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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar var að komast að því hvernig staðið væri að varðveislu á 

íslensku sjónvarpsefni og skoða samband varðveislu sjónvarpsefnis við menningararf. Þá var 

skoðuð hugmyndafræði er snýr að menningararfi og reynt að skilgreina það hugtak. Notuð var 

eigindleg aðferðafræði við rannsóknina og opin djúpviðtöl tekin við sex einstaklinga. Allir 

viðmælendur tengdust varðveislu á íslensku sjónvarpsefni á einhvern hátt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að almennt væri varðveisla á íslensku sjónvarpsefni í sæmilegum 

málum. RÚV bar af innan sjónvarpsstöðvanna og hefur það fram yfir einkastöðvarnar að vera 

rekin af opinberum aðilum og fylgja því ákveðnum lögum er varða ríkisfyrirtæki. Varðveislu hjá 

einkasjónvarpsstöðvunum var ábótavant og þá sérstaklega geymsluaðstæðum. 

Grunnvarðveisla var á efni Skjásins og 365 Miðla, N4 geymdi efni sitt. Kvikmyndasafn Íslands 

er skilasafn fyrir íslenskt sjónvarpsefni og sinnti því upp að ákveðnu marki. Þemað hjá öllum 

þeim stofnunum og fyrirtækjum sem rannsóknin sneri að, var skortur á fjármagni og 

starfsfólki. Þá kom í ljós að hugtakið menningararfur væri gríðarlega opið til túlkunar og væri 

því hvorki fugl né fiskur. Því þætti ekki nægilegt að láta aðeins það hugtak standa í lögum um 

skylduskil til safna nr. 20/2002. Sjónvarpsefni væri einnig ennþá að berjast við þá 

hugmyndafræði að það væri hluti af poppmenningu og því lágt í stigveldistiga þess sem taldist 

„góð“ menning. Sú hugmyndafræði stæði jafnvel í vegi fyrir því að staða varðveislu á 

sjónvarpsefni á Íslandi væri nægilega góð og næði ekki þeim hugmyndum sem UNESCO setur 

upp fyrir varðveislu á hljóð-og myndmiðlum.  
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Formáli  
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við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um varðveislu á íslensku 

sjónvarpsefni og tengsl þess við menningararf. Ritgerðin er unnin undir handleiðslu Dr. 
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1 Inngangur 

Eftir að hafa gefið sjónvarpsáhorfi stóran hluta af barnæsku minni og góðan hluta af 

fullorðinsárum mínum fór ég að velta fyrir mér hvað yrði nú um allt þetta efni sem hefur veitt 

mér margar góðar og eftirminnilegar minningar. Sjónvarpsáhorf er orðinn gríðarstór hluti af 

menningu okkar Íslendinga. Vegna þessa þótti mér áhugavert að skoða stöðu varðveislu á öllu 

því efni sem hefur haldið Íslendingum föstum við skjáinn.  

Sjónvarpsefni getur verið góð heimild fyrir samtíma okkar, getur sýnt okkur inn í framtíðina 

og geymt nútíð sem minningu fyrir komandi kynslóðir. Til þess að það sé hægt þarf hins vegar 

virk varðveisla að vera í gangi á sjónvarpsefninu. Sjónvarpsmenningin þykir frekar lágt sett á 

stigveldisskala menningarhugtaka og hefur það háð henni þegar kemur að varðveislu, því fólk 

vill varðveita það sem hefur mikið gildi. Fremur er litið á sjónvarpsefni sem skemmtiefni en þó 

er það svo sannarlega vitnisburður um samfélag okkar og menningargildi þess því mikið. Þessi 

rannsókn leitast við að svara þeirri spurningu hvort virk varðveisla sé á sjónvarpsefni á Íslandi 

og hvort efnið hafi gildi sem menningararfur. Þá er leitast við að skilgreina hugtakið 

menningararf og hvaða skilning það hugtak ber með sér.  

Ritgerðin skiptist í 11 kafla auk tveggja viðauka. Á eftir inngangi kemur fræðilegur kafli þar 

sem farið er yfir hugmyndafræði UNESCO og aðrar fræðilegar hugmyndir um varðveislu og 

menningararf. Eftir það kemur aðferðarfræðikafli þar sem farið verður yfir vinnuaðferðir við 

rannsóknina. Þá koma úttektarkaflar frá viðtölum við starfsfólk sjónvarpsstöðvanna og 

Kvikmyndasafns Íslands. Rætt verður um viðkomandi stofnanir og fyrirtæki í eftirfarandi röð: 

RÚV, 365 Miðlar, Skjárinn, N4, Kvikmyndasafn Íslands. Seinastur í röð viðtalskafla er kafli um 

hugtakið menningararf. Umræður og samantekt fylgja þar á eftir þar sem gerð verður tilraun 

til þess að svara rannsóknarspurningunum. Samanburður verður gerður á varðveislu 

sjónvarpsstöðvanna, staða mála á varðveislu íslensks sjónvarpsefnis metin og tengsl þess við 

menningararfshugtakið skilgreind. Að endingu eru lokaorð þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar verða dregnar saman og rætt verður um þau mál sem vöktu sérstakan áhuga 

rannsakanda. Tveir viðaukar fylgja í lokin, það eru: Viðauki 1: Atriðisorðaskrá, þar sem helstu 

fagorð eru skýrð og Viðauki 2: Helstu félagasamtök, þar sem mögulegt er að sjá lista yfir heiti 

helstu félagasamtaka sem vísað er til í rannsókninni. 
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2 Fræðilegur kafli 

Hér fyrir neðan verða kynntar rannsóknir og fjallað um aðrar heimildir er varða efni 

rannsóknarinnar. Þá verður sérstök áhersla lögð á skýrslu Ray Edmondson sem hann vann fyrir 

UNESCO og kallast Audiovisual Archiving, Philosophy and Principles (2004). Þar fjallar hann á 

ítarlegan hátt um varðveislu og menningararf.  

