvölluð á þeim þáttum sem settir eru fram í 
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safnastefnu FSÚ og skal á hverjum tíma endurspegla þau markmið sem þar koma fram. Öll 

aðföng FSÚ fylgja aðfangastefnunni og þeim stigum lífshlaupsins sem getið er um hér að 

framan. Hér á eftir er gerð grein fyrir þessum stigum og hvernig virkni þeirra skal háttað á FSÚ. 

5.1 Val 

Val aðfanga skal taka mið af þeim efnisflokkum sem settir eru til grundvallar í safnastefnu 

FSÚ en þeir eru eftirfarandi: 

• Skátastarf 

• Saga 

• Náttúra 

• Orka 

Mikilvægt er að skipa ábyrgðaraðila fyrir hverjum efnisflokki fyrir sig sem hefur það 

hlutverk að hafa sérstakt auga með sínum efnisflokki og vinna stöðugt að því markmiði að 

safnkosturinn uppfylli þarfir notenda eins vel og kostur er. Það skal þó tekið fram að samvinna 

er mikilvæg og þrátt fyrir að einn aðili beri sérstaka ábyrgð umfram aðra felur það ekki í sér að 

viðkomandi sé einráður um valið enda getur slíkt leitt til stöðnunar og þess að safnkosturinn 

endurspegli um of einstök viðhorf, hugmyndir og skoðanir viðkomandi ábyrgðaraðila. Það er 

því ákjósanlegt að starfsfólk og ábyrgðaraðilar FSÚ komi sameiginlega að vali á aðföngum svo 

að þau endurspegli sem flest sjónarhorn og viðhorf (Hibner og Kelly, 2010, bls. 4). 

Til leiðbeiningar fyrir starfsfólk um val aðfanga hvers efnisflokks set ég fram þá flokka 

Dewey flokkunarkerfisins sem eiga best við hverju sinni. Dewey flokkunarkerfið (e. Dewey 

Decimal Classification) er notað á mörgum bókasöfnum hér á landi og er útbreytt um allan 

heim. Kerfið er kennt við Melville Dewey sem var bandarískur bókavörður og hannaði þetta 

kerfi sem fyrst var gefið út árið 1876. kerfið er tugstafakerfi sem skipt er í 10 aðalflokka. Þeim 

er svo skipt í 10 undirflokka og þannig koll af kolli eftir þörfum (Dewey, 2002). 
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Aðalflokkarnir kerfisins eru þessir:  

• 000 – Almennt efni 

• 100 – Heimspeki, sálfræði 

• 200 – Trúarbrögð 

• 300 – Félagsvísindi 

• 400 – Tungumál 

• 500 – Raunvísindi 

• 600 – Tækni (hagnýt vísindi) 

• 700 – Listir, skemmtanir, íþróttir 

• 800 – Bókmenntir og stílfræði. 

• 900 – Landafræði og sagnfræði. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum efnisflokki fyrir sig og leiðbeint um til hvaða 

þátta skal litið við ákvörðun við val á aðföngum. 

5.1.1 Skátastarf 

Við val á aðföngum í efnisflokknum skátastarf er bæði horft til muna og útgefins efnis. Hvað 

skátamuni varðar er lögð áhersla á muni sem eru einstakir fyrir íslenskt skátastarf allt frá árinu 

1912 til líðandi stundar. Er hér átt við muni sem tengjast skátastarfi hér á landi svo sem 

mótsmerki, minjagripi, ljósmyndir, búninga og svo framvegis. Einnig er lögð áhersla á muni 

sem borist hafa til landsins með íslenskum skátum sem hafa verið þátttakendur í skátastarfi og 

–viðburðum á erlendri grundu. Hvað útgefið efnið varðar er lögð áhersla á allt útgefið efni á 

íslensku frá árinu 1912 (upphaf skátastarfs á Íslandi) til líðandi stundar og erlent efni eftir 

föngum. Í þessum efnisflokki skal taka mið af eftirtöldum flokkum Dewey flokkunarkerfisins: 

• 369.4 – Æskulýðsfélög 

• 369.43 – Skátadrengir 

• 369.46 – Stúlknafélög (369.463 – Skátastúlkur, kvenskátar) 
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5.1.2 Saga 

Við val á aðföngum í efnisflokknum saga er fyrst og fremst verið að horfa til útgefins efnis 

með staðbundinni sagnfræði og fróðleik um Úlfljótsvatn og nágrenni þess, þar með talið Sogið, 

Grímsnes- og Grafningshreppur og Þingvallahreppur. Einnig skal lögð áhersla á bókmenntir 

sem tengjast þessu landssvæði með einhverjum hætti. Má sem dæmi nefna ritverk Tómasar 

Guðmundssonar sem fæddur er á Efri-Brú við Sogið. Í þessum efnisflokki skal taka mið af 

eftirtöldum flokkum Dewey flokkunarkerfisins: 

 390 – Þjóðfræði, þjóðsögur 

 630 – Landbúnaður 

 636 – Húsdýr 

 640 – Heimilishald 

 770 – Ljósmyndir 

 780 – Tónlist 

 800 – Bókmenntir 

 920 – Æviskrár – ævisögur 

 949.1 – Saga Íslands 

5.1.3 Náttúra 

Við val á aðföngum í efnisflokknum náttúra er fyrst og fremst verið að horfa til útgefins 

efnis með staðbundnum fróðleik um Úlfljótsvatn og nágrenni þess, þar með talið Sogið, 

Grímsnes- og Grafningshreppur og Þingvallahreppur en einnig almenns efnis. Að auki er lögð 

áhersla á landafræði svæðisins og almenn rit um einstakar raunvísindagreinar svo sem 

stjörnufræði, jarðfræði, líffræði, plöntur og dýr. Í þessum efnisflokki skal taka mið af 

eftirtöldum flokkum Dewey flokkunarkerfisins: 

 520 – Stjörnufræði 

 550 – Jarðfræði 

 570 – Líffræði 

 580 – Plöntur 

 590 – Dýr 

 914.91 – Ísland, landafræði 
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5.1.4 Orka 

Við val á aðföngum í efnisflokkinn orka er fyrst og fremst verið að horfa til útgefins efnis 

um orku- og orkunýtingu við Sogið en einnig fróðleik um hvaðeina er tengist orku og 

orkunýtingu. Í þessum efnisflokki skal taka mið af eftirtöldum flokkum Dewey 

flokkunarkerfisins. 

 620 – Verkfræði og skyldar greinar 

 949. 183 – Ísland, Árnessýsla

5.2 Aðföng 

Annað stigið í lífshlaupi aðfanga samkvæmt framsetningu Hibner og Kelly (2010) er nefnt 

aðföng (e. acquisition). Í tilfelli FSÚ getur hér verið um að ræða innkaup, gjafir og ritaskipti. 

Aðfangastefnan nær bæði til markaðsrita og utanmarkaðsrita. Með markaðsritum er átt við rit 

sem gefin eru út til þess að selja á markaði. Með utanmarkaðsritum er átt við rit sem gefin eru 

út til þess að dreifa upplýsingum og þekkingu og er iðulega dreift ókeypis eða gegn vægu gjaldi. 

Dæmi um utanmarkaðsrit eru álitsgerðir og rannsóknarskýrslur. 

Möguleikar FSÚ til aðfanga ráðast af fjármagni hverju sinni og skal það vera ákvörðun 

stjórnar hve miklu fjármagni er varið til aðfanga. Ábyrgðamenn einstakra efnisflokka gera 

formlegar aðfangatillögur sem byggja annars vegar á ábendingum sem fram koma um útgefið 

efni sem er til þess fallið að styrkja safnkost viðkomandi efnisflokks og hins vegar á þeim 

hugmyndum sem ábyrgðamaður hefur sjálfur. Aðfangatillögur eru teknar til umfjöllunar á 

reglubundnum fundum stjórnar FSÚ sem tekur ákvörðun um aðföng. Framkvæmd aðfanganna 

er svo ýmist í höndum starfandi forstöðumanns, gjaldkera eða ábyrgðamanna einstakra 

efnisflokka. Áhersla er lögð á að beitt sé útsjónarsemi við aðföng og haft sé vakandi auga með 

bókamörkuðum sem haldnir eru reglulega á vegum bókaforlaga. 

Að frumkvæði Heiðrúnar Dóru Eyvindardóttur, forstöðumanns Bókasafns Árborgar, hefur 

FSÚ borist talsvert af bókum frá almenningsbókasöfnum sem koma til vegna grisjunar á vegum 

viðkomandi safna. Þetta er leið sem vænlegt er að halda áfram að þróa og efla þess háttar 

samstarf og samvinnu FSÚ við önnur söfn. Mikilvægt er að skrifa almenningsbókasöfnum 

formlegt erindi þar sem starfsemi FSÚ er kynnt og aðfangastefna þess skýrð svo það sé 

auðveldara fyrir söfnin að taka til hliðar það efni sem hentar aðfangastefnu FSÚ þegar kemur 

til grisjunar. Að sama skapi má leita fanga hjá ýmsum sérsöfnum og má sem dæmi nefna 

bókasafn Landsvirkjunar í því sambandi en þar er að finna mikið magn bóka er tengjast orku 

og umhverfismálum. 
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Hvað varðar skátamuni og –minjar er fyrst og fremst um það að ræða að FSÚ eru ýmist 

færðar gjafir frá einstaklingum eða falið að taka til varðveislu hluti sem áfram verða í eigu þess 

sem afhendir.  

5.3 Vinnsla 

FSÚ veitir aðföngum móttöku á tveimur stöðum. Annars vegar í húsnæði þess við 

Ljósafossstöð í Grímsnes- og Grafningshreppi og hins vegar í Skátamiðstöðinni Hraunbæ 123 

í Reykjavík. Við móttöku er fyllt út sérstök afhendingarskýrsla sem er eins konar frumskráning 

þar sem fram koma upplýsingar um þann er afhendir og stutt lýsing á því sem afhent er (sjá 

viðauka III). Aðföngum er svo komið fyrir í geymslum FSÚ við Ljósafossstöð og nánari 

skráning fer svo fram eftir því sem tími gefst til. 

FSÚ hefur gert samning við Landskerfi bókasafna hf. um aðgang að upplýsingakerfinu 

Sarpur.is sem er menningarsögulegt gagnasafn. Gengið var frá þeim samningi í mars 2014 og í 

kjölfarið sóttu fjórir aðilar á vegum FSÚ námskeið til að læra á kerfið og hafa þeir allir 

skráningaraðgang. Þar eru skráðir og flokkaðir þeir munir sem FSÚ eru færðir að gjöf eða falið 

að varðveita. Með þessum aðgangi er tryggt að allir hlutir séu skráðir og flokkaðir samkvæmt 

opinberum stöðlum og sömu faglegu vinnubrögðum beitt og í starfsemi opinberra safna hér á 

landi.  

Nokkur aðildarsöfn Sarps hafa notað gagnasafnið til skráningar á bókum. Samkvæmt 

upplýsingum frá Landskerfum bókasafna hf. stendur yfir endurskoðun á vinnureglum og er 

hugsanlegt að ekki verði leyft að skrá bækur í kerfið. Beðið er niðurstöðu í þessu máli og á 

meðan er ekki verið að skrá neinar bækur í safnkosti FSÚ. Æskilegast væri að annar safnkostur 

FSÚ en munir verði skráður eða tengdur inn í bókasafnskerfið Gegni og skal stefnt að því.  

5.4 Uppröðun 

Uppröðun safnkostsins er með tvennum hætti. Annars vegar er um að ræða uppröðun á þeim 

munum sem varðveittir eru og er sú uppröðun eftir atvikum. Vegna takmarkaðs rýmis er ekki 

mögulegt að hafa alla muni til sýnis og skal því leitast við að halda úti nokkrum smærri 

sýningum í húsnæðinu sem tengja má tilteknum þemum svo sem tímabilum, tilteknum 

viðburðum, einstökum gefendum og svo mætti áfram telja. Mikilvægt er að skipta reglulega um 

muni og þemu og leitast þannig við að sýna sem mest af safnkostinum sem og að skapa FSÚ 

þá ímynd að um sé að ræða lifandi safnastarfsemi.  

Hins vegar er um að ræða uppröðun á öðrum safnkosti svo sem útgefnu efni. Sú uppröðun 

fer fyrst eftir þeim megin efnisflokkum sem FSÚ leggur áherslu á; skátastarf, saga, orka og 



  

28 

 

náttúra. Þannig er útgefið efni um skátastarf saman á svæði og því svo raðað innbyrðis 

samkvæmt Dewey flokkunarkerfinu enda mikilvægt að viðhöfð sé nákvæmni í hilluröðun svo 

að notandinn finni það eintak sem leitað er að (Hibner og Kelly, 2010, bls. 10). Útgefið efni er 

merkt með kjalmiðum þar sem fram koma upplýsingar um flokksnúmer eða marktölu gagnsins. 

Við uppröðun útgefins efnis skal almennt miða við að eintök af sama útgefna efni séu aldrei 

fleiri en tvö í hillu. Viðbótareintök, ef til eru, séu varðveitt í geymslu. Mikilvægt er að reglulega 

sé fínraðað í bókahillum og farið yfir að öll gögn séu á réttum stað. 

Það getur verið áhugavert að hafa sérstakar áhersluhillur þar sem tímabundið er komið fyrir 

útgefnu efni sem tengist tilteknum þemum eða viðburðum. Sem dæmi má nefna að í slíkri hillu 

gætu verið mótsblöð fyrri landsmóta skáta á þeim tíma sem haldið er landsmót eða skátamót á 

Úlfljótsvatni. Annað dæmi gæti verið að í slíkum áhersluhillum væru ljóð Tómasar 

Guðmundssonar í tengslum við fæðingarafmæli hans. 

Þau rit sem teljast fágæt verði ekki í opnum safnkosti og því ekki aðgengileg öllum 

almenningi. Þau skal varðveita í lokuðum skápum eða rými og aðeins fáanleg til afnota 

innanhúss. Með fágætum ritum er átt við rit sem eru fágæt vegna þess hve fá eintök eru til af 

þeim á landsvísu. Dæmi um slíkt gætu verið rit sem gefin voru út í upphafi skátastarfs hér á 

landi og þau sem gefin voru út í litlu upplagi og eru þess vegna fáséð. Stefnt skal að því að 

afrita slík rit og gera þau afrit aðgengileg almenningi. 

5.5 Notkun 

Þegar útgefið efni er komið í hillur, flokkað og merkt er það tilbúið til notkunar. Almennt 

markmið safnkostsins bókasafna er að gera upplýsingar aðgengilegar fyrir notendur og að 

safnkosturinn innihaldi þau gögn sem notendur hafa áhuga á að skoða. Eintök sem sitja óhreyfð 

í hillum skoðast sem óþarfa eyðsla á hillurými (Hibner og Kelly, 2010, bls. 13). Hvað FSÚ 

varðar verður að taka tillit til fleiri sjónarmiða því að markmið starfseminnar er ekki eingöngu 

að byggja upp áhugaverðan safnkost heldur einnig að safna hreinlega öllu útgefnu efni, til 

dæmis um efnisflokkinn skátastarf. Þá gildir einu hvort tiltekin útgáfa þyki áhugaverð eða sé 

eftirsótt af notendum á einhverju tilteknu tímabili, en viðkomandi gagn fær engu að síður sitt 

hillupláss fyrir það eitt að vera til. 

Útlán á útgefnu efni munu fara fram í bókasafnskerfinu Gegni þegar gengið hefur verið frá 

aðgangi FSÚ að því kerfi og starfsfólk fengið þjálfun. Fram að því verður aðeins um að ræða 

útlán á staðnum. Starfsfólk er þó undanþegið þessari reglu og getur það fengið gögn til láns. 

Slík lán skulu handskráð í sérstaka útlánabók og skal skrá nafn, kennitölu, netfang og 

símanúmer þess sem fær lánað, dagsetningu útláns og titil og höfund eintaks. Miða skal við að 
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útlánstími sé að jafnaði tvær vikur. Handskráning í útlánabók verður aflögð þegar gengið hefur 

verið frá aðgangi FSÚ að Gegni. 

Skráning á munum sem lánaðir eru fer fram í Sarp. Að jafnaði skal þó miða við þá almennu 

reglu að munir séu ekki lánaðir út nema í sérstökum tilfellum og skal fylgja þeim reglum sem 

gilda um slík útlán og kynntar eru hér að neðan. Dæmi um slík tilfelli geta verið afmæli og 

viðburðir á vegum skátafélaga sem vilja af því tilefni setja upp sýningar með skátamunum. Í 

náinni framtíð verður einnig unnið að því að setja upp smærri sýningar, til dæmis tengdum 

ákveðnum viðburðum, og þær sendar í skátaheimilin og er þá gert ráð fyrir að þær standi þar 

frá hausti til vors, eða á þeim tíma sem mest starfsemi fer fram. Slíkar sýningar hafa það að 

markmiði að fræða og ekki síður að vekja athygli og vitund skáta í viðkomandi félagi um FSÚ 

og þá safnastarfsemi sem þar fer fram. Við útlán á munum skal gera nákvæman lista yfir þá 

muni sem lánaðir eru. Listinn skal vera í tveimur eintökum, annað eintakið er varðveitt í 

útlánabók FSÚ og hitt eintakið fylgir mununum. Listinn er dagsettur og undirritaður af 

starfsmanni FSÚ annars vegar og ábyrgðaraðila þess er fær lánað hins vegar. Sé óskað eftir 

munum að láni skal í öllu farið eftir reglum FSÚ um útlán safngripa og væntanlegur lántaki að 

skila inn beiðni um lán á sérstöku eyðublaði (sjá viðauka IV). Útlánareglur FSÚ er byggðar á 

reglum um útlán safngripa úr Þjóðminjasafni Íslands (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.). 

 

Reglur um útlán muna úr Fræðasetri skáta Úlfljótsvatni 

1. Heimilt er að lána muni til viðurkenndra safna, stofnana og félaga á sýningar eða til 

rannsókna. Gerður skal samningur um lánið. Ekki er heimilt að lána einstaklingum muni 

en þó getur stjórn FSÚ gert undantekningu á því. 

2. Forstöðumaður FSÚ tekur að jafnaði ákvörðun um útlán safngripa í samráði við stjórn. 

Ekki er unnt að verða við beiðnum um útlán á munum sem eru á yfirstandandi 

sérsýningum. 

3. Skrifleg beiðni um útlán muna þarf að berast FSÚ með fjögurra vikna fyrirvara. 

Ákvörðun um útlán verður tekin svo fljótt sem unnt er. 

4. Sýningarhúsnæði og sýningarbúnaður lántaka þarf að uppfylla kröfur um öryggi, s.s. 

viðurkennt bruna- og þjófavarnakerfi. Einnig þurfa aðstæður að uppfylla skilyrði sem 

sett eru um að birtu- og hitastig og rakamagn í andrúmslofti séu viðunandi fyrir munina. 

Forstöðumaður FSÚ ber ábyrgð á að gerð sé könnun á sýningarhúsnæði og –aðstæðum 

(á kostnað lánþega) áður en ákvörðun er tekin um útlán. 
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5. Öll lán og meðferð muna skal vera í samræmi við forvörslusjónarmið Þjóðminjasafns 

Íslands til að tryggja varðveislu þeirra. Starfsmenn FSÚ annast pökkun, flutning, 

uppsetningu og niðurtöku muna. Í einstaka tilfellum geta starfsmenn þó falið öðrum þau 

verk, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Leiði skoðun við komu á sýningarstað í ljós 

að munur hafi skemmst í flutningi skal það tilkynnt FSÚ tafarlaust. Eins skal FSÚ gert 

viðvart ef ástand gripa eða sýningarstaðar breytist á meðan á láni stendur. 

6. Lánþega ber að tryggja muni fyrir þjófnaði eða skemmdum á lánstíma í samræmi við 15. 

gr. Safnalaga nr. 141, 2011. FSÚ ákveður vátryggingarupphæð, sem er trúnaðarmál milli 

lánþega og FSÚ. Afrit tryggingarbréfs skal liggja fyrir áður en hlutur er afhentur. 

7. Við sérhvert lán muna skal gerður lánssamningur þar sem tilgreint er heiti safngrips, 

safnnúmer, ábyrgðamaður hjá lánþega, lánstími, flutningsform og tryggingar. Einnig 

skal ástandsskýrsla fylgja þar sem tilgreind eru skilyrði varðandi aðstæður á 

sýningarstað. Í skýrslunni er kvittað fyrir skoðun gripa eftir komu á sýningarstað, fyrir 

flutninga til baka og við afhendingu til safnsins. Lánþegi og fulltrúi FSÚ kvitta fyrir 

afhendingu og móttöku bæði við útlán og skil. 

8. Lánþega er óheimilt að hreyfa á nokkurn hátt við munum sem hann hefur að láni, svo 

sem með hreinsun, merkingu, festingu eða tilfærslu. 

9. Lánþega er óheimilt að ljósmynda eða gera aðrar eftirmyndir af gripum sem hann hefur 

fengið að láni nema sérstaklega sé um það samið. 

10. Óski innlendur aðili eftir að fá muni að láni í eitt ár eða lengur telst það vera langtímalán. 

Hámark langtímaláns er þrjú ár. Stjórn FSÚ fjallar um langtímalán. FSÚ áskilur sér rétt 

til að afturkalla langtímalán verði breyting á aðstæðum lánþega eða nauðsynlegt reynist 

að nota muninn sem í útláni er til sýninga eða rannsókna á FSÚ. Lánþegi stendur straum 

af kostnaði vegna eftirlits sérfræðinga FSÚ á lánstímanum. Slíkt eftirlit skal alla jafna 

fara fram árlega, en oftar ef talin er þörf á. 

11. Allur kostnaður við útlán skal greiddur af lánþega, svo sem kostnaður við tryggingar, 

ljósmyndun, afgreiðslu, pökkun og flutning auk forvörslu. 

12. Við brot lánþega á reglum þessum eða við breyttar aðstæður á sýningarstað er FSÚ 

heimilt að afturkalla lán umsvifalaust. 
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5.6 Röðun 

Þegar útgefnu efni sem lánað hefur verið er skilað skal það afhent starfsmanni í afgreiðslu 

sem tekur við skilagögnum og raðar þeim svo á sinn stað. Starfsmaður flettir útláninu upp í 

útlánabók og merkir „skilað“ og skrifar við dagsetningu og nafn sitt. Þegar FSÚ hefur tekið upp 

notkun á bókasafnskerfinu Gegnir verður útlánabók óþörf og þessi skráning fer fram þar. 

Þegar munum sem lánaðir hafa verið frá FSÚ er skilað skal ábyrgðaraðili þess er fékk lánað 

afhenda munina starfsmanni FSÚ. Saman fara þeir yfir listann sem gerður var þegar útlánið átti 

sér stað og ganga úr skugga um að allir munir séu til staðar og ástand þeirra það sama og þegar 

lánið fór fram. Sé allt með felldu flettir starfsmaður viðkomandi munum upp í Sarp og breytir 

skráningarfærslu. Að því loknu er mununum komið fyrir á réttan stað. 

5.7 Viðgerðir 

Í vinnusal í kjallara FSÚ er sérmerktur skápur sem merktur er „Til viðgerðar“ og í hann er 

öllum gögnum sem þarfnast viðgerðar komið fyrir. Á það við bæði um útgefið efni og muni. 

Þegar viðkomandi gagn er fært í þann skáp er mikilvægt að breyta ferilsstöðu þess í Gegni eða 

Sarp, eftir því sem við á. Allir starfsmenn FSÚ eru ábyrgir fyrir því að taka frá gögn sem 

þarfnast viðgerðar, koma þeim í viðkomandi skáp og breyta ferilsstöðu. Mikilvægt er að jafnan 

sé aðgangur að aðila sem hafi þekkingu á viðgerðum og að þeim sé sinnt með reglubundnum 

hætti. Hugsanlegt er að taka upp samstarf við önnur söfn á þessu sviði en einnig væri kostur að 

starfsmenn FSÚ myndu sækja sérstök viðgerðarnámskeið sem í boði hafa verið. 

5.8 Grisjun 

Síðasta stigið í lífshlaupi aðfanga er svo sjálft grisjunarstigið. Í tilfelli bókasafna er komið 

að grisjun þegar tiltekið gagn mætir ekki lengur þörfum notenda safnsins eða fellur ekki lengur 

að aðfangastefnu þess. Þannig er rætt um að gæði tiltekins safnkosts ráðist einmitt af grisjun 

(Hibner og Kelly, 2010, bls. 15). Í starfsemi FSÚ skal stuðst við þá grisjunaráætlun sem er í 

gildi hverju sinni en nauðsynlegt er að hún sé endurskoðuð með reglubundnum hætti. Þess skal 

gætt að hún samræmist safna- og aðfangastefnu FSÚ á hverjum tíma. Í riti Þjóðminjasafns 

Íslands, „Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014“, sem gefið var út árið 2011 

kemur fram að Þjóðminjasafnið muni vinna að mótun verklagsreglna um grisjun fyrir söfnin í 

landinu. Það er brýnt að FSÚ fylgist grannt með þeirri vinnu og hafi hana til hliðsjónar við 

mótun grisjunaráætlunar sinnar, einkum hvað varðar þá muni sem varðveittir eru. 

Þegar þessi ritgerð er skrifuð liggur ekki fyrir grisjunaráætlun fyrir FSÚ en það er tillaga mín 

að eftirfarandi áætlun verði lögð fyrir stjórn til samþykktar í júní 2014 og henni fylgt í kjölfarið:  
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Grisjunaráætlun Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni 

Skilgreining:  

Grisjun felst í því að gögnum sem tilheyra safnkosti Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni eru 

tekin úr safninu og þeim fargað eða komið fyrir annars staðar samkvæmt ákveðnum reglum 

og að fenginni heimild til grisjunar. Með „gögnum“ er átt við allt það sem skráð hefur verið 

sem hluti af safnkosti í upplýsingakerfin Sarpur, Gegnir eða tiltekið upplýsingakerfi FSÚ.  

Óheimilt er að farga gögnum nema ríkar ástæður séu til. Aðeins er heimilt að grisja safnkost 

á grundvelli þessarar grisjunaráætlunar sem samþykkt hefur verið af stjórn FSÚ. 

 

Markmið:  

Markmið grisjunaráætlunar Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni eru eftirfarandi: 

 Að tryggja að safnkostur endurspegli söfnunar- og aðfangastefnu FSÚ. 

 Að starfseminni sé ekki íþyngt með að varðveita gögn sem hafa ekkert 

upplýsingagildi né sögulega þýðingu. 

Verkferli við grisjun: 

Söfnun:  

Í vinnusal í kjallara FSÚ er sérmerktur skápur sem merktur er „Grisjun“. Í þann skáp skal 

safnað öllum þeim gögnum sem starfsfólk telur að megi grisja. 

Greining:  

Forstöðumaður FSÚ ber ábyrgð á að gerður sé listi yfir gögn í viðkomandi skáp og sá listi 

sé sendur til stjórnar. Slíkur listi skal unnin að lágmarki fjórum sinnum á ári, í mars, júní, 

september og desember en oftar ef þurfa þykir. Á listanum skal vera lýsing á viðkomandi 

gögnum ásamt tillögum frá forstöðumanni um það með hvaða hætti grisjun skuli eiga sér 

stað.  
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Ákvörðun um grisjun:  

Aðeins stjórn FSÚ getur tekið ákvörðun um endanlega grisjun. Fjallað er um tillögur að 

grisjun frá forstöðumanni á reglubundnum fundum stjórnar. 

Grisjun hafnað:  

Sé tillögum forstöðumanns um grisjun hafnað skulu þau gögn sem lagt var til að yrði 

fargað eða þau fjarlægð, sett á sinn stað. 