2.1 UNESCO 

Árið 1998 kom út greinargerð um hugmyndafræðina að baki varðveislu á hljóð- og 

myndmiðlum. Greinargerðin var gefin út af UNESCO og kallast, Audiovisual Archiving, 

Philosophy and Principles eftir Ray Edmondson. Edmondson fjallar þar um leiðbeiningar 

UNESCO sem snúa að varðveislu menningararfs, en í því samhengi fjallar hann einnig um 

söguna og flesta þá þætti sem þurfa að vera á hreinu þegar kemur að varðveislu á efninu. 

Greinargerðin var endurútgefin árið 2004 með breytingum og aðlögunum, enda höfðu orðið 

gríðarmiklar breytingar á safnkostinum á þessum árum, meðal annars með tilkomu stafrænnar 

tækni. Greinargerðin tekur afstöðu með stöðu UNESCO um að sjá safnvistun hljóð- og 

myndmiðla sem eitt svið, innan þessa sviðs starfa nokkur samtök og ýmsar gerðir safna. 

Greinargerðinni er ætlað að staðfesta þá skoðun að varðveisla á hljóð- og myndmiðlum sé í 

raun eiginleg fræðigrein og hafi sem slík sérhæft starfsfólk á sínum snærum, en sé ekki 

undirgrein annarrar fræðigreinar, þótt hún sé skyld þeim. Edmondson telur mikilvægt að hljóð- 

og myndmiðlum sé lýst út frá því sem þeir eru, en ekki því sem þeir eru ekki. Þ.e. hann telur 

fræðiorð á borð við „non-book“ og „non-text“ sem eru mikið notuð í safnafræðunum ekki vera 

viðeigandi (Edmondson, 2004, bls. 6).  

UNESCO hefur lagt sitt af mörkum til að halda frammi mikilvægi hljóð- og myndmiðla. Má 

þar nefna að ár hvert er haldinn dagur hljóð- og myndmiðla arfleiðar (World day for 

audiovisual heritage). Tilgangurinn með því er að vekja almenning til meðvitundar um að 

þessir miðlar geyma minni 20. aldarinnar (UNESCO, 2014).  

2.2 Gildin  

Skjöl í formi hljóð- og myndmiðla eru í sumum tilvikum mikilvægari heldur en aðrar gerðir 

skjala eða minja. Ungur aldur þeirra, dægurmenningarlegt eðli þeirra og viðkvæmni gagnvart 
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tæknibreytingum dregur ekki úr mikilvægi þeirra. Fara ætti með skjölin samkvæmt þessu 

(Edmondson, 2004, bls. 7).  

Hljóð- og myndmiðlasöfn hafa meðal annars þá skyldu að viðhalda upprunaleika skjalanna, 

og ábyrgjast heilleika þess efnis sem er í vörslu þeirra. Það þarf að verja fyrir skemmdum, 

ritskoðun eða vísvitandi breytingum (Edmondson, bls 7). 

Skjöl á hljóð- og myndmiðlum eru viðkvæm í eðli sínu, og söfnun þeirra og varðveisla getur 

krafist þess að skjótt sé brugðist við. 

Þeir sem annast varðveislu hljóð- og myndmiðla geta verið að varðveita efnið í tvennum 

tilgangi, annars vegar í hagnaðarskyni, og hins vegar í varðveisluskyni (non-commercial). 

Þessar tvær ástæður þurfa ekki að útiloka hvor aðra og skjalaverðirnir þurfa oft að meta 

menningarvirði til móts við fjárhagslega nýtingu. Sumar stofnanir sem reknar eru í 

hagnaðarskyni taka hljóð- og myndmiðlavarðveislu alvarlega: Að vernda eignir fyrirtækisins er 

í raun upplýstur sjálfsáhugi. Aðrir gefa þessu lítið vægi (Edmondson, 2004, bls. 8). 

2.3 Staðan í dag 

Innan fræðasviðsins eru nokkur alþjóðasambönd starfandi. Má þar nefna: FIAF (International 

Federations or Associations for Film Archives), FIAT (International Federations or Associations 

for Television Archives) sem Kvikmyndasafn Íslands er aðili að, IASA (International Association 

of Sound and Audiovisual Archives) og AMIA (Association of Moving Image Archivists). Auk 

þessara er fjöldi samtaka sem ná til mismunandi svæða og eru ýmist hugsuð fyrir einstaklinga 

eða stofnanir (Edmondson, 2004, bls. 14). 

Hljóð- og myndmiðlavarsla (audiovisual archiving) hefur byrjað að koma fram sem sérhæft 

fræðasvið á síðustu árum. Þessi vöxtur fræðanna var þó ekki farinn að skila sér í formlegri 

viðurkenningu á starfsgreininni af stjórnvöldum og þeim sem réðu fólk til starfa. Á þeim tíma 

sem greinargerð Edmondson kom út voru stjórnendur hljóð- og myndmiðlasafna flestir ekki 

með viðeigandi menntun, ólíkt öðrum varðveislusöfnum, svo sem skjalasöfnum og 

bókasöfnum (Edmondson, 2004, bls 3). 

2.4 Hugmyndafræðin og hvað varðveisla merkir 

Á níunda áratug síðustu aldar kom fram veruleg þörf fyrir að setja hugmyndafræðilegan grunn 

þeirra sem starfa við safnvistun hljóð- og sjónmiðla fram á kerfisbundinn hátt. Fyrir því voru 

nokkrar ástæður, má þar nefna að aukið vægi hljóð- og sjónmiðla sem hluti af „heimsminninu“ 
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(world memory) hafði leitt til hraðrar aukningar í skjalavistun þessara gagna. Stór hluti hljóð- 

og myndmiðlanna átti uppruna sinn í fyrirtækjum á almennum markaði og féllu oft ekki innan 

marka opinberra skjalasafna. Miklum fjárhæðum var einnig eytt til að varðveita efnið, en þar 

sem ekki voru til neinar samþykktar og ákvarðaðar leiðbeiningar fyrir starfsfólk nýttust 

fjármunirnir oft ekki sem skyldi. Á sama tíma hafði safnast upp áratuga reynsla á sviði 

varðveislunnar sem hægt var að byggja kerfisbundin vinnubrögð á (Edmondson, 2004, bls.1).      

2.5 Áskoranir sem snúa að varðveislu hljóð- og myndmiðla 

Áskoranir sem hljóð- og myndmiðlasöfn standa frammi fyrir í dag eru af ýmsum toga. 