Grisjun samþykkt:  

Séu tillögur forstöðumanns um grisjun samþykktar skal fjarlægja umrædd gögn úr 

safnkosti og ferilsstöðu þeirra breytt í Gegni eða Sarp, eftir því sem við á. 

Ráðstöfun gagna við grisjun: 

Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um grisjun gagna skal stjórn FSÚ líta til eftirtalinna 

valkosta um ráðstöfun umræddra gagna úr safnkostinum: 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti við Útilífsmiðstöð skáta 

Úlfljótsvatni? 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti við Útilífs- og 

umhverfismiðstöð skáta að Hömrum við Eyjafjörð? 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti í skátaheimilum 

skátafélaganna á Íslandi? 

 Gætu umrædd gögn orðið öðrum söfnum til gagns? 

 Gætu umrædd gögn orðið til fjáröflunar fyrir FSÚ með því að bjóða þau til sölu? 

Í þeim tilfellum sem til stendur að eyða gagni eða mun skal leitast við að kanna hvort 

gefandi eða afkomendur hans vilji fá aftur það sem gefið var. 
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6. Söfnunarstig 

Hér að framan hefur verið rætt um aðfangastefnu FSÚ og hvernig hún mótast fyrst og fremst 

af hlutverki FSÚ og þörfum notenda. Mikilvægur þáttur í þessu sambandi er að skilgreina 

ákveðin söfnunarstig fyrir þá efnisflokka sem FSÚ leggur áherslu á í aðfangastefnu sinni; 

skátastarf, saga, náttúra og orka. Við skilgreiningu á þessum söfnunarstigum er bæklingurinn 

Guidelines for a collection development policy using the conspectus model eftir Dora Biblarz 

hafður til hliðsjónar en hann var gefin úr árið 2001 af International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA). Bæklingnum er ætlað að vera starfsfólki til leiðbeiningar 

við þróun og framkvæmd aðfangastefnu, ekki síst þar sem lítil eða engin hefð er fyrir slíkri 

stefnu og því henta þær mjög vel í tilfelli FSÚ. Samkvæmt leiðbeiningum Biblarz eru 

söfnunarstigin 6 talsins: 

 

0. Utan söfnunar (Out of scope) 

1. Lágmarkssöfnun (Minimal information level) 

2. Grunnsöfnun (Basic information level) 

3. Fræðslusöfnun (Study or instructional support level) 

4. Rannsóknarsöfnun (Research level) 

5. Heildarsöfnun (Comprehensive level) 

(Biblars, 2001, bls. 4) 

 

FSÚ styðst við framangreind söfnunarstig samkvæmt eftirtöldum skilgreiningum: 

0. Utan söfnunar: FSÚ safnar ekki efni á þessu stigi. 

1. Lágmarkssöfnun: Aðeins er safnað almennu efni um viðkomandi efnisflokk. Efnið 

skal yfirfara með reglubundnum hætti með tilliti til áreiðanleika upplýsinga. Úrelt 

gögn skal grisja úr safnkosti. 

2. Grunnsöfnun: Safnað er efni sem hefur þann tilgang að kynna viðkomandi 

efnisflokk og veita upplýsingar um hvar nánari upplýsingar er að finna annars staðar. 

Efnið skal yfirfara með reglubundnum hætti með tilliti til áreiðanleika upplýsinga. 

Úrelt gögn skal grisja úr safnkosti. 
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3. Fræðslusöfnun: Safnað er efni sem miðlar og viðheldur þekkingu um viðkomandi 

efnisflokk en er ekki nægjanlega ítarlegt fyrir framkvæmd rannsókna. Til 

viðmiðunar skal líta til þess að safnað sé efni sem er sambærilegt því sem talið er 

fullnægjandi fyrir fræðslu- og námsþörf almenningsbókasafna. 

4. Rannsóknarsöfnun: Safnað er efni um viðkomandi efnisflokk sem getur orðið 

grundvöllur fyrir ritsmíðar og rannsóknir af ýmsu tagi, þar með talið 

doktorsrannsóknir. 

5. Heildarsöfnun: Safnað er öllu útgefnu efni um viðkomandi efnisflokk. 

Neðangreind tafla lýsir þeim efnisflokkum sem FSÚ leggur áherslu á í aðfangastefnu sinni, 

tilgreinir hvaða flokkar Dewey flokkunarkerfisins skuli hafðir til hliðsjónar og hvaða 

söfnunarstig séu virk í hverjum efnisflokki. 

 

 

Efnisflokkur Skátastarf Saga Náttúra Orka 

Lýsing Munir: Munir sem hafa 
gildi fyrir íslenskt 

skátastarf frá árinu 

1912 til líðandi stundar. 

Útgefið efni: Allt 
útgefið efni á íslensku 

um skátastarf frá árinu 

1912 til líðandi stundar. 

Erlent efni um skáta-
starf eftir föngum. 

Staðbundin sagnfræði 
og fróðleikur um Úlf-

ljótsvatn og nágrenni 

þess, þar með talið 

Sogið, Grímsnes- og 
Grafningshreppur og 

Þingvallahreppur. 

Aðrar bókmenntir er 

tengjast þessu 
landssvæði. 

Útgefið efnis með 
staðbundnum fróðleik 

um Úlfljótsvatn og 

nágrenni þess, þar með 

talið Sogið, Grímsnes- 
og Grafningshreppur og 

Þingvallahreppur. 

Útgefið efni er tengist 

landafræði svæðisins. 

Útgefið efni um orku- 
og orkunýtingu við 

Sogið. 

Önnur rit um orku- 

og orkunýtingu. 

Dewey flokkar 369.4 – Æskulýðsfélög 
369.43 – Skátadrengir 

369.46 – Stúlknafélög 

 

390 – Þjóðfræði, 
þjóðsögur 

630 – Landbúnaður 

636 – Húsdýr 

640 – Heimilishald 

770 – Ljósmyndir 

780 – Tónlist 

800 – Bókmenntir 

920 – Æviskrár – 
ævisögur 

949.1 – Saga Íslands 

520 – Stjörnufræði 

550 – Jarðfræði 

570 – Líffræði 

580 – Plöntur 

590 – Dýr 

914.91 – Ísland, 

landafræði 

 

621 

Söfnunarstig 1 og 5 2, 3 og 4 2, 3 og 4 2, 3 og 4 

 

Tafla 1 - Efnisflokkar og söfnunarstig 
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6.1 Utan söfnunar 

FSÚ safnar aðeins munum og útgefnu efni sem tilheyrir efnisflokkunum skátastarf, saga, 

náttúra og orka. Allt annað er utan söfnunar. Í þeim tilfellum sem FSÚ berast gjafir skal grisja 

aðföng samkvæmt þessu söfnunarstigi. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað markaðsritum og 

utanmarkaðsritum. 

6.2 Fyrsta stigs söfnun – Lágmarkssöfnun 

Fyrsta stigs söfnun á aðeins við um efnisflokkinn skátastarf og þá einvörðungu útgefið efni 

á erlendum tungumálum. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað markaðsritum og 

utanmarkaðsritum. 

6.3 Annars stigs söfnun – Grunnsöfnun 

Annars stigs söfnun á við efnisflokkana saga, náttúra og orka og tekur til útgefins efnis sem 

heyrir til undirflokka þeirra en er ýmist almenns eðlis eða inniheldur ekki staðbundinn fróðleik 

um Úlfljótsvatn og nágrenni þess, þar með talið Sogið, Grímsnes- og Grafningshrepp og 

Þingvallahrepp. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað markaðsritum og utanmarkaðsritum. 

6.4 Þriðja stigs söfnun – Fræðslusöfnun 

Þriðja stigs söfnun á við um efnisflokkana saga, náttúra og orka og tekur til útgefins efnis 

sem inniheldur staðbundinn fróðleik um Úlfljótsvatn og nágrenni þess, þar með talið Sogið, 

Grímsnes- og Grafningshrepp og Þingvallahrepp. Að auki á þriðja stigs söfnun við um almenn 

undirstöðurit í viðkomandi efnisflokkum. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað markaðsritum 

og utanmarkaðsritum. 

6.5 Fjórða stigs söfnun – Rannsóknarsöfnun 

Fjórða stigs söfnun á fyrst og fremst við um efnisflokkinn skátastarf þar sem áhersla verður 

lögð á að byggja upp safnkost sem getur orðið grundvöllur fyrir ritsmíðar og rannsóknir af ýmsu 

tagi og skal þá helst líta til útgefins efni á íslensku um íslenskt skátastarf. Fjórða stigs söfnun á 

einnig við um efnisflokkana saga, náttúra og orka en aðeins í þeim tilfellum sem útgefið efni 

inniheldur staðbundinn fróðleik um Úlfljótsvatn og nágrenni þess, þar með talið Sogið, 

Grímsnes- og Grafningshrepp og Þingvallahrepp. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað 

markaðsritum og utanmarkaðsritum. 

6.6 Fimmta stigs söfnun – Heildarsöfnun 

Fimmta stigs söfnun á við um efnisflokkinn skátastarf og verður kappkostað að safna öllu 

útgefnu efni, á hvaða miðli sem er um þann efnisflokk auk muna. Íslenskum vefsíðum um 
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skátastarf er einnig safnað samkvæmt fimmta stigs söfnun. Á þessu söfnunarstigi er bæði safnað 

markaðsritum og utanmarkaðsritum. 

 

7. Safnkostur 

Safnkostur FSÚ mun fyrst og fremst einkennast af útgefnu efni í bóka- og blaðaformi, 

skátamunum og ljósmyndum úr skátastarfi. Þessi samsetning safnkosts er nokkuð sérstök ef 

litið er til íslenskra safna því tilhneigingin hefur frekar verið sú að söfn hafa ýmist þjónað sem 

bókasöfn, minjasöfn eða ljósmyndasöfn en sjaldnast allt þrennt eins og raunin verður með FSÚ. 

Þessi þríþætta samsetning eykur sannarlega flækjustig við rekstur FSÚ en er um leið spennandi 

áskorun fyrir stjórn og starfsfólk og aðra þá sem koma að málum. Þá standa einnig vonir til þess 

að þessi fjölþætti safnkostur verði einn af megin styrkleikum FSÚ og geri það að verkum að 

notendahópurinn verði stærri og fjölbreyttari en ef um hefðbundnara form safnkosts hefði verið 

að ræða.  

7.1 Skráning 

Líta má á skráningarkerfi hvers safns sem minni þess. Starfsfólk kemur og fer en þau gögn 

sem skráð eru lifa áfram. Safn sem ekki stendur vel og faglega að skráningu er í raun að bregðast 

hlutverki sínu. Góð skráning leiðir af sér að meira er varðveitt en aðeins gripurinn sjálfur. 

Starfsfólki safna er falin sú ábyrgð að hlúa vel að safnkostinum þann tíma sem það staldrar við. 

Það er á þeirra ábyrgð að sjá til þess hann komist í hendur þeirra sem síðar taka við í jafngóðu 

eða betra ástandi. Góð skráning er nauðsynlegur liður í því að ná slíku markmiði (Reibel, 2008, 

bls. 5). 

Þegar þetta er skrifað, í apríl 2014, hefur enginn safnkostur verið formlega skráður hjá FSÚ. 

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur verið unnið að endurbótum á því húsnæði sem 

Landsvirkjun hefur lagt til og hefur sú vinna staðið yfir frá því haustið 2013. Framkvæmdum 

var formlega lokið þann 23. febrúar 2014 og frá þeim tíma hefur stjórn FSÚ og starfsfólk 

einbeitt sér að faglegum undirbúningi. Engu að síður hafa þegar borist fjölmargir safngripir og 

veglegar bókagjafir og hafa þessir hlutir verið forskráðir í Excel og taldi sú skráning ríflega 500 

færslur þann 15. apríl 2014. Sem fyrr segir hafa vormánuðir 2014 verið nýttir til margvíslegs 

faglegs undirbúnings og má sem dæmi nefna að gengið hefur verið frá samningi við Landskerfi 

bókasafna hf. um aðgang FSÚ að menningarsögulega gagnasafninu Sarpi og hafa starfsmenn 

sótt námskeið í notkun kerfisins. 
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Einn kafli siðareglna ICOM fjallar um umsjón safngripa. Í grein 2.20 um skráningu safna 

segir að safneign skal skrá með þeim hætti sem fagmenn telja best henta (International Council 

of Museums, e.d.). Í slíkri skráningu skal tilgreina og lýsa hverjum grip í safninu, skrá tengdar 

upplýsingar, uppruna, eigendasögu, ástand, meðferð og geymslustað. Slíkar upplýsingar skal 

geyma á öruggum stað og búa þannig um tækjabúnað að upplýsingarnar séu aðgengilegar 

starfsmönnum safnsins og öðrum notendum. Með aðgangi FSÚ að Sarp, sem þegar hefur verið 

gengið frá, og Gegni, sem unnið verður að á næstunni, er lagður grunnur að því að skráning 

safnkosts uppfylli siðareglur ICOM um fagleg vinnubrögð. 

7.2 Gegnir - bókfræðilegt aðgengi 

Það er stefna FSÚ að allur safnkostur sem fellur undir útgefið efni verði skráður í Gegni. 

Gegnir.is er bókasafnskerfi sem hýsir samskrá íslenskra bókasafna og með skráningu gagna í 

kerfið hefur allur almenningur möguleika á því að finna það sem til er á safninu. Einnig sér fólk 

hvar annars staðar útgefið efni FSÚ er að finna í bókasöfnum landsins. Í árslokatölfræði um 

Gegni sem gefin var út af Landskerfum bókasafna hf. í mars 2014 gefur að líta töflu sem sýnir 

samanburð heildartalna fyrir árin 2006-2013. Í töflunni má sjá upplýsingar um heildarfjölda 

titla í Gegni en það eru allir titlar hvort sem þeir tengjast eintökum eða ekki, þar með talið 

greinifærslur og rafrænt efni. Fjöldi eintaka segir til um fjölda strikamerkja í Gegni, dálkurinn 

lánþegar er fjöldi lánþega með virkt lánþegaskírteini í árslok 2013 og dálkurinn útlán segir til 

um heildarfjölda útlána í öllum aðildarsöfnum Gegnis. Taflan hér að neðan er útdráttur úr þeirri 

árslokatölfræði sem hér er vísað til og aðeins tekin síðustu fjögur ár. Heildarupplýsingar eru 

aðgengilegar á vef Landskerfa bókasafna hf. (Landskerfi bókasafna hf., 2014a). 

Heildartölur – Samanburður ára 

Ár Titlar Eintök Lánþegar Útlán  

2013 1.103.531 5.534.567 198.431 3.394.023  

2012 1.050.974 5.376.688 193.575 3.562.402  

2011 1.012.821 5.115.617 196.500 3.720.542  

2010 980.404 4.881.988 194.083 3.754.263  

 

Tafla 2 – Árslokatölfræði Gegnis 2010-2013. (Landskerfi bókasafna hf. (2014a). 

 

Samkvæmt upplýsingum á vef Landskerfa, sem sóttar voru í apríl 2014, hafa 303 söfn aðild 

að Gegni. Í gjaldskrá Landskerfis bókasafna hf. 2014 kemur fram söfnin, eða eigendur þeirra, 

greiða mánaðarlegt grunngjald og er uppbygging gjaldskrárinnar eftirfarandi: 
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 Sveitarfélög greiða gjald sem miðast við íbúafjölda og gildir það fyrir öll bókasöfn 

á vegum þess sveitarfélags. Gjald fyrir hvern íbúa er kr. 16,450.  

 Háskólasöfn greiða gjald sem miðast við nemendafjölda og fjölda akademískra 

starfsmanna stofnunarinnar. Í útreikningum hefur fjöldi nemenda einfalt vægi en 

fjöldi akademískra starfsmanna þrefalt vægi. Einingarverð er kr. 114,301.  

 Framhaldsskólasöfn greiða eftir fjölda nemenda. Gjald fyrir hvern nemenda er kr. 

37,71.  

 Önnur söfn greiða hlutfall af grunngjaldi sem er kr. 37.710  

o lítil söfn á vegum félagasamtaka grunngjald x 0,25  

o söfn með færri eintök en 5000 grunngjald x 0,5  

o söfn með færri eintök en 20.000 grunngjald x 1  

o söfn með fleiri eintök en 20.000 en færri en 40.000 grunngjald x 1,5  

o söfn með fleiri eintök en 40.000 en færri en 60.000 grunngjald x 2,0  

o fyrir hver 20.000 eintök til viðbótar skal margfalda grunngjald með 

stuðlinum 0,5 til viðbótar. 

Innifalið í mánaðargjaldinu er greiðsla fyrir notkun á kerfinu, afritatöku á miðlægum 

gögnum, leiðsögn okkar um kerfið, aðstoð við uppsetningu, þýðingu á kerfinu, flest námskeið 

og fleira sem tilgreint er í þjónustusamningi. Í gjaldskránni kemur einnig fram að greitt er 

tímagjald fyrir símaþjónustu að upphæð kr. 12.841 og gjald fyrir þátttöku í 

skráningarnámskeiði, sem nauðsynlegt er að sækja til að fá skráningarleyfi í Gegni, er kr. 

30.214,- Öll verð samkvæmt gjaldskrá eru án virðisaukaskatts. (Landskerfi bókasafna hf., 

2014b). 

Haustið 2013 var stofnað sérstakt félag um FSÚ sem leiðir af sér að félagið er sjálfstæður 

lögaðili og komi til þess að FSÚ verði aðili að Gegni þarf að ganga úr skugga um hvort aðildin 

verði skilgreind sem safn með færri eintök en 5000 sem greiðir hálft grunngjald á 

mánaðargrundvelli eða hvort aðildin verði skilgreind sem lítið safn á vegum félagasamtaka, í 

þessu tilfelli á vegum Bandalags íslenskra skáta, sem greiðir fjórðung grunngjalds á 

mánaðargrundvelli. Verði sú skilgreining fyrir valinu yrði mánaðarlegur kostnaður FSÚ við 

aðild að Gegni kr. 9.427,50 á mánaðargrundvelli en kr. 113.130,- á ársgrundvelli, án 

virðisaukaskatts. Af þessu má sjá að því fylgir nokkur kostnaður að gerast aðili að Gegni en 
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kostirnir eru að sjálfsögðu augljósir og eftirsóknaverðir fyrir FSÚ, ekki síst í því tilliti að beita 

sömu faglegu vinnubrögðum og önnur söfn við skráningu bókfræðilegra upplýsinga þannig að 

tryggð sé samræmd skráning, flokkun og efnisorðagjöf gagna í þeim tilgangi að auðvelda 

notendum upplýsingaleit og aðgengi að safnkosti. Ekki er síður dýrmætur sá ávinningur sem 

felst í því að allir landsmenn geta á hverju tíma fengið upplýsingar um safnkost FSÚ. Í stefnu 

Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða, sem gefin var út árið 2007 undir heitinu 

„Upplýsingar fyrir alla“ er sett fram sú að framtíðarsýn að „Íslendingar standi jafnfætis öðrum 

þjóðum hvað varðar aðgengi að hvers kyns þekkingu og upplýsingum“ og að „öll bókasöfn 

landsins, sem rekin eru fyrir opinbert fé, myndi samfellt bókasafnskerfi og hafi náin samskipti 

sín á milli“ (Upplýsing, 2007). Þrátt fyrir að FSÚ njóti ekki fjárhagslegs stuðnings opinberra 

aðila enn sem komið er skal unnið að því að FSÚ geri sig gildandi í íslensku safnasamfélagi og 

verði virkur þátttakandi í þekkingarsamfélaginu. Því markmiði má meðal annars ná með því að 

sá hluti safnkostsins sem inniheldur útgefið efni sé skráður í Gegni, samskrá íslenskra 

bókasafna. 

7.3 Sarpur – aðgengi að munum og myndum 

Það er stefna FSÚ að öll eintök safnkosts, önnur en þau sem falla undir útgefið efni og skráð 

verða í Gegni, séu skráð í menningarsögulega gagnasafnið Sarp. Sarpur er heiti á 

upplýsingakerfi sem í upphafi var hannað af Þjóðminjasafni Íslands og þjónaði sem 

skráningarkerfi fyrir muni safnsins og var fyrsta útgáfa þess tekin í notkun árið 1998. Sumarið 

2013 var gerður þjónustusamningur við Landskerfi bókasafna hf. með það að markmiði að efla 

notendaþjónustu, bæta gæðaeftirlit með skráningu og auka aðgengi almennings að þeim 

gögnum sem varðveitt eru í gagnasafninu. Sarpur varðveitir upplýsingar um muni, listaverk, 

fornleifar, myndir, þjóðhætti, hús, örnefnalýsingar og annað efni. Þau liðlega 50 söfn og 

stofnanir sem eru aðilar að Sarpi hafa skráð um eina milljón færslna í gagnasafnið sem varðveitt 

er á innri vef Sarps og meirihluti þeirra gagna er aðgengilegur á ytri vef Sarps sem opnaður var 

almenningi þann 13. maí árið 2013 á vefslóðinni sarpur.is. (Rekstrarfélag Sarps – Landskerfi 

bókasafna hf., e.d.). 
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Á vefsíðu Sarps, www.sarpur.is, kemur fram að skilgreindar aðfangategundir gagnasafnsins 

eru þessar: 

 Bækur 

 Fornleifar 

 Hús 

 Jarðfundir 

 Munir 

 Myndir 

 Myndlist / Hönnun 

 Myntir 

 Skjöl 

 Teikningar 

 Þjóðhættir – Svör 

 Örnefnalýsingar 

 

Neðangreind tafla er byggð á gögnum af vefsíðu Sarps sem sótt voru 2. maí 2014 og sýnir 

skiptingu aðfanga eftir landssvæðum, sýslum og algengustu tegundum. 

 

Landssvæði Sýslur Munir Myndir Aðföng alls  

Suðurland 5 22.429 98.672 136.356  

Suðvesturland 3 21.904 417.227 458.956  

Vesturland 5 11.611 50.999 69.226  

Vestfirðir 6 6.438 54.621 63.277  

Norðurland 7 27.513 62.259 97.198  

Austurland 4 14.294 40.094 57.653  

SAMTALS 30 104.189 723.872 882.666  

 

Tafla 3 – Skipting aðfanga í Sarp. (Rekstrarfélag Sarps – Landskerfi bókasafna hf., e.d.). 

 

Þann 26. mars síðastliðinn sóttu þeir Atli Bachmann, Guðmundur Jónsson, Gunnar Atlason 

og Sturla Bragason námskeið á vegum Landskerfa í notkun á Sarp fyrir hönd FSÚ. Á því 

námskeiði var veitt þjálfun í notkun á kerfinu og helstu aðgerðum og fengu þessir aðilar 

skráningarréttindi í kjölfarið. Þessi vaski hópur myndar í dag skráningarhóp FSÚ og ber ábyrgð 

á skipulagi skráningar í Sarp og framkvæmd hennar. Þegar þetta er skrifað er hópurinn að vinna 

að ýmsum skipulagsþáttum er varðar skráningu í Sarp í samráði við höfund og má þeirra á 

meðal nefna: 

 Skilgreingu á þeim aðfangategundum sem FSÚ mun geyma og skráðar verða í Sarp. 

 Heiti á skrám, undirskrám og sérskrám aðfangategunda. 

 Stigveldisskiptu skipuriti fyrir geymslur og varðveislustaði. 



  

42 

 

Áætlað er að þessu verkefni verði lokið þann 16. maí 2014 og í kjölfarið verði hafin formleg 

skráning á þeim hluta safnkostsins sem skráður verður í Sarp. 

7.3.1 Skráning ljósmynda í Sarp 

FSÚ hefur þegar borist mikið magn ljósmynda, bæði í myndaalbúmum og á stafrænu formi. 

Sem dæmi má nefna myndir úr safni Ingólfs Pedersen og Hermanns Ragnars Stefánssonar. Í 

þessum tveimur tilfellum er um að ræða liðlega eitt þúsund ljósmyndir og eru þetta aðeins dæmi 

um þær myndir sem þegar hafa borist. Með tilkomu stafrænnar tækni við ljósmyndun má reikna 

með að FSÚ muni berast mikið magn ljósmynda á stafrænu formi í framtíðinni. Það liggur í 

augum uppi að frá kostnaðarlegu tillit verður ekki hægt að afrita öll þess myndgögn á Sarp því 

þar er greitt fyrir hvert bæti. Af þessum sökum hefur verið fjárfest í miðlægum geymslumiðli 

sem að óbreyttu getur hýst allt að 8 terabæti af gögnum. Verklagið við söfnun ljósmynda verður 

því það að öllum myndum sem FSÚ berast verður komið fyrir á þessum miðlæga geymslumiðli 

og flokkaður með einfaldasta móti í möppur; ártal og mánuður er myndirnar berast og allt að 

30 stafa skýringartexti við viðkomandi möppu. Úr þessum gagnagrunni má svo velja tilteknar 

myndir og færa yfir á Sarp eftir því sem ástæða þykir til. Má sem dæmi nefna að myndir skulu 

færðar yfir á Sarp ef þær teljast sögulega mikilvægar af einhverjum ástæðum en slíkar 

ákvarðanir skulu teknar af forstöðumanni og stjórn FSÚ hverju sinni. Auk skráningar á stökum 

ljósmyndum er mögulegt að skrá ljósmyndaflokka í Sarp. 

Við skráningu ljósmynda í Sarp skal leitast við að færa inn upplýsingar um eftirfarandi 

breytur, eftir því sem kostur er: 

 Ljósmyndari / Höfundur. 

 Myndefni (einföld efnisorð, til dæmis, landsmót, skáti, tjald og svo framvegis - 

þróa verður kerfisbundinn efnisorðalykil til þess að efnisorðin komi að gagni við 

leitir og samhliða má nota efnisorð úr texta ef talið er að þau komi að notum við 

leit). 

 Aldur (nákvæmt ártal og dagsetning eða áætluð tímasetning myndatökunnar – liggi 

ekki fyrir nákvæmar upplýsingar um dagsetningu skal leitast við að skrá árstíð; 

vetur, sumar, vor eða haust). 

 Staður (upplýsingar um hvar myndin er tekin). 

 Byggðaheiti (óformlegt heiti svæðisins, til dæmis Miðbærinn). 

 Sveitarfélag (til dæmis Reykjavík). 



  

43 

 

 Sýsla (til dæmis Gullbringusýsla). 

 Land (til dæmis Ísland). 

Nánari upplýsingar: 

 Númer (Hlaupandi raðnúmer sem Sarpur úthlutar). 

 Aðalskrá (Mynd). 

 Undirskrá (Nafn ljósmyndara / höfundar). 

 Gerð (til dæmis svart/hvít, stafræn). 

 Gefandi (Nafn gefanda og fæðingarár, til dæmis Ólafur Kr. Ólafsson 1963-). 

 Lýsing (Texti sem lýsir því sem fyrir ber á viðkomandi ljósmynd). 

7.3.2 Skráning muna í Sarp 

Við skráningu muna í Sarp skal í megindráttum styðjast við það verklag sem viðhaft er við 

skráningu ljósmynda og lýst er hér að framan. Almennt má segja um skráninguna að mikilvægt 

er að hún sé samræmd, skýr og lýsandi.  

8. Aðföng 

Eins og fram kemur í aðfangastefnu FSÚ er lögð áhersla á að safna gögnum sem taka mið af 

þeim efnisflokkum sem settir eru til grundvallar í safnastefnunni; skátastarf, saga, náttúra og 

orka. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu tegundum aðfanga og hvernig þau tengjast 

mismunandi söfnunarstigum. 