Edmondson (2004) fjallar ítarlega um þær í greinargerð sinni:  

 Stafræn yfirfærsla. Vanþekking ráðamanna á hugtakinu og ferlinu getur reynst 

afdrifarík þar sem til þess er oft ætlast með tilheyrandi kröfu um aukið aðgengi auk 

þess sem það hefur áhrif á varðveisluferlið.  

 Úrelding. Stafræn yfirfærsla eykur kröfuna um aðgengi. Með stafrænni eintakagerð 

verður til vandi þar sem skjalasniðin sem verða til við það úreldast mjög fljótt, jafnvel 

hraðar en upprunalega gagnið. Eftir stendur krafan um aukið aðgengi og þar sem 

stafræna eintakið er orðið úrelt, þá er gengið í frumeintökin, sem á að varðveita. 

 Markaðssetning og aðgengi. Krafan um að efnið sé aðgengilegt er í mörgum tilvikum 

ástæða þess að opinbert safn fær rekstrarfjármagn. Það er einnig megintilgangur 

varðveislu að efnið sé aðgengilegt. Áherslan á að safnið skapi fjármagn þar sem 

notendur borgi fyrir notkunina eru merki tíma þar sem varðveisla 

menningararfleiðar virðist eiga að borga sig sjálf.  

 Afmörkun starfssviðs. Mörg hljóð- og myndmiðlasöfn skortir lög og reglugerðir eða 

önnur skjöl sem afmarkar hlutverk þeirra og skyldur samkvæmt Edmondson. Þau 

standa veikum fótum gagnvart breytingum og öðrum áskorunum og áframhaldandi 

rekstur þeirra er oft í óvissu (Edmondson, 2004, bls. 4). Kvikmyndasafn Íslands hefur 

sem dæmi enga skriflega björgunaráætlun ef til eldsvoða kemur, en hins vegar er 

þar til aðgerðaráætlun sem kveður á um hvað eigi að gera ef safnið yrði lagt niður 

og safnkosturinn færður á hendur Þjóðminjasafninu. 

 Varðveisla og aðgengi. Varðveisla er nauðsynleg til að hægt sé að tryggja varanlegt 

aðgengi að hljóð- og myndmiðlunum. En án aðgengisins er varðveislan tilgangslaus. 
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Varðveisla og aðgengi hafa togast á frá fyrstu árum hljóð- og myndmiðlasöfnunar. Í 

dag eru helstu stofnanir á sviði hljóð- og myndmiðla sammála um að báðir þessir 

þættir séu nauðsynlegir, en sú var ekki alltaf raunin (Enticknap, 2008). Hægt er að 

skilgreina varðveislu (preservation) sem heild allra þeirra þátta sem nauðsynlegir 

eru til að tryggja varanlegt aðgengi að eilífu á hljóð- og myndmiðli í eins heildstæðu 

formi og mögulegt er (Edmondson, bls. 20). 

Margrét Sigurgeirsdóttir safnstjóri RÚV fjallar um varðveislu og yfirfærslu á hljóð- og 

myndefni RÚV í grein sem birtist í tímaritinu Bókasafnið árið 2015. Þar bendir hún á að ekki 

mætti líta á stafræna geymslu sem endanlega, heldur eitthvað sem sífellt þarf að vinna með 

og huga að (Margrét Sigurgeirsdóttir, 2015, bls. 37). Stjórn safnadeildar RÚV hefur því sömu 

sýn og áhyggjur á varðveislu hljóð- og myndefnisins og komið hefur fram í greinargerð 

Edmondson (2004, bls. 3-4). 

Orðið varðveisla hefur einnig stundum verið notað sem samheiti fyrir afritatöku. Þetta 

veldur þeim misskilningi að það að búa til nýtt afrit af efni sem er á hýsli (carrier) sem liggur 

undir skemmdum leysi málið þó það sé í raun aðeins byrjunin. Varðveisla er endalaust 

umsýslustarf. Eða, eins og Edmondson orðaði það: „Ekkert hefur nokkurn tímann verið 

varðveitt – í besta falli er verið að varðveita það“ (Edmondson, 2004, bls. 20).  

2.6 Sagan 

Hugmyndin um bókasafnið, skjalasöfnin og minjasöfnin eiga rætur sínar í fornöld, að safna 

saman og deila áfram þekkingu/minningum kynslóð fram af kynslóð. En skv. Edmondson er 

það 20. öldin sem hefur mótast af nýju, tæknilegu formi minninga – hljóðupptökum og 

hreyfimyndum. Það er í höndum hinnar nýju greinar sem sprettur frá stofnum hinna þriggja 

að varðveita og gera þessar minningar aðgengilegar (Edmondson, 2004, bls. 4) 

Fyrstu hljóð- og myndmiðlarnir eru rétt rúmlega aldar gamlir og segja má að safnvistun 

hljóð- og myndmiðla hafi ekki komið fram sem starfsgrein fyrr en um 1930 með aðkomu 

fjögurra forvígismanna sem stofnuðu það sem í dag kallast FIAF (The International Federation 

of Film Archives). Fyrir þann tíma var lítið um skipulega söfnun hljóð- og myndmiðla á sérhæfð 

söfn. Fyrstu hljóðmiðlasöfnin voru stofnuð kringum aldamótin 1900. Má þar nefna að í 

Austurríki stofnaði Osterreichische Akademie der Wissenschaften árið 1899 

Phonogrammarchiv til að safna etnógrafískum hljóðupptökum (Edmondson, 2004, bls. 25). 