8.1 Bækur 

Bókum um skátastarf er safnað samkvæmt fyrsta og fimmta söfnunarstigi og skal söfnunin 

bæði taka til markaðsrita og utanmarkaðsrita. Fyrsta stigs söfnun á við um útgefið efni á 

erlendum tungumálum en fimmta stig gerir ráð fyrir að safnað sé öllu útgefnu efni um íslenskt 

skátastarf. Gert er ráð fyrir því í starfsemi FSÚ að fyrstu árin verði aðföng bóka fyrir þennan 

efnisflokk fyrst og fremst fólgin í gjöfum frá einstaklingum en einnig má gera ráð fyrir að erlend 

skátabandalög leggi til gögn. Nú þegar eru dæmi um að eldri skátar og jafnvel afkomendur 

látins fólks afhendi FSÚ gögn sem tengjast skátastarfi og þar eru bækur, blöð og bæklingar 

gjarnan stór hluti þess sem afhent er. Fyrst um sinn verður því ekki þörf á því að sérstöku 

fjármagni sé varið til kaupa á safnkosti fyrir þennan efnisflokk. 
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Bandalag íslenskra skáta er aðili að alheimssamtökum drengjaskáta, WOSM (World 

Organisation of the Scout Movement) og alheimssamtökum kvenskáta, WAGGGS (World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts). Innan vébanda þessara alheimssamtaka starfa 51 

milljón skáta (Bandalag íslenskra skáta, 2014). Það er tillaga mín að leitað verði samstarfs við 

stjórn Bandalags íslenskra skáta og erlendum bréfritara falið að senda kynningarbréf til allra 

landa um markmið FSÚ með þeirri beiðni að hvert bandalag gefi eitt eintak af allri útgáfu sinni. 

Gangi þetta eftir má gera ráð fyrir að á Íslandi verði að finna yfirgripsmesta bókasafn um skátun 

í heiminum. Slíkt safn gæti laðað að sér bæði fræðimenn og fjármagn. Slíkt safn krefst auðvitað 

viðeigandi húsakosts og því er mikilvægt að hugmyndin sé kynnt fyrir Landsvirkjun og 

fyrirtækið fengið til samstarfs um það verkefni. 

Bókum um aðra efnisflokka sem lagðir eru til grundvallar í aðfangastefnu FSÚ (saga, náttúra 

og orka) verður fyrst um sinn einnig safnað sem gjöfum samkvæmt söfnunarstigum 2 

(grunnsöfnun, 3 (fræðslusöfnun) og 4 (rannsóknarsöfnun). Leitað verður samstarfs við önnur 

söfn um að láta af hendi rakna bækur sem snúa að þessum efnisflokkum við grisjun og einnig 

má leita fanga hjá útgefendum og leita liðsinnis þeirra um að efla safnkost FSÚ á þessum 

sviðum. Þegar að því kemur að FSÚ hafi fjárhagslegt bolmagn til að ráðstafa fjármunum til 

kaupa á aðföngum verður mögulegt að þétta safnkostinn samkvæmt þeim markmiðum sem 

aðfangastefnan segir til um. 

8.2 Munir 

Við söfnun muna er áherslan lögð á efnisflokkinn skátastarf og verður kappkostað að safna 

öllum munum sem snúa að skátastarfi samkvæmt fimmta stigi söfnunar, heildarsöfnun.  

Um árabil hefur verið starfandi sérstök minjanefnd sem hefur verið samstarfsnefnd 

Bandalags íslenskra skáta, Skátasambands Reykjavíkur og Landsgildis St. Georgsgildanna á 

Íslandi. Bandalag íslenskra skáta eru landssamtök allra skátafélaga á Íslandi, Skátasamband 

Reykjavíkur er samstarfsvettvangur skátafélaga í Reykjavík og Landsgildi St. Georgsgildanna 

eru landssamtök félaga eldri skáta. Helstu verkefni nefndarinnar hafa verið að safna og halda 

til haga munum, sögu og upplýsingum um skátastarf og hefur nefndin lýst yfir sérstökum áhuga 

sínum á að fá til vörslu gamla skátamuni s.s. skátabúninga, skátamerki, skátablöð, skátabækur, 

gestabækur, fundargerðabækur, viðurkenningar, myndir, muni sem tengjast útilífi og 

námskeiðum skáta, starfi skátaflokka, skátasveita, skátafélaga og skátasambanda (Bandalag 

íslenskra skáta, e.d.). Markmið FSÚ er að veita minjanefnd og þeim aðilum sem að henni standa 

þá þjónustu að taka til varðveislu, skráningar og eftir atvikum sýningar, þá muni sem safnast 

hafa.  
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Mikilvægt er að greinarmunur sé gerður á gjöfum til FSÚ annars vegar og beiðnum um 

varðveislu og skráningu hins vegar. Í þeim tilfellum sem munir eru gefnir til FSÚ er það á 

ábyrgð stjórnar og forstöðumanns hverju sinni að taka ákvörðun um hvort viðkomandi gjöf sé 

þegin og í kjölfarið að annast um skráningu, flokkun, varðveislu eða grisjun. Sé hins vegar 

óskað eftir því að FSÚ taki til varðveislu muni sem áfram verða í eigu þess aðila er leggur þá 

til skal sá hinn sami bera kostnað af þeirri vinnu sem fellur til vegna skráningar, flokkunar og 

varðveislu þeirra. Um slíkt skal gera sérstakan þjónustusamning. 

8.3 Ljósmyndir 

Við söfnun ljósmynda er lögð áhersla á efnisflokkinn skátastarf og safnað samkvæmt fimmta 

stigi söfnunar, heildarsöfnun. Stafrænar ljósmyndir verða varðveittar í miðlægu gagnasafni 

FSÚ og eftir atvikum skráð í Sarp. Ekki verða keyptar ljósmyndir heldur fyrst og fremst lögð 

áhersla á aðföng sem berast ýmist sem gjafir eða höfundar leggja til afrit af sínum stafrænu 

gögnum. 

8.4 Myndbönd 

Myndböndum og mynddiskum verður safnað samkvæmt þriðja stigs söfnun, fræðslusöfnun 

í þeim tilgangi að byggja upp fræðsluefni fyrir notendur um efnisflokkana skátastarf, saga, 

náttúra og orka. Ekki verður lagt út í kostnað við innkaup á þessum aðföngum heldur leitast við 

að fá eintök að gjöf, til dæmis frá öðrum söfnum sem eru að grisja og einnig má hugsa sér að 

leitað verði til útgefenda myndbanda og mynddiska um að styðja við safnkostinn með því að 

gefa efni. 

8.5 Tónlist 

Við söfnun á tónlist verður aðeins lögð áhersla á efnisflokkinn skátastarf og safnað 

samkvæmt fimmta stigi söfnunar, heildarsöfnun. Er þá um að ræða skátasöngva sem gefnir hafa 

verið út hérlendis og erlendis, hljóðupptökur, prentaða tónlist og texta. 

8.6 Tímarit 

Við söfnun á tímaritum verður aðeins lögð áhersla á efnisflokkinn skátastarf og safnað 

samkvæmt fimmta söfnunarstigi, heildarsöfnun. Óskað verður eftir því að Bandalag íslenskra 

skáta og skátafélögin í landinu gefi FSÚ eintök af sinni útgáfu og einnig verður leitað til 

erlendra skátabandalaga og óskað eftir að þau gefi FSÚ áskrift að sínum skátablöðum og er þá 

fyrst og fremst horft til Norðurlanda og enskumælandi svæða. 
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8.7 Rafrænt efni 

Alheimssamtök skáta, World Organisation of the Scout Movement (WOSM) og World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), gefa reglulega út myndbönd og er þá 

um að ræða efni í tengslum við einstaka viðburði eða fræðslu- og kynningarefni ýmis konar og 

er þessu efni aðeins dreift rafrænt í gegnum vefsíður samtakanna. Þessu efni verður safnað 

samkvæmt fyrsta söfnunarstigi um lágmarkssöfnun og komið fyrir sem tenglasafni á vefsíðu 

FSÚ. 

8.8 Gjafir 

Gjafir sem berast FSÚ geta verið nytsamlegar fyrir safnkostinn á margan hátt. Hvað útgefið 

efni varðar geta gjafir nýst til að koma í stað eintaka sem eru ekki fáanleg lengur, sem 

viðbótareintök og til þess að fylla upp í eyður í safnkostinum. Skýr aðfangastefna um gjafir 

auðveldar starfsfólki við að greina hvort viðkomandi gjöf uppfyllir þarfir safnkostsins eða ekki. 

Slík greining er mikilvæg því hafa verður í huga að ekki er sjálfgefið að bæta við eintökum í 

safnkostinn aðeins vegna þess að um sé að ræða gjöf. Einnig er mikilvægt að hafa í huga að 

þrátt fyrir að ekki sé um að ræða innkaupakostnað af eintakinu því það er gefið þá verður engu 

að síður til kostnaður vegna gjafarinnar sem felst meðal annars í tíma starfsmanns sem fer í að 

leggja mat á eintakið, skrá það og flokka og koma fyrir í safnkostinum (Evans og Saponaro, 

2005, bls. 242; Johnson, 2004, bls. 116). Einnig er gjafastefnan gagnleg ef til þess kemur að 

afþakka þarf gjöf. Vegna þess að hægt er að nota hana við útskýra fyrir gefandanum að gjöfin 

eða hluti hennar eigi ekki heima á safninu, án þess að um persónulega afneitun sé að ræða. 

FSÚ tekur aðeins við gjöfum án kvaða en mögulegt er að gera undantekningu frá þeirri reglu 

en slíka ákvörðun þarf að leggja fyrir stjórn sem afgreiðir slík mál á reglubundnum fundum 

sínum. Gera þarf gefendum ljóst að með gjöfinni afsali þeir sér með öllu eignarétti og að FSÚ 

geti ráðstafað gjöfinni eins og best þykir henta fyrir safnið hverju sinni. Með því er átt við að 

FSÚ hefur rétt til þess að skila gjöfinni sé þess óskað, gefa hana á annað safn, selja eða eyða. 

Leitast skal við eftir fremsta megni að eignarhald sé staðfest og fylgt sé þeim leiðbeiningum 

sem fram koma í siðareglum ICOM en þar segir meðal annars í grein 2.2 um staðfest eignarhald: 

„Söfn skyldu ekki kaupa eða taka við að gjöf, láni, í arf eða í skiptum, hluti sem ekki hefur verið 

gengið úr skugga um rétt eignarhald á“ (International Council of Museums, e.d.). 

Halda skal sérstaka skrá yfir gjafir þar sem skráðar eru upplýsingar um þann sem gefur og 

eigendasaga sé hún fyrir hendi. Sé um muni að ræða skal einnig skrá nafn gefanda í 

skráningarfærslunni í Sarp. Halda skal utan um þessa skrá í Excel og skal hún vera í tímaröð. 

Sé um umfangsmiklar gjafir að ræða eða eintök sem hafa sérstakt gildi skal fjalla um það á 
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vefsíðu FSÚ sem frétt en ávallt skal þó hafa samráð við gefanda áður en slík frétt er unnin og 

leitað samþykkis hans. 

Við móttöku gjafa sem innihalda útgefið efni skal starfsmaður flokka eintökin í þrjá flokka. 

Í fyrsta flokkinn fara þau eintök sem samrýmast aðfangastefnu FSÚ og eru ekki til í 

safnkostinum. Þau eintök eru skráð og komið fyrir í bókahillum. Í annan flokkinn fara þau 

eintök sem samrýmast aðfangastefnu FSÚ en eru til í safnkostinum. Þau eintök eru skráð og 

geymd sem varaeintök eða færð til grisjunar samkvæmt grisjunaráætlun FSÚ. Í þriðja flokkinn 

fara þau eintök sem ekki samrýmast aðfangastefnu FSÚ og skal farið með þau eintök samkvæmt 

grisjunaráætlun FSÚ. 

Við móttöku gjafa sem innihalda muni skal starfsmaður flokka þá í þrjá flokka. Í fyrsta 

flokkinn fara þeir munir sem ekki eru til fyrir í safnkostinum og sem samrýmast aðfangastefnu 

FSÚ. Er þá sérstaklega litið til skátamuna en þeim er safnað samkvæmt söfnunarstigi 5, 

heildarsöfnun. Þessir munir eru skráðir í Sarp og þeim komið fyrir á viðeigandi stað. Í annan 

flokkinn eru settir þeir munir sem uppfylla sömu skilyrði og munir í fyrsta flokknum að því 

undanskyldu að eintök af viðkomandi munum er til í safnkosti FSÚ. Hér getur til dæmis verið 

um að ræða mótsmerki, heiðursmerki og aðra fjöldaframleidda muni. Starfsmenn gera tillögu 

til stjórnar um þá hluti úr þessum flokk sem lagt er til að færðir verði til grisjunar. Þeir munir 

sem ákveðið verður að varðveita eru skráðir í Sarp og komið fyrir á viðeigandi stað. Aðrir munir 

eru færðir til grisjunar samkvæmt grisjunaráætlun FSÚ. Í þeim tilfellum sem til stendur að eyða 

gagni eða mun skal leitast við að kanna hvort gefandi eða afkomendur hans vilji fá aftur það 

sem gefið var, eins og fram kemur í grisjunaráætlun FSÚ. Í þriðja flokkinn eru færðir munir 

sem ekki samræmast aðfangastefnu FSÚ. Eru þeir þá færðir til grisjunar samkvæmt 

grisjunaráætlun.  

Ef um er að ræða persónulegt efni, til dæmis dagbækur er rétt að þeir sem vilja nýta það sem 

heimildir fái skriflegt leyfi gefenda til þess áður. Við móttöku gjafar skal gera gefanda grein 

fyrir því. Um slíkt skal gera athugasemd í skráningarfærslu. 

Gjöfum er veitt viðtaka í Skátamiðstöðinni, Hraunbæ 123 í Reykjavík og í húsnæði FSÚ við 

Úlfljótsvatn. Við móttöku skal starfsmaður fylla út sérstakt móttökueyðublað (sjá viðauka xx) 

þar sem fram koma helstu upplýsingar um gjöfina sem síðar nýtist svo við skráningu. Á þessu 

eyðublaði kemur einnig fram að með gjöfinni sé gefandi að afsala sér eignarrétti og að FSÚ geti 

ráðstafað henni eins og henta þykir hverju sinni. Móttökueyðublaðið skal fylgja gjöfinni þar til 

skráningu er lokið en þá skal það vistað í sérstakri möppu sem merkt er „Gjafir“ á kili ásamt 

ártali og mánaðarnúmeri. 
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8.9 Þjónusta um vistun 

Sérstakar reglur gilda um þau tilfelli þar sem þess er óskað að FSÚ taki til vistunar muni og 

útgefið efni en að eignarhald verði óbreytt. Dæmi um slík tilfelli geta verið þau að Bandalag 

íslenskra skáta óski eftir að FSÚ taki til vistunar, flokkunar, skráningar og jafnvel sýningar 

ákveðna hluti í eigu samtakanna en vilji áfram vera eigandi að umræddum hlutum. Við þessar 

aðstæður er um að ræða ákveðna þjónustu sem FSÚ tekur að sér að veita og er hún veitt gegn 

þóknun. Upphæð þóknunarinnar er samkomulagsatriði og ræðst af umfangi hverju sinni. Að 

jafnaði skal miða við að þóknunin mæti þeim kostnaði er til verður við umsýsluna, þar með 

talið vinnuna við skráningu, flokkun og frágang. 

Þegar aðili óskar eftir þjónustu FSÚ með þessum hætti ber hann kostnað af flutningi og 

ábyrgð á að fyrir liggi eins greinargóðar upplýsingar og kostur er um þá hluti sem óskað er eftir 

að FSÚ varðveiti. 

9. Varðveisla og öryggi 

Rétt varðveisla safnkosts er mikilvægur þáttur í starfsemi safna og tekur til þess að 

safnkostur sé meðhöndlaður á réttan hátt af starfsfólki og notendum, að umhverfisaðstæður séu 

viðeigandi, safnkostur sé varinn gegn skemmdum og þjófnaði og að í gildi sé viðbragðsáætlun 

við hamförum (Johnson, 2004, bls. 160). 

Í bókinni Handbók um varðveislu safnkosts sem gefin var út árið 2011 af Þjóðminjasafni 

Íslands, Þjóðskjalasafni Íslands og Landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafn segir að rétt 

meðferð og forvarsla stuðli að vandaðri varðveislu muna. Einnig kemur fram að öll viðurkennd 

söfn starfi samkvæmt þeim siðareglum sem settar hafa verið fram af ICOM (Alþjóðaráð safna) 

en í þeim reglum er fjallað um hvernig standa beri að varðveislu safnkosts og að leiðbeiningar 

og viðmið eigi að tryggja fagleg vinnubrögð með langtímavarðveislu safnkosts að leiðarljósi 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2011). ICCROM - International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property (Alþjóðastofnun um rannsóknir og varðveislu 

menningarminja) og Menningarstofnun sameinuðu þjóðanna (UNESCO) hafa mælt með að 

bókin National Park Service Museum Handbook verði lögð til grundvallar þegar fjallað er um 

varðveislu safnkosts (Þjóðminjasafn Íslands, 2011). Handbók um varðveislu safnkosts sem hér 

er vitnað í er staðfærð útgáfa þeirrar bókar. Það er markmið FSÚ að teljast til viðurkenndra 

safna og verða því siðareglur ICOM og handbókin nýtt sem leiðarljós í öllu starfi FSÚ. 

Handbókin, sem hugsuð er sem verkfæri fyrir söfn og þá aðila sem þörf hafa fyrir ráðgjöf og 

leiðbeiningar um varðveislu gripa, var gefin út á rafrænu formi með það fyrir augum að hún 

væri aðgengileg öllum sem not hafa fyrir efni hennar. Handbókin er aðgengileg á vef 



  

49 

 

Þjóðminjasafns Íslands og verður því ekki fjallað nánar um aðferðafræði við varðveislu hér 

heldur lagt til að FSÚ styðjist í einu og öllu við þær leiðbeiningar sem settar eru fram í 

handbókinni og hafi ávallt útprentað eintak hennar aðgengilegt fyrir starfsfólk (Þjóðminjasafn 

Íslands, 2011). 

Árið 2011 var gefið út af Þjóðminjasafni Íslands og Ljósmyndasafni Reykjavíkur heftið 

Varðveitum myndina. Leiðbeiningar um varðveislu á ljósmyndum og filmuefni og inniheldur 

gagnlegar leiðbeiningar fyrir þá aðila sem annast varðveislu á litlum söfnum með ljósmyndum, 

filmum böndum og stafrænum geymslumiðlum. Heftið var upphaflega gefið út í Danmörku af 

samtökunum Landsforeningen til bevaring af fotografier og film (Landssamtök um varðveislu 

á ljósmyndum og filmum) og var tekið saman af hópi sérhæfðra starfsmanna í varðveislu á Det 

Danske Filminstitut, Nationalmuseet og Det Kongelige Bibliotek í Kaupmannahöfn 

(Þjóðminjasafn Íslands og Ljósmyndasafn Reykjavíkur, 2011). Heftið var síðar þýtt af þeim 

Maríu Karen Sigurðardóttur og Ingu Láru Baldvinsdóttur sem hluti af samstarfi 

Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni og Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Í inngangi heftisins 

segir að það sé hugsað sem uppflettirit um varðveislu mynda í víðasta skilningi þess orðs, allt 

frá Daguerre-týpum til stafrænna ljósmynda okkar tíma, svo sem pappírsmyndir, skyggnur og 

filmur,svarhvítar jafnt sem litmyndir, lausar, innrammaðar eða í albúmum. Eins nær það yfir 

kvikmyndir, hvort sem það eru myndir á filmum, myndböndum eða mynddiskum (Þjóðminjasafn 

Íslands og Ljósmyndasafn Reykjavíkur, 2011). 

Eftir lestur þessa heftis er það mat mitt að það sé afar dýrmætt hjálpartæki fyrir FSÚ og því 

er stjórn hvött til að leggja það til grundvallar varðandi varðveislu og meðhöndlun mynda og 

að ávallt verði útprentað eintak aðgengilegt fyrir starfsfólk. Heftið er aðgengilegt á vef 

Þjóðminjasafnsins (Þjóðminjasafn Íslands, 2011). 

10.   Viðbragðsáætlun 

Á þessari stundu liggur ekki fyrir sérstök viðbragðsáætlun við vá sem kann að steðja að FSÚ 

en mælt er með að slík áætlun verði unnin sem fyrst. Rétt er að benda á að til þess að FSÚ geti 

sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði þarf starfsemin að vera viðurkennd samkvæmt 10. grein 

Safnalaga nr. 141/2011. Á vefsíðu Safnaráðs kemur einnig fram að umsókn um styrk úr 

safnasjóði skuli fylgja afrit af ársreikningi, gildandi stefnumörkun, söfnunarstefnu, 

neyðaráætlun, starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti og afrit af síðustu úttektum eldvarnareftirlits og 

úttekt á öryggiskerfum (Safnaráð, 2013) Af þessu má sjá að gerð viðbragðáætlunar fyrir FSÚ 

er aðkallandi verkefni.  
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Í bókinni Handbók um varðveislu safnkosts (Þjóðminjasafn Íslands, 2011a) sem vitnað var í 

hér að framan er ítarlegur kafli um forvarnir og viðbrögð við vá sem ég legg til að stuðst verði 

við þegar viðbragðsáætlun verður unnin fyrir FSÚ. Í þeim kafla kemur fram að rétt viðbrögð 

við áföllum séu mikilvæg og markmið viðbragðsáætlunar sé að: 

 greina, sjá fyrir og forðast vá sem hægt er að afstýra.  

 draga úr skemmdum þegar vá ber að höndum til að koma í veg fyrir stórslys eða að 

minnsta kosti halda skaðanum í lágmarki.  

 vera tilbúin að bjarga gripum og skjölum jafn hratt og faglega og kostur er. 

Í þessum kafla eru leiðbeiningar um hvernig farið er að við að: 

 ákveða ábyrgð og hlutverk starfsfólks varðandi áætlanagerð, stjórnun og viðbrögð  

 safna saman nauðsynlegum gögnum fyrir áætlanagerð  

 skilja og ráða við algengustu hættur sem steðja að safnkosti  

 kanna ítarlega hættur fyrir eigin safnkost  

 hefja björgunaraðgerðir innan sólarhrings  

 undirbúa viðbragðsáætlun safnsins  

 útbúa viðlagakassa með búnaði og birgðum  

 halda námskeið fyrir starfsfólk um viðbragðsáætlun safnsins  

 prófa, meta og uppfæra viðbragðsáætlunina 

Mikilvægt er einnig að í gildi sé samningur við tryggingarfélag FSÚ um að það sjái til þess 

að björgunarlið með sérhæfðan búnað verði sent strax ef slys verða til þess að bjarga því sem 

bjargað verður við slíkar aðstæður. 

Í handbókinni sem hér hefur verið vísað til er einnig bent á að stofnanir og stjórnsýsluaðilar 

veita leiðbeiningar um gerð viðbragðsáætlana gegn vá og má þar á meðal nefna lögregluna, 

Brunamálastofnun, Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, Vinnueftirlitið og Umhverfisstofnun 

(Þjóðminjasafn Íslands, 2011). 

Í bókinni Preparing for the worst, planning for the best: Protecting our cultural heritage 

from disaster sem International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) gaf 

út árið 2005 kemur fram að við gerð viðbragðsáætlunar sé nauðsynlegt að leggja mat á allar 
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hindranir sem hugsanlega gætu staðið í vegi fyrir gerð áætlunarinnar eða framkvæmd hennar 

(Gwinn og Wellheiser, 2005). Dæmi um slíka þætti gætu verið eftirfarandi: 

 Gagnasöfnun: Áður en hafist er handa er mikilvægt að glöggva sig á hvaða aðilar komi 

til með að verða virkir þátttakendur í gerð áætlunarinnar og framkvæmd hennar og 

hvaða tölfræði, teikningar og aðrar upplýsingar er nauðsynlegt að hafa við höndina. 

 Fjármagn: Mikilvægt er að fyrir liggi hvernig fjármagna skuli viðbragðsáætlunina því 

án fjármagns verður ekki mögulegt að hrinda henni í framkvæmd. Þetta á til dæmis við 

í þeim tilfellum þar sem gera þarf breytingar á húsnæði, auka öryggisbúnað og svo 

framvegis. 

 Framkvæmd: Nauðsynlegt er að vinna tímasetta framkvæmdaáætlun þar sem tilgreint 

er hvenær einstökum verkliðum skal lokið. 

 Þekking: Meta þarf þekkingu starfsfólks á viðfangsefninu og gæta þess að kalla til 

sérfræðinga ef svo ber undir. 

Mælt er með að stjórn FSÚ hafi einnig þessa heimild til hliðsjónar við undirbúning og gerð 

viðbragðsáætlunar.  

11.   Minjanefnd skáta 

Minjanefnd skáta var sett á laggirnar árið 1992 og er hún samstarfsnefnd Bandalags íslenskra 

skáta, Skátasambands Reykjavíkur og Landsgildi St. Georgsgildanna á Íslandi um varðveislu 

og skráningu skátaminja. Nefndina skipa tveir fulltrúar hvers aðila og eru helstu verkefni 

nefndarinnar er að safna og halda til haga munum, sögu og upplýsingum um skátastarf. 

Minjanefnd hefur sérstakan áhuga á að fá til vörslu gamla skátamuni s.s. skátabúninga, 

skátamerki, skátablöð, skátabækur, gestabækur, fundargerðabækur, viðurkenningar, myndir, 

muni sem tengjast útilífi og námskeiðum skáta, starfi skátaflokka, skátasveita, skátafélaga og 

skátasambanda (Bandalag íslenskra skáta, e.d.). 

Það er mitt mat að mikilvægt sé að FSÚ og Minjanefnd skáta vinni náið saman að söfnun, 

skráningu og varðveislu á munum, myndum og rituðum heimildum. Sú spurning vaknar líka 

hvort það sé skynsamlegt að þetta starf sé unnið af fleiri en einum aðila og án samráðs eða 

samvinnu. Komast þarf hjá hugsanlegri togstreitu sem gæti til dæmis skapast þegar eldri skáti 

vill gefa sína persónulegu muni, á hann að snúa sér til Minjanefndar eða FSÚ? Samstarfsfletirnir 

eru auðvitað fjölmargir og má til dæmis hugsa sér að Minjanefnd hafi fyrst og fremst það 

verkefni að safna skjölum og varðveita þau í samvinnu við Þjóðskjalasafn Íslands eins og verið 
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hefur en FSÚ einbeiti sér að munum, myndum og útgefnu efni. Í þessu sambandi má nefna að 

í ársskýrslu Bandalags íslenskra skáta 2012 kemur fram að náðst hafi mikill árangur í flokkun 

skjala sem þakka má samstarfsverkefni skáta, Þjóðskjalasafns og Vinnumálastofnunar og að 

formleg afhending á skjölum Bandalags íslenskra skáta og Skátasambands Reykjavíkur til 

Þjóðskjalasafns hafi farið fram á Norræna skjaladeginum þann 10. nóvember 2012 (Bandalag 

íslenskra skáta, 2013). Af þessu má ráða að áherslan í starfi minjanefndar að undanförnu hefur 

fyrst og fremst legið á sviði skjalamála og væntanlega er heilmikið starf þar framundan enda 

brýnt að slík vinna sé samfelld og stöðug. 