Forvígismennirnir fjórir voru Henri Langlois, Ernest Lindgren, Iris Barry og Frank Hensel. Henri 
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Langlois var forsvarsmaður Cinémathèque Francais, Lindgren var annar stofnandi þess sem 

heitir í dag British Film Institute National Archive, Iris Barry stofnaði kvikmyndadeild MoMA 

(Museum og Modern Art) í New York. Frank Hensel var ljósmyndari og fékk það verk að stofna 

Reichsfilmarchiv hjá Göbbels árið 1935 fyrir þúsund ára ríkið. Hann hafði mikil tengsl við 

Nasistaflokkinn. Skoðanir hans á stjórnmálum tóku þó annað sætið þegar kom að varðveislu 

kvikmynda, en hann taldi varðveisluna verða að halda áfram óháð ófriði og 

stjórnmálaskoðunum. Til eru vísbendingar um að hann hafi unnið í samvinnu með Langlois um 

að bjarga og varðveita nokkurt magn kvikmynda sem Nasistar vildu eyða. Skoðanir þeirra á 

varðveislu, sem og á stjórnmálum þess tíma var mjög ólík. Lindgren vildi til að mynda varðveita 

eintökin og setti fram það sem nú fellur undir siðareglur FIAF: engin notkun á master eða 

einstökum gögnum fyrir aðgengi, engin notkun á safngögnum til auðgunar, farið skal fyllilega 

eftir höfundaréttarlögum og skýr og samræmd aðfangastefna. Langlois var andstæða Lindgren 

að mörgu leyti, hann taldi engan tilgang felast í því að varðveita nokkra menningararfleið án 

þess að gera hana öllum aðgengilega. Í því fólst stöðug sýning. Þá voru vísbendingar um að 

nokkuð af þeim eintökum sem Langlois safnaði hafi hann í raun stolið. Langlois kom þannig að 

nokkru leyti með hugmyndina um aðgengi inn í FIAF og Lindgren kom með áhersluna á að 

varðveita frumeintökin (Enticknap, 2008).  

Vöxtur hljóð- og myndmiðlasafna varð ekki verulegur fyrr en á síðari hluta 20. aldar. Af þeim 

sökum er starfsgreinin ung og þekking og nauðsynleg aðföng til að hægt sé að sinna 

skjalavörslu hljóð- og myndmiðla er mjög misskipt milli landa, sum lönd hafa næg aðföng og 

þekkingu til að sinna safnvistuninni vel, en önnur lönd eiga því ekki að fagna. 

27. október 1980 lagði UNESCO fram Ráðleggingar fyrir verndun og varðveislu á 

hreyfimyndum (Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images), 

en það var stórt skref í átt til þess að viðurkenna mikilvægi varðveislunnar á alþjóðavettvangi. 

Í því skjali viðurkennir UNESCO hljóð- og myndmiðla sem mikilvægan hluta af menningarlegri 

arfleifð heimsins. Auk þess lagði það til að þær þjóðir sem aðild eiga að samstarfinu aðlagi lög 

og reglur í löndum sínum til að gera varðveislu á hljóð- og myndmiðlum mögulega. Meðal þess 

sem kemur fram í ráðleggingum UNESCO er að allar hreyfimyndir sem framleiddar eru innan 

ríkis skuli taldar mikilvægur hluti af hreyfimyndar-arfleið ríkisins. Útlendar hreyfimyndir geta 

einnig fengið þennan stimpil þegar þær hafa sérstakt mikilvægi frá sögulegu eða 

menningarlegu sjónarhorni fyrir landið sem um ræðir. Mælst er til þess að sem stærstur hluti 
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þessa safns sé varðveittur. Einnig er mælst til þess að skref séu tekin til þess að opinber og 

einkarekin fyrirtæki láti sig málið varða. Mælst er til þess að geymslur fyrir 

menningarverðmætin séu eins góðar og mögulegt sé, enda hraði slæmar geymsluaðstæður 

hrörnun efnisins sem kemur fram með tímanum. Kveðið er á um að aðildarlönd ættu að setja 

fram lög um skylduskil á eins góðum geymslueintökum og mögulegt er til safns sem rekið er 

án hagnaðarhugsjónar. Kallað er eftir samvinnu hlutaðeigandi aðila og í þeim efnum mælst til 

vitundarvakningar um mikilvægi kvikmynda fyrir menningararfleið landa (UNESCO, 1980). 

2.7 Starfsskilyrði 

Edmondson setur fram ýmis skilyrði um lágmarksaðstæður sem þurfa að vera til staðar til þess 

að hljóð- og myndmiðlasöfn geti starfað. Má þar nefna að safnið verður að vera til sem 

skilgreind eining. Það hefur nafn sem skýrir sig sjálft, hefur ákveðna staðsetningu, er byggt upp 

sem stofnun, hefur starfsfólk, safngripi, hefur viðeigandi skipulag og tækjakost. Það hefur 

einnig réttarstöðu stofnunar, hvort sem um er að ræða sjálfstæða stofnun út af fyrir sig, eða 

sem hluta af stærri einingu. Safnið hefur opinbera ritaða stefnu sem skilgreinir að minnsta 

kosti aðfangastefnu, varðveislustefnu og aðgengisstefnu. Þessar stefnur eru byggðar á 

stjórnsýsluskjalinu, og eru reglulega prófaðar og uppfærðar, eftir því sem aðstæður breytast, 

í samvinnu með starfsfólki og hagsmunaaðilum. Gæðaeftirlit er með stefnum safnsins og 

metið hvort farið sé eftir þeim. Án þessa er hætta á að safnið þrói og stjórni söfnun sinni á 

gerræðislegan og óábyrgan hátt (Edmondson, 2004, bls. 43). 

Safnið byggir á sérfræðiþekkingu til að skera úr um val á efninu, lýsingu þess, varðveislu og 

aðfangastefnu. Safnið hefur skráðan opinberan grunn til að vísa í varðandi siðareglur og gildi, 

hvort sem það er yfirlýst fylgni við opinberar siðareglur og gildi félagasamtaka á borð við IFLA 

eða FIAF, eða eigin gæða- og siðareglur. Starfsfólk og viðskiptavinir safnsins eiga rétt á því að 

þekkja stefnu safnsins og hvaða gildi stjórna starfi safnsins, auk þess að vita hvar ábyrgðarsvið 

þess liggur (Edmondson, 2004, bls 43).   

2.8 Geymsluaðstæður og yfirfærsla 

Edmondson fjallar töluvert um geymsluaðstæður í greinargerð sinni fyrir UNESCO. Þar segir 

hann meðal annars frá því að eðli og efni geymslueintakanna sem hljóð- og myndmiðlar eru 

vistaðir á geri það að verkum að þeir eru mjög viðkvæmir gagnvart hita og raka, mengun, 

myglu og mörgum öðrum gerðum niðurbrots sem getur eyðilagt eða afmyndað hýsilinn og 
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gæði upptökunnar. Sumir þessara hýsla hafa geymsluþol upp á örfáa áratugi á meðan 

mögulegt er að varðveita aðra ótrúlega lengi. Þetta á við bæði um hýsla á borð við filmur, sem 

og geisladiska, eða aðrar segulgeymslur (Gibson, 1997). Söfn leitast við að varðveita 

safneignina í stöðugu umhverfi, í kulda og litlum raka til að lágmarka hrörnun og hámarka 

líftíma hýsilsins. 

Upptöku- og afspilunartæknin sjálf er jafnvel viðkvæmari en gagnið. Skjalagerðir breytast 

stöðugt og jafnvel ef geymsluhýsill varðveitist í góðu ásigkomulagi gæti hann lifað 

afspilunartæknina. Söfnin þurfa að viðhalda úreltum tækjum til langframa sem hljóð- og 

myndmiðlaiðnaðurinn hefur hætt að nota. 

Geymsla á hljóð- og myndmiðlum krefst nákvæmrar umönnunar og ekki henta sömu 

geymsluaðstæður öllum tegundum hýsla. Kjörvarðveisluaðstæður samkvæmt meðmælum 

FIAF telja upp ráðlagt hitastig í geymslum ásamt hitaflökti sem ekki má vera mikið, raka og 

loftræstingu. Öll þessi atriði skipta miklu máli við varðveislu gagnanna. Geyma skal filmur við 

eins lágan hita og safnið þolir. Raka og hita þarf að halda eins stöðugum og mögulegt er. Þá 

þarf loftræsting að vera jöfn í safninu. Þegar gögn eru tekin úr geymslunni er mikilvægt að láta 

gagnið aðlagast breyttu hitastigi til að koma í veg fyrir myndun raka á filmunum sem geta 

skemmt þær (Schou, 1997, bls. 246).  

Framleiðendur hljóð- og myndmiðla eru ekki alltaf nægilega meðvitaðir um gildi varðveislu 

(Edmondson, 2004). Gífurlegt magn filma hefur verið endurnýtt og efnið á þeim jafnvel glatast. 

Hljóð- og videóspólur og geisladiska er auðvelt að endurnýta, þannig að varðveisla efnisins 

getur verið í hættu þegar fjármagn skortir og sparnarðaraðgerðir gera það freistandi fyrir 

eigendur að endurnýta hýsil. 

Jafnvel í góðri geymslu við kjörskilyrði er mikilvægt að fylgjast stöðugt með gögnunum. Í  

geymslum sem ekki er fylgst með er hætta á hrörnun gagna, til dæmis af völdum edik áhrifa 

(vinegar syndrome) sem getur dreifst á milli gagnanna og valdið keðjuverkun. Breytingar á 

hita- og rakastigi geta einnig eytt heilu safni. Mygla og sveppur nærast á lífrænum hlutum 

hýslanna (Edmondson, 2004, bls. 45). 

Ekki er mögulegt að varðveita hýsla (spólur, filmur, geisladiska o.fl.) endalaust. Hins vegar 

er mögulegt að varðveita innihaldið og viðhalda aðgengi að því efni með því að flytja það á 

annað form með afritun og yfirfærslu efnis frá einum hýsli yfir á annan. Mikilvægt er að færa 

efni á úreltum hýslum yfir á nútímalegri hýsla áður en gamla tæknin fellur úr notkun. Líftími 
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tækninnar og hýsilsins getur verið mjög mismunandi. Þegar efni er fært yfir verður oftast 

einhver missir eða bjögun á mynd eða hljóði og breyting á reynslunni af því að horfa á efnið 

eða hlusta á það. Ákvörðunin um að færa efnið yfir á nýtt skjalasnið og nýja tækni er alltaf 

byggð á getgátum þar sem ekki er hægt að fullyrða um ákvörðunina. Þar eru óvissuþættir á 

borð við líftíma hinnar nýju tækni og hversu vel yfirfærslan heppnast sem skipta sköpum. Söfn 

hafa brugðist við þessum vanda með því að viðhalda gamalli tækni og varðveita hýslana í sem 

bestu skjóli (Edmondson, 2004, bls 48).  

Reynsla er það eina sem getur kveðið á um hvort nýju skjölin eða nýja tæknin muni 

varðveitast, og að það sé ólíklegt að eitthvað komi fram sem kalla mætti endanlegt skjalasnið. 

Þegar efni er fært af filmu yfir á rafrænt form missir það ákveðin gæði. Hljóð- og myndmiðlar 

þarfnast upprunalegu tækninnar sem filmurnar voru spilaðar á, því er mikilvægt að varðveita 

afspilunartæknina meðfram varðveislu á hýslinum (Edmondson, 2004, bls. 50).     

2.9 Siðareglur 

Siðareglur FIAF eru sérsniðnar fyrir þá sem vinna við safnvistun kvikmynda. Þar er kveðið á um 

að þeir sem vinna á þessu sviði séu verndarar hreyfimyndaarfleiðar heimsins. Kvikmyndasöfn 

eiga að gæta upprunalegra eintaka eins lengi og kostur gefst. Þegar aðstæður krefjast þess að 

ný eintök taki við af upprunalegu eintökunum, er það skylda safnsins að virða það form sem 

upprunarlega eintakið var vistað á. Kvikmyndasöfn viðurkenna að þeirra mikilvægasta hlutverk 

sé að varðveita það efni sem er í þeirra umsjón og svo fremi sem það stefni ekki varðveislunni 

í hættu, að gera það stöðugt aðgengilegt fyrir rannsóknir, skoðun og opinberar sýningar (FIAF, 

2002).  

Siðareglunum er skipt í fimm hluta sem eiga að tryggja yfirlýst hlutverk þeirra. Þrír fyrstu 

hlutar siðareglanna snúa að varðveislu og umgengni við safnkost, þessir hlutar eru:  

1. Réttindi safngripa, en þar er fjallað um mikilvægi þess að það efni sem er vistað á 

kvikmyndasöfnum sé sem heillegast og í upprunalegri mynd. Ekkert sé gert til að stofna 

þeim í hættu, bjaga eða breyta safngögnunum. Þegar efni úr safninu er tekið til sýningar er 

sérstaklega kveðið á um að upplifunin á sýningunni sé eins nálægt því sem gerðist fyrst 

þegar efnið var sýnt, svo sem með tilliti til hraða á sýningarmyndinni.  