Eins og fram kemur í safnastefnu FSÚ er sú starfsemi er snýr að skátaminjum aðeins eitt 

hlutverk af fleirum sem FSÚ hefur með höndum. Það mætti því hugsa sér að þeir góðu kraftar 

sem starfað hafa fyrir Minjanefnd myndu því sameinast starfsemi FSÚ með þeim hætti að 

Minjanefnd yrði formlega lögð niður en þeir aðilar sem að nefndinni standa, Bandalag íslenskra 

skáta, Skátasamband Reykjavíkur og Landsgildi St. Georgsgildanna á Íslandi, myndu tilefna 

hver um sig einn stjórnarmann í stjórn FSÚ. Aðrir tveir væru kosnir beinni kosningu á aðalfundi 

FSÚ. FSÚ hefur þegar tryggt sér húsnæði fyrir starfsemina, gert samning við Landskerfi 

bókasafna hf. um aðgang að Sarp, undirbýr samskonar samning vegna aðgangs að Gegni og 

mun samkvæmt safnastefnu ekki aðeins vinna að söfnun, skráningu og varðveislu heldur einnig 

að gera skátamuni aðgengilega fyrir alla landsmenn. Meðal annars með því að birta upplýsingar 

í upplýsingakerfum Landskerfa, standa markvisst fyrir sýningarhaldi og viðburðum og opna 

dyr FSÚ fyrir öllum þeim sem þangað vilja sækja. Það má því færa rök fyrir því að þau verkefni 

sem Minjanefnd hefur haft með höndum séu hluti af stærri heild og framtíðarsýn sem mótuð 

hefur verið af FSÚ og því sé eðlilegt að líta svo á að nefndin verði lögð niður og starfsemi 

hennar sameinuð starfsemi FSÚ með einum eða öðrum hætti. 

Það sem hér hefur verið rætt um Minjanefnd eru aðeins hugleiðingar mínar og settar fram 

sem vangaveltur í því skyni að skapa umræðu um hvernig skátar sem sameinað afl geta náð sem 

mestum og bestum árangri á þessu sviði til lengri framtíðar litið. 
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12.  Stofnskrá fyrir FSÚ 

Þegar verkefnið FSÚ var sett af stað, félag stofnað um starfsemina og skipað í stjórn, má 

segja að það ferli hafi verið nokkuð í anda Smiðjuhópsins: „framkvæma fyrst og spyrja svo”. Í 

góðum hug voru sett fram helstu markmið og leiðir að þeim sem lýst er í samþykktum félagsins. 

Á þeim tíma sem liðinn er hafa aðstandendur ekki aðeins einbeitt sér að verklegum 

framkvæmdum heldur einnig aflað sér fróðleiks og þekkingar á faglegu hlið þess að setja á 

laggirnar verkefni af þessu tagi. Hugtök á borð við „stofnskrá”, „safnastefna” og 

„aðfangastefna” voru ekki í orðabók stjórnar í upphafi. Markmið starfsemi FSÚ er að hún verði 

að öllu leyti sambærileg við það besta sem gerist hérlendis á sviði safnastarfsemi og uppfylli 

þau skilyrði sem sett eru fram í Safnalögum, siðareglum ICOM og leiðbeiningum Safnaráðs. 

Stór liður í þeirri vegferð er að vinna að gerð stofnskrár en samþykkt hennar er forsenda 

viðurkenningar Safnaráðs og um leið forsenda þess að mögulegt sé að leita fjárstuðnings úr 

safnasjóði. Í viðauka VII er að finna sniðmát að stofnskrá sem fengið er af vef Safnaráðs. Ég 

ráðlegg stjórn að hefja þegar vinnu við gerð stofnskrá fyrir FSÚ og legg til að hún verði byggð 

á því sniðmáti sem Safnaráð leggur til.  
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13.   Lokaorð 

Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni er ævintýri sem vonandi endar vel. Hugmyndin er sprottin 

upp úr frjóum jarðvegi og borin áfram af samstilltum hópi eldri skáta sem kenna sig við 

Smiðjuhópinn. Án þess hóps hefði hugmyndin aldrei náð flugi og ekki orðið að raunveruleika. 

Allir aðstandendur verkefnisins eru sjálfboðaliðar og áhugamenn en frá því að verkefnið fór af 

stað formlega haustið 2013 hefur hver og einn lagt sig fram um að efla sína faglegu þekkingu 

og öðlast betri skilning á því í hverju faglegt safnastarf felst. Félagar úr hópnum hafa sótt 

námskeið hjá Landskerfum bókasafna hf. varðandi notkun á Sarp, lesið sig til og gert sitt besta 

til þess að starfsemi FSÚ megi standa jafnfætis annarri safnastarfsemi hérlendis í komandi 

framtíð. Þeirri vegferð er langt í frá lokið og áfram verður unnið að því að auka við þekkingu 

hópsins á sviði faglegrar safnastarfsemi. 

Eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar er markmið hennar að verða góður leiðarvísir 

fyrir stjórnendur og starfsmenn Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni um það hvernig standa beri að 

faglegu safnastarfi. Það er einnig von mín að ritgerðin muni nýtast stjórn og starfsfólki til 

kynningar á þeim hugmyndum sem liggja að baki stofnunar setursins og því metnaðarfulla 

hlutverki sem því er ætlað í framtíðinni. 

Þegar ég hóf nám í Bókasafns- og upplýsingafræði við Háskóla Íslands, haustið 2011, hafði 

ég hvorki sérstakar væntingar til námsins né skólans. Mig hafði lengi dreymt um að auka við 

þekkingu mína á einhverju sviði með því að fara í skóla á ný  - klára eitt stykki háskólapróf. 

Innst inni stóð mér nokkuð á sama í hvaða grein, bara það að klára svona verkefni væri 

örugglega það sem ég þyrfti til að róa hugann hvað frekari menntun varðar. Ég hef reyndar 

verið svo lánsamur í gegnum árin að hafa ávallt haft það traust minna vinnuveitanda að fá til 

úrlausnar og viðfangs krefjandi verkefni. Að þeirri reynslu bý ég ætíð, hvert einstakt verkefni 

hefur verið grunnur að úrlausn stærri og flóknari viðfangsefna og færa má rök fyrir því að sú 

reynsla verði seint fengin á skólabekk. 

Það voru ekki auðveld spor fyrir liðlega fimmtugan mann að setjast aftur á skólabekk og það 

voru svo sannarlega mörg ljón á veginum. Herða þurfti sultarólina og endurskoða fjárhagslega 

afkomu heimilisins, finna til rauðu strigaskóna, anórakkinn og gömlu skólatöskuna og velta 

fyrir sér gagngerri útlitsbreytingu í fasi og klæðaburði. Jakkaföt og bindi þyrftu að hörfa inn í 

fataskáp og frjálslegri fatnaður að taka við – það væri nauðsynlegt að falla inn í hópinn. 

Ég hef starfað við markaðs- og kynningarmál um árabil fyrir stærstu upplýsinga-

tæknifyrirtæki landsins, unnið við hugbúnaðarþróun á sviði skjala- og þekkingarstjórnunar og 

sinnt fjölbreyttum verkefnum á sviði viðburðarstjórnunar. Haft mannaforráð og verið treyst 
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fyrir rekstri svo dæmi séu tekin. Það kom því mörgum spánskt fyrir sjónir þegar ég settist á 

skólabekk og viðbrögðin voru margvísleg: „Hvað ert þú að kenna þarna uppí HÍ“, „Ekki 

hækkarðu nú launin þín með því að læra hvernig á að vinna á bókasafni“ og svo mætti áfram 

telja. Dýrmætustu viðbrögðin voru reyndar í þessum dúr: „Gott hjá þér, ég hef einmitt sjálf(ur) 

verið að velta því fyrir mér að skella mér aftur í skóla en ekki komið því í verk“. 

Þegar ég hóf námið áttaði ég mig á því að verið væri að undirbúa okkur nemendurna til 

framtíðar sem sérfræðinga á sviði upplýsinga, eðli þeirra og einkenna. Við vorum þjálfuð í því 

að skipuleggja og miðla upplýsingum, þekkingu eða hugsun með margvíslegum hætti. Ég 

kynntist nýjum hugtökum eins og „upplýsingalæsi“ sem snýst um að geta skilgreint ákveðna 

og meðvitaða upplýsingaþörf og geta fullnægt henni með því að afla viðkomandi þekkingar. 

Við þetta fékk hugtakið „læsi“ alveg nýja merkingu en allir kannast við það að geta ekki aflað 

sér nauðsynlegra upplýsinga án læsis. Í samtímanum upplifum við þetta sem gap í þekkingu á 

texta á erlendum tungumálum en hér á landi er ótrúlega stutt síðan að ólæsi var útbreytt og 

almennt. 

Námið í Bókasafns- og upplýsingafræði felst ekki aðeins í því að geta raðað upp bókum eftir 

lit og lögun, heldur miklu frekar að kynna fyrir nemendum þau grundvallaratriði sem gilda við 

flokkun og skipulagninga upplýsinga, á hvaða formi sem þær eru hverju sinni. Þegar þú ferð á 

bókasafn og leitar eftir ákveðnum hlutum eða ferð á vefinn og „gúgglar“ einhver efnisorð þá 

máttu vita að á bak við þá leit eru vandvirkir Bókasafns- og upplýsingafræðingar sem sett hafa 

upp efnisorðalykla og önnur hjálpartæki svo að þú finnir fljótt áreiðanlegustu heimildirnar um 

það viðfangsefni sem þú leitar eftir. 

Ég er sáttur við að hafa valið mér Bókasafns- og upplýsingafræði sem námsgrein við Háskóla 

Íslands. Námið hefur opnað augu mín fyrir mikilvægi þess að almenningur hafi greiðan aðgang 

að upplýsingum og geti nýtt þær í eigin þágu. Slíkur aðgangur er grundvöllur að lýðræðislegu 

samfélagi og ég er stoltur af því að tilheyra brátt þeirri stétt sem vinnur markvisst að aukinni 

þekkingu og aðgengi almennings að upplýsingum og fróðleik um þau áhugasvið sem henta 

hverjum og einum, hverju sinni. 
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Viðauki I – Samþykkt Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni (bls. 1 af 4). 
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Viðauki I – Samþykkt Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni (bls. 2 af 4). 
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Viðauki I – Samþykkt Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni (bls. 3 af 4). 
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Viðauki I – Samþykkt Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni (bls. 4 af 4). 
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Viðauki II – Vottorð úr fyrirtækjaskrá. 
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Viðauki III – Afhendingarskýrsla. 
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Viðauki IV – Beiðni um lán á gripum. 
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Viðauki V – Reglur um útlán muna. 

 

 

 

Reglur um útlán muna úr Fræðasetri skáta Úlfljótsvatni 

1. Heimilt er að lána muni til viðurkenndra safna, stofnana og félaga á sýningar eða til 

rannsókna. Gerður skal samningur um lánið. Ekki er heimilt að lána einstaklingum muni en 

þó getur stjórn FSÚ gert undantekningu á því. 

2. Forstöðumaður FSÚ tekur að jafnaði ákvörðun um útlán safngripa í samráði við stjórn. Ekki 

er unnt að verða við beiðnum um útlán á munum sem eru á yfirstandandi sérsýningum. 

3. Skrifleg beiðni um útlán muna þarf að berast FSÚ með fjögurra vikna fyrirvara. Ákvörðun 

um útlán verður tekin svo fljótt sem unnt er. 

4. Sýningarhúsnæði og sýningarbúnaður lántaka þarf að uppfylla kröfur um öryggi, s.s. 

viðurkennt bruna- og þjófavarnakerfi. Einnig þurfa aðstæður að uppfylla skilyrði sem sett 

eru um að birtu- og hitastig og rakamagn í andrúmslofti séu viðunandi fyrir munina. 

Forstöðumaður FSÚ ber ábyrgð á að gerð sé könnun á sýningarhúsnæði og –aðstæðum (á 

kostnað lánþega) áður en ákvörðun er tekin um útlán. 

5. Öll lán og meðferð muna skal vera í samræmi við forvörslusjónarmið Þjóðminjasafns 

Íslands til að tryggja varðveislu þeirra. Starfsmenn FSÚ annast pökkun, flutning, 

uppsetningu og niðurtöku muna. Í einstaka tilfellum geta starfsmenn þó falið öðrum þau 

verk, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Leiði skoðun við komu á sýningarstað í ljós að 

munur hafi skemmst í flutningi skal það tilkynnt FSÚ tafarlaust. Eins skal FSÚ gert viðvart 

ef ástand gripa eða sýningarstaðar breytist á meðan á láni stendur. 

6. Lánþega ber að tryggja muni fyrir þjófnaði eða skemmdum á lánstíma í samræmi við 15. 

gr. Safnalaga nr. 141, 2011. FSÚ ákveður vátryggingarupphæð, sem er trúnaðarmál milli 

lánþega og FSÚ. Afrit tryggingarbréfs skal liggja fyrir áður en hlutur er afhentur. 

7. Við sérhvert lán muna skal gerður lánssamningur þar sem tilgreint er heiti safngrips, 

safnnúmer, ábyrgðamaður hjá lánþega, lánstími, flutningsform og tryggingar. Einnig skal 

ástandsskýrsla fylgja þar sem tilgreind eru skilyrði varðandi aðstæður á sýningarstað. Í 
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skýrslunni er kvittað fyrir skoðun gripa eftir komu á sýningarstað, fyrir flutninga til baka 

og við afhendingu til safnsins. Lánþegi og fulltrúi FSÚ kvitta fyrir afhendingu og móttöku 

bæði við útlán og skil. 

8. Lánþega er óheimilt að hreyfa á nokkurn hátt við munum sem hann hefur að láni, svo sem 

með hreinsun, merkingu, festingu eða tilfærslu. 

9. Lánþega er óheimilt að ljósmynda eða gera aðrar eftirmyndir af gripum sem hann hefur 

fengið að láni nema sérstaklega sé um það samið. 

10. Óski innlendur aðili eftir að fá muni að láni í eitt ár eða lengur telst það vera langtímalán. 

Hámark langtímaláns er þrjú ár. Stjórn FSÚ fjallar um langtímalán. FSÚ áskilur sér rétt til 

að afturkalla langtímalán verði breyting á aðstæðum lánþega eða nauðsynlegt reynist að 

nota muninn sem í útláni er til sýninga eða rannsókna á FSÚ. Lánþegi stendur straum af 

kostnaði vegna eftirlits sérfræðinga FSÚ á lánstímanum. Slíkt eftirlit skal alla jafna fara 

fram árlega, en oftar ef talin er þörf á. 

11. Allur kostnaður við útlán skal greiddur af lánþega, svo sem kostnaður við tryggingar, 

ljósmyndun, afgreiðslu, pökkun og flutning auk forvörslu. 