2. Réttindi kynslóða framtíðarinnar, en þar er fjallað um að söfnin eigi að hafa í huga 

varðveisluskyldur sínar.  
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3. Notkunarréttindi. Hér er sagt frá því að söfnin skilji að safnkosturinn sé bundinn 

höfundar- og dreifingarrétti og safnið virði réttindi dreifingarréttarins. Þar til þessi réttindi 

hætti að eiga við um gagnið verði það ekki nýtt af safninu í fjárhagslegum tilgangi. Sýningar 

á efni safnsins eiga að hafa menningarlegan ramma, eiga ekki að skarast við sýningu efnisins 

sem er framkvæmd í fjárhagslegum tilgangi af öðrum aðila (FIAF, 2002).   

2.10 FIAT/IFTA 

Kvikmyndasafn Íslands er meðlimur í FIAT/IFTA (Fédération Internationale des Archives de 

Télévision / International Federation of Television Archives). Á heimasíðu sinni FIATIFTA.org 

bjóða samtökin upp á námskeið og ráðstefnur um málefni þeirra sem starfa við varðveislu 

útsendingarsafna (broadcast archives). Samtökin voru stofnuð árið 1977 og meðlimir þeirra 

eru hvattir til samstarfs á sviði varðveislu (FIAT/IFTA, e.d.-a).  Samtökin bjóða meðal annars 

upp á aðgerðaáætlun sem er ætlað að styðja söfn sem eru í hættu á að glatast. Stuðningurinn 

felst í styrkveitingu til verkefnis sem miðar að því að bjarga hljóð- og myndmiðlasöfnum sem 

eiga á hættu að glatast. Auk þessa er mögulegt að leitast eftir aðstoð sérfræðinga við verkið. 

Þessi styrkur ber heitið „Save Your Archive“. Aðildarsöfn FIAT/IFTA eru hvött til að benda 

öðrum á þennan möguleika og hvetja þau söfn til að ganga í samtökin (FIAT/IFTA, e.d.-b). 

FIAT/IFTA hafa skráð lög sem voru birt í apríl 2007. Lögunum er skipt í 14 greinar sem taka 

í meginatriðum fyrir tilgang og reglur samtakanna. Fyrstu tvær greinarnar snúa að tilgangi 

samtakanna en seinni greinar snúa fremur að almennum inngangskröfum fyrir umsóknaraðila.  

Í annarri grein er tilgangur FIAT skilgreindur: FIAT eru fagsamtök sem ætlað er að liðka fyrir 

samvinnu meðal sjónvarpsskjalasafna, margmiðlunarsafna og hljóð- og myndmiðlasafna sem 

og bókasafna sem koma að söfnun, varðveislu og notkun hreyfimynda og hljóðupptaka og 

skyldra skjalagerða, ljósmynda og annars efnis á margvíslegan hátt (FIAT/IFTA, 2007). 

2.11  Lög á Íslandi 

Varðveisla sjónvarpsefnis lýtur ákveðnum lögum á Íslandi sem skilgreina hvernig skuli fara með 

efnið. Kvikmyndalög nr. 137/2001 fjalla meðal annars um hlutverk Kvikmyndasafns Íslands. 

Þar er hlutverk kvikmyndasafns skilgreint í III. kafla, 8 gr., en þar stendur að safnið eigi að:  

1. Safna, skrásetja og varðveita íslenskar kvikmyndir, samvinnuverkefni 
íslenskra og erlendra aðila og erlendar kvikmyndir sem teknar hafa verið á 
Íslandi, þar með talið að varðveita skilaskylt efni samkvæmt lögum um 
skylduskil til safna. 
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2. Hafa eftirlit með skylduskilum kvikmyndaefnis samkvæmt lögum um 
skylduskil til safna. 

3. Standa fyrir sýningum á innlendri og erlendri kvikmyndalist. 

4. Sjá um viðhald og endurgerðir á kvikmyndum safnsins. 

5. Skapa fræðimönnum og fagmönnum aðstöðu til að stunda 
kvikmyndafræðilegar rannsóknir. 

6. Efla kvikmyndamenningu á Íslandi. 

Kvikmyndasafn Íslands ber því samkvæmt lögum mesta ábyrgð gagnvart kvikmyndum, en ekki 

er minnst á sjónvarpsefni í þessum lögum, þótt Kvikmyndasafn Íslands eigi að taka við því efni 

samkvæmt lögum um skylduskil til safna nr. 20/2002.    

Ríkisútvarpið fer eftir lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 en 

þar segir í II. kafla 3 gr. 

Ríkisútvarpið skal varðveita hljóðritanir, filmur, myndefni og aðrar sögulegar 
minjar sem ætla má að hafi menningarlegt og sögulegt gildi fyrir íslensku þjóðina 
og heyra ekki sérstaklega undir lög um skylduskil til safna. Ríkisútvarpið skal tryggja 
sem greiðast aðgengi að safnaefni, hvort sem er til einkanota eða til viðskiptalegrar 
hagnýtingar sjálfstæðra framleiðenda. Heimilt er að fela viðurkenndum söfnum 
varðveislu framangreindra menningar- og söguminja en óheimilt er að selja þær, 
gefa eða farga nema að fenginni umsögn safnaráðs samkvæmt safnlögum. 

 

Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 kveða á um eftirfarandi tilgang í I. kafla 1 gr.:  

1. Að unnt sé að varðveita til frambúðar þann íslenska menningararf sem 
skilaskylda nær til samkvæmt lögum þessum; 

2. Að unnt sé að gera og gefa út tæmandi skrá um þetta efni eða tiltekinn 
hluta þess; 

3. Að efnið geti verið tiltækt til nota vegna rannsókna og fræðiiðkana eða 
annarra réttmætra þarfa. 

 

Í annarri grein laganna er Kvikmyndasafn Íslands skilgreint sem varðveislusafn. Í I. kafla 10. 

grein er fjallað um útvarpsefni, en því skal skila til Kvikmyndasafns Íslands. Þar er einnig kveðið 

á um að aðrar íslenskar hljóðvarps- og sjónvarpsstöðvar skuli skila inn einu eintaki af þeim 

hlutum dagskrár sem móttökusafn kallar eftir:  

Skilaskylda útvarpsefnis hvílir á rekstaraðila. 
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Kvikmyndasafn Íslands skal varðveita dagskrár samkvæmt þessari grein og hefur 
eftirlit með skilum samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð. 

Heimilt er móttökusafni að gera samkomulag við Ríkisútvarpið um að það varðveiti 
dagskrár þess, bæði hljóðvarps og sjónvarps. 

 Í 11. grein er fjallað ítarlega um kvikmyndir, og þær skilgreindar sem hvers kyns 

hreyfimyndaefni án tillits til þess með hvers konar tækni eða aðferðum það er framleitt. Af 

kvikmyndum eiga framleiðendur að afhenda tvö eintök, eitt varðveislueintak eða frumeintak 

og eitt sýningareintak til Kvikmyndasafns Íslands. Ef kvikmynd er birt á fleiri en einu formi þá 

þarf að skila tveimur eintökum af öllum formum. 

Lög um fjölmiðla nr. 38/2011 kveður á um skyldur fjölmiðlafyrirtækja. Þar segir í 35 gr. 

Skylda til varðveislu á fjölmiðlaefni: „Fjölmiðlaveita skal í a.m.k. 18 mánuði varðveita efni sem 

miðlað hefur verið fari það ekki í bága við réttindi rétthafa. Miða skal upphaf tímafrests skv. 1. 

málsl. Við það tímamark þegar efninu er fyrst miðlað“. 

2.12 Menningararfur 

Samkvæmt lögum um skilaskyldu til safna nr. 20/2002 er tilgangurinn með lögunum að 

„[v]arðveita íslenskan menningararf.“ Því væri ekki úr vegi að kanna hver er skilgreiningin á 

hugtakinu. Samkvæmt vef Forsætisráðuneytisins eru menningarminjar skilgreindar þannig:  

Með menningarminjum er átt við fornminjar, menningar- og búsetulandslag, 
kirkjugripi og minningarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og báta, 
samgöngutæki, listmuni og nytjahluti, svo og myndir og aðrar heimildir um 
menningarsögu þjóðarinnar. Lög um menningarminjar ná einnig til staða sem 
tengjast (Forsætisráðuneyti, e.d.). 

Safnstjóri RÚV bendir á í nýrri grein að hljóð og myndir lendi neðarlega á listanum þegar 

kemur að björgun menningarverðmæta en það sé slæmt þar sem um fágæt og viðkvæm 

menningarverðmæti sé að ræða. Hún telur hljóð- og kvikmyndasöfn ekki fá næga athygli frá 

yfirvöldum og huga þurfi að þeim áður en þessi menningaverðmæti glatist (Margrét 

Sigurgeirsdóttir, 2015, bls. 38).  

 Fleiri hafa orðið til að velta hugtakinu fyrir sér. Má þar nefna Valdimar Tryggva Hafstein sem 

ritaði um hugtakið greinina Menningararfur. Sagan í neytendaumbúðum. Þar fjallar Valdimar 

um að hugtakið hafi verið notað við sölumennsku í ferðamennsku, hugtakið sé tiltölulega nýtt 

af nálinni og í raun ekki fastmótað. Stöðugt fleiri atriði falli undir menningararf, en það val 
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byggir á ákvörðunum einstaklinga, sem kjósa að halda einu fram á meðan þeir horfa framhjá 

öðru (Valdimar Tryggvi Hafstein, 2006).   

Sarajane Smith fjallar einnig um hugtakið í bók sinni Uses of Heritage (2006). Hennar 

skilgreining á hugtakinu er sú að hinn eiginlegi menningararfur sé ekki til, heldur sé 

menningararfur það sem fólk telur vera menningararf.  

2.13 Fyrri rannsóknir á Íslandi 

Vigdís Þormóðsdóttir birti meistaraprófsritgerð sína árið 2013 um lyklun sjónvarpsefnis á 

safnadeild RÚV. Þar kannaði hún verklag við lyklun sjónvarpsefnisins og hvernig sú lyklun 

nýttist notendum safnadeildarinnar. Vigdís beitti hálfopnum djúpviðtölum  og framkvæmdi 

einnig þátttökuathugun. Rannsóknin leiddi í ljós að rekstrarumhverfi safnadeildarinnar hefði 

áhrif á lyklunina, þar má nefna skráningarkerfin sem notuð voru, skort á fjármagni, tíma og 

mannskap (Vigdís Þormóðsdóttir, 2013, bls. 3). Vigdís dregur fram tvískiptan tilgang 

safnadeildarinnar, en henni er ætlað að sjá um varðveislu og þjónustu við notendur og kemur 

þessi tvískipting fram í lykluninni. Af öðrum atriðum sem varða lyklun má nefna tíðarandann, 

en lykilorð breytast með tímanum.  

Piret Laas framkvæmdi viðamikla rannsókn á varðveislu hljóð- og myndgagna sem 

menningararfs á Íslandi. Laas rannsakaði tíu söfn og hafði að tilgangi að rannsaka hvernig söfn 

sem varðveita hljóð- og myndefni hafi þróast á Íslandi og hver staða þeirra væri með tilliti til 

þróunar á söfnun, varðveislu, yfirfærslu á stafrænt form, skráningu, geymslu, tæknibúnaði, 

starfsfólki og samstarfi. Hún vildi bregða ljósi á að hversu miklu leyti hljóð- og myndefni hafi 

öðlast viðurkenningu sem hluti íslensks menningararfs. Laas beitti tilviksrannsókn og notaðist 

við aðferðir eigindlegrar rannsóknar. Niðurstöður Laas bentu til þess að íslensk hljóð- og 

myndaarfleifð hefði hlotið takmarkaða athygli yfirvalda. Safn RÚV mætti telja sem þjóðarsafn 

Íslands á þessu sviði, en það skorti nauðsynlega opinbera viðurkenningu og lagalega stöðu. 