12. Við brot lánþega á reglum þessum eða við breyttar aðstæður á sýningarstað er FSÚ heimilt 

að afturkalla lán umsvifalaust. 
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Viðauki VI – Grisjunaráætlun. 

 

 

 

 

Grisjunaráætlun Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni 

Skilgreining:  

Grisjun felst í því að gögnum sem tilheyra safnkosti Fræðaseturs skáta Úlfljótsvatni eru tekin 

úr safninu og þeim fargað eða komið fyrir annars staðar samkvæmt ákveðnum reglum og að 

fenginni heimild til grisjunar. Með „gögnum“ er átt við allt það sem skráð hefur verið sem hluti 

af safnkosti í upplýsingakerfin Sarpur, Gegnir eða tiltekið upplýsingakerfi FSÚ.  Óheimilt er 

að farga gögnum nema ríkar ástæður séu til. Aðeins er heimilt að grisja safnkost á grundvelli 

þessarar grisjunaráætlunar sem samþykkt hefur verið af stjórn FSÚ. 

 

Markmið:  

Markmið grisjunaráætlunar Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni eru eftirfarandi: 

 Að tryggja að safnkostur endurspegli söfnunar- og aðfangastefnu FSÚ. 

 Að starfseminni sé ekki íþyngt með að varðveita gögn sem hafa ekkert 

upplýsingagildi né sögulega þýðingu. 

Verkferli við grisjun: 

Söfnun:  

Í vinnusal í kjallara FSÚ er sérmerktur skápur sem merktur er „Grisjun“. Í þann skáp skal 

safnað öllum þeim gögnum sem starfsfólk telur að megi grisja. 

Greining:  

Forstöðumaður FSÚ ber ábyrgð á að gerður sé listi yfir gögn í viðkomandi skáp og sá listi 

sé sendur til stjórnar. Slíkur listi skal unnin að lágmarki fjórum sinnum á ári, í mars, júní, 

september og desember en oftar ef þurfa þykir. Á listanum skal vera lýsing á viðkomandi 

gögnum ásamt tillögum frá forstöðumanni um það með hvaða hætti grisjun skuli eiga sér stað.  

Ákvörðun um grisjun:  

Aðeins stjórn FSÚ getur tekið ákvörðun um endanlega grisjun. Fjallað er um tillögur að 

grisjun frá forstöðumanni á reglubundnum fundum stjórnar. 
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Grisjun hafnað:  

Sé tillögum forstöðumanns um grisjun hafnað skulu þau gögn sem lagt var til að yrði fargað 

eða þau fjarlægð, sett á sinn stað. 

Grisjun samþykkt:  

Séu tillögur forstöðumanns um grisjun samþykktar skal fjarlægja umrædd gögn úr safnkosti 

og ferilsstöðu þeirra breytt í Gegni eða Sarp, eftir því sem við á. 

Ráðstöfun gagna við grisjun: 

Eftir að ákvörðun hefur verið tekin um grisjun gagna skal stjórn FSÚ líta til eftirtalinna 

valkosta um ráðstöfun umræddra gagna úr safnkostinum: 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti við Útilífsmiðstöð skáta 

Úlfljótsvatni? 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti við Útilífs- og 

umhverfismiðstöð skáta að Hömrum við Eyjafjörð? 

 Gætu umrædd gögn nýst til uppbyggingar á safnkosti í skátaheimilum 

skátafélaganna á Íslandi? 

 Gætu umrædd gögn orðið öðrum söfnum til gagns? 

 Gætu umrædd gögn orðið til fjáröflunar fyrir FSÚ með því að bjóða þau til sölu? 

Í þeim tilfellum sem til stendur að eyða gagni eða mun skal leitast við að kanna hvort gefandi 

eða afkomendur hans vilji fá aftur það sem gefið var. 
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Viðauki VII – Sniðmát fyrir stofnskrá. 

 

 

 

 

 

 

Drög að stofnskrá fyrir Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni  

  

  

I. Nafn, heimili og tilgangur 

  

1. gr. 

  

Safnið heitir Fræðasetur skáta Úlfljótsvatni.  Það starfar í almannaþágu samkvæmt gildandi lögum 

um frjáls félög.  Það hlýtur einnig Safnalögum nr. 148/2011 og Þjóðminjalögum nr. 107/2001 hvað varðar 

minjavörslu.  Heimili og varnarþing safnsins er Hraunbær 123, 110 Reykjavík. 

  

2. gr. 

  

Hlutverk (Safns X) er að safna, varðveita, skrá og  rannsaka (tegundir minja – minjasvæði og 

minjasvið).  Sérstök áhersla skal lögð á (áherslusvið).  Safnið skal ennfremur miðla upplýsingum um 

þessar minjar og hafa þær til sýnis á áhugaverðan og aðgengilegan hátt fyrir almenning.  Safnið skal 

starfa eftir mótaðri söfnunar- og sýningarstefnu sem skal miða að því að varpa ljósi á og efla þekkingu, 

skilning og áhuga almennings á (söfnunarsvið/tegundir minja).  Framkvæmd stefnunnar skal vera 

markviss og árangursík og skal stefnan vera endurskoðuð á (fjöldi ára) ára fresti. 

Safnmuni skal skrá eftir alþjóðlega viðurkenndum aðferðum og varðveita og forverja eftir bestu getu.   
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II. Stofnendur, stofnfé og tekjur safnsins 

  

3. gr. 

  

Stofnendur safnsins eru: 

            (ríki/borg/sveitarfélag/fyrirtæki/félög/aðrir stofnendur) 

  

4. gr. 

  

Stofnfé safnsins er (X) kr. og sundurliðast á eftirfarandi hátt: 

  

  

(Ríki                X kr.    X % 

Sveitarfélag    X kr.    X % 

o.s.frv.) 

    

5. gr. 

  

Tekjur safnsins skulu vera: 

  

Framlag (ríkis) 

Framlag (sveitarfélags) 

Sértekjur (s.s. aðgangseyrir) 

Önnur framlög og gjafir 

  

Framlögin skulu fylgja vísitölu hvers árs.  Gjafir og fjárframlög til safnsins eru frádráttarbær til skatts, 

sbr. ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt nr. 75/1981 með áorðnum breytingum. 

  

III. Stjórn 

  

6. gr. 

  

Stjórn X skal skipuð (fjöldi) mönnum og jafn mörgum til vara.  Starfstími stjórnarmanna er X 

ár.  (Fjöldi) stjórnarmenn og (fjöldi) varamenn eru tilnefndir af (stofnun/félag/fyrirtæki...)   (Fjöldi) 

stjórnarmenn og (fjöldi) varamenn eru tilnefndir af (stofnun/félag/fyrirtæki...).   Varamenn sitja fundi í 

fjarveru stjórnarmanna.  Hætti stjórnarmaður skal varamaður hans taka sæti hans.  Stjórnin skiptir með 

sér verkum og skal hún kjósa sér formann, varaformann, ritara og gjaldkera á fyrsta fundi nýkjörinnar 

stjórnar. 
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7. gr. 

  

Stjórn (Safns X) heldur fundi eftir því sem þurfa þykir.  Formaður boðar til stjórnarfunda en hver 

stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar.  Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á 

um framkvæmd starfa hennar.  Stjórnarfundur er lögmætur ef meirihluti stjórnarmanna sækir 

fund.  Meirihluti atkvæða ræður úrslitum við afgreiðslu mála.  Framkvæmdastjóri situr fundi safnstjórnar 

og hefur þar tillögurétt og málfrelsi. 

  

8. gr. 

  

Stjórn (Safns X) afgreiðir starfs- og fjárhagsáætlun safnsins fyrir hvert ár og fylgist með framkvæmd 

hennar.  Leyfi til að undirrita skuldbindingar fyrir (Safn X) hafa stjórnarformaður og framkvæmdastjóri. 

  

9. gr. 

  

Stjórnin sinnir leiðsögu- og eftirlitshlutverki fyrir safnið.  Hún beitir markvissri stefnumótun og tryggir 

framkvæmd og reglulega endurskoðun þeirrar stefnu hjá safninu.  Stjórnin hefur yfirumjón með því að 

safnið starfi samkvæmt skipulagsskrá og almennum lögum.  Það er hlutverk sérhvers stjórnarmanns að 

tryggja velferð safnsins og árangursríka starfsemi þess. 

  

  

  

IV.  Framkvæmdastjóri 

  

10. gr. 

  

Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur safnsins.  Starfið skal auglýst í 

almennum fjölmiðlum.  Framkvæmdastjóri skal hafa háskólamenntun á sviði (viðeigandi svið) eða búa 

yfir sambærilegri þekkingu.  Framkvæmdastjóri ræður annað starfsfólk að fengnu samþykki stjórnar og 

í samræmi við samþykkta starfs- og fjárhagsáætlun. 

  

11. gr. 

  

Framkvæmdastóri starfar samkvæmt starfslýsingu sem stjórn safnsins samþykkir.  Hann ber ábyrgð 

á rekstri safnsins í umboði stjórnar og framkvæmd þeirrar stefnu sem mótuð hefur verið. 

  

V. Reikningur og endurskoðun 

  

12. gr 

  

Á fyrsta reglulega fundi stjórnar safnsins skal stjórn velja löggiltan endurskoðanda.  Skal 

endurskoðandi rannsaka allt reikningshald og reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja 

niðurstöður sínar fyrir stjórnina. 
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13. gr. 

  

Starfsár og reikningsár er almanaksárið.  Hagnaður eða tap af rekstri yfirfærist til næsta árs.  Eigi 

síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings, þó eigi síðar en átta mánuðum eftir lok reikningsárs skal 

senda ársreikningaskrá ársreikning eða samstæðureikning safnsins ásamt skýrslu stjórnar, áritun 

endurskoðanda og upplýsingum um hvenær ársreikningur var samþykktur. 

  

VI. Rekstur 

  

14. gr. 

  

Í húsnæði (Safns X) skulu jafnan vera grunnsýningar sem gefa góða innsýn í þá þætti í sögunni sem 

lúta að (söfnunarsvið).  Þá getur safnið gert einstökum þáttum skil á sérsýningum, bæði í safnhúsinu 

sjálfu og annars staðar þar sem aðstæður leyfa og stjórn safnsins ákveður. 

  

15. gr. 

  

(Safn X) skal hafa sýningarsali opna á auglýstum sýningartímum í a.m.k. þrjá mánuði á ári.  Það skal 

rækja fræðsluhlutverk sitt við almenning sem og erlenda gesti m.a. með áhugaverðum sýningum og 

vönduðu útgáfustarfi.  Safnið skal leitast við að höfða til og þjóna breiðum hópi safngesta og skal leitast 

við að hafa starfsemi sína aðgengilega öllum.  Haft skal gott eftirlit með aðsókn og aðsóknarþróun og 

leitast við að hámarka aðsókn.   Safnið skal sinna fræðsluhlutverki til skóla á starfssvæði sínu 

sérstaklega og skal hafa samvinnu við fræðsluyfirvöld, ferðaþjónustu og aðra aðila eftir því sem við á.  

16. gr. 

  

Framkvæmdastjóra er heimilt að lána gripi tímabundið út úr safninu til sýninga innanlands með 

samþykki stjórnar safnsins.  Hvorki má gefa né selja þá muni sem safnið hefur eignast nema með 

samþykki stjórnar.  Ekki er safninu heimilt að veita viðtöku munum sem sérstakar kvaðir fylgja, nema 

stjórnin samþykki að gjöfin hafi sérstaka þýðingu fyrir safnið. 

  

17. gr. 

  

Samstarf safnsins við önnur söfn innanlands sem utan og aðrar viðurkenndar stofnanir um málefni 

sem varða safnið er heimilt svo framarlega sem stjórn styður samstarfið og hagræðing hlýst af því. 

  

  

VII. Breytingar á skipulagsskrá 

  

18. gr. 

  

Skipulagsskrá þessari má breyta með 2/3 hlutum greiddra atkvæða, svo og með samþykki þeirra 

stofnenda sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því stofnfé sem farið er með atkvæði fyrir.   
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19. gr. 

  

Með tillögur um slit og skipti á safninu skal fara eins og með breytingar á skipulagsskrá þessari.  Þarf 

atkvæði stofnenda  sem ráða minnst 2/3 hlutum af stofnfé safnsins til að ákvörðun um slit sé gild.  Við 

slit skulu safngripir renna til (viðeigandi stofnun) endurgjaldslaust.  Öðrum eignum skal stjórnin ráðstafa 

til stofnenda safnsins í samræmi við stofnfé þeirra og framlög. 

  

  

VIII. Slit á samstarfi eða niðurlögn safns 

  

20. gr. 

  

Ef aðili að samstarfi um rekstur safnsins ákveður að ganga úr samstarfinu þarf það að tilkynnast með 

minnst hálfs árs fyrirvara.  Í kjölfarið skal endurskoða alla starfsemi og rekstur safnsins.  Við úrsögn úr 

samstarfinu missir eigandi allan rétt sinn til safnsins.  Eigendur eiga ekki tilkall til eigna eða muna 

safnsins, enda er safnið sameign eignaraðila og safngripir óskiptir og skráðir sameiginlega. 

  

21. gr. 

  

Ef eigendur safnsins ákveða að leggja safnið niur skal skipuð nefnd til að fjalla um niðurlögnina og 

skipi hver eigandi einn aðila í nefndina.  Nefndin skal, í samráði við viðeigandi höfuðsafn, leggja fyrir 

eigendur tillögu um ráðstöfun safngripa og annarra eigna safnsins. 

  

IX.  Ýmis ákvæði 

  

22. gr. 

  

Skipulagsskrá þessi tekur gildi þegar hún hefur verið undirrituð af öllum stofnendum hennar. 

  

Lagt fram af (starfshópi, félagi...) í (staður) þann (dagsetning og ár). 

  

Samþykkt af (stofnandi 1) þann (dagsetning og ár) 

Samþykkt af (stofnandi 2) þann (dagsetning og ár) 

o.s.frv. 

  

  

Undirskriftir: 