Auk þessa hafi ófullnægjandi vitund um þarfir varðveislu hljóð- og myndefnis valdið því að 

söfnin hafi lent utangarðs í flutningi efnis á stafrænt form (Laas, 2009, bls. 3). Þau söfn sem 

Laas rannsakaði voru Þjóðminjasafn Íslands, Árnastofnun, Miðstöð munnlegrar sögu, Tón- og 

myndsafn Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns, bókasafn Tónlistardeildar 

Listaháskólans, safn Þjóðleikhússins, Kvikmyndasafn Íslands, safnadeild RÚV, Stöð 2 og 

Skjáreinn. Laas fjallaði einnig vel um alþjóðleg verkefni sem snúa að varðveislu hljóð- og 

myndgagna á rafrænu formi og er ætlað að staðla ferlið. Má þar nefna Presto Project sem BBC 
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(British Broadcasting Corporation) og INA (Institut National de l‘Audiovisuel), RAI 

(Radiotelevisione Italiana ) og Research and Technology Innovation Centre á Ítalíu höfðu 

framgöngu um. Tilgangur Presto Project var að útbúa tæki til að minnka kostnað við varðveislu 

útsendinga og yfirfærslu úreldra útsendingarskjala á stafrænt form. Niðurstöður Presto 

Project bentu til þess að í þeim tíu söfnum sjónvarpsstöðva sem verkefnið náði til voru um 5 

milljón klukkutímar af efni varðveittir, en um 70% þess var í hættu vegna hrörnunar eða var á 

úreltum miðlum. Þörfin fyrir yfirfærslu efnisins til að varðveita það var því mikil (Laas, 2009, 

bls.34-35).  

Tvær eldri rannsóknir hafa einnig verið framkvæmdar sem vert er að minnast á, rannsókn 

Magnúsar Haukssonar sem birtist í Sögnum árið 1989 og fjallaði um varðveislu heimilda hjá 

Ríkisútvarpinu, en þá var lítið skipulag komið á varðveisluna. Þá birtist rannsókn Karólínu 

Stefánsdóttur árið 2003 en þar er um lokaverkefni í sagnfræði að ræða. Rannsókn Karólínu ber 

titilinn Lifandi myndir sem heimildir í íslenskri sagnfræði: myndir frá árunum 1906-1939, 

framleiðsla þeirra, varðveisla og endurnýting.    
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3 Rannsóknin 

Hér verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar skilgreindar.  Þá 

verður einnig farið í aðferðafræði rannsóknarinnar, rætt um kosti og galla og afmarkanir 

varðandi hana. Þá verða viðmælendur rannsóknarinnar einnig kynntir.  

3.1 Markmið og rannsóknaspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hver staðan væri á varðveislu á íslensku 

sjónvarpsefni hjá stærstu sjónvarpsstöðvunum á Íslandi. Það eru Ríkisútvarpið, Stöð 2 (365 

Miðlar), Skjárinn og N4. Einnig var óskað eftir þátttöku ÍNN en þeir höfnuðu þátttöku í 

rannsókninni.  

Rannsóknarspurning eitt 

1. Hvaða ástand er á varðveislumálum sjónvarpsefnis hjá íslenskum sjónvarpsstöðvum? 

a. Hvernig er staðið að geymslu, verklagi, skráningu og gæðastefnu varðandi 

varðveisluna?  

b. Hver eru viðhorf starfsmanna og stjórnenda til varðveislu á sjónvarpsefninu?  

Farið hefur tvennum sögum af varðveislu á íslensku sjónvarpsefni og þótti rannsakanda 

áhugavert hvernig staðið væri að varðveislunni með tilliti til geymsluaðstæðna, verklags og 

hugmyndafræði. Þá hafa þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á sjónvarpsefni innan 

upplýsingafræðinnar oftast snúið að RÚV. Vegna þess þótti mikilvægt að taka með í 

rannsóknina einkareknu stöðvarnar og síðan Kvikmyndasafn Íslands sem er skilasafn á 

varðveisluefni íslensks sjónvarpsefnis.  

Þá var einnig leitast við að skoða viðhorf starfsfólks til varðveislu og upplifun þeirra á því að 

vinna við skráningu og varðveislu innan sjónvarpsstöðva og samstarf þeirra og viðhorf 

gagnvart yfirmönnum.  

Rannsóknarspurning tvö 

2. Hvert er hlutverk varðveislu á íslensku sjónvarpsefni þegar kemur að menningararfi 

íslensku þjóðarinnar?  

a. Hvort og hvernig sjónvarpsstöðvarnar vinni að varðveislu út frá hugmyndum 

um menningararf, gróðahugmyndum eða aðgengi?  

b. Hverjar eru hugmyndir um menningararf er varða sjónvarpsefni? 
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Menningararfur var hugtak sem rannsakanda þótti mikilvægt að skoða sem hluta af 

rannsókn á varðveislu á sjónvarpsefni. Hugtakið er afskaplega opið fyrir túlkun og því 

mikilvægt að reyna að fá mynd af hugmyndafræði tengdri menningararfshugtakinu.  

Sjónvarpsefni er að mati rannsakanda sá miðill sem nýtist einna best til að skoða hvað er í 

gangi í þjóðfélaginu á hverjum tíma fyrir sig. Það kemur fram í gegnum fréttir, ýmsa 

dægurmálaþætti og ýmiskonar annað efni sem sýnt er í sjónvarpinu. Vegna þessa var viðhorf 

viðmælenda til sjónvarsefnis sem menningarhugtaks skoðað og hvort staða þess sem 

poppmenning hefði áhrif á varðveislu þess.  

3.2 Rannsóknaraðferð 

Sigurlína Davíðsdóttir fjallar um val á eigindlegum eða megindlegum rannsóknaraðferðum í 

12. kafla bókarinnar Handbók í aðferðarfræði og rannsóknum í heilbrigðisvísidnum. Þar segir 

hún að megindleg nálgun, sé helst notuð þegar rannsakandi telur sig vita fyrirfram hvers hann 

er að spyrja, til dæmis ef hann vill vita hversu mikil fylgni sé á milli einhvers, hversu oft eitthvað 

gerist eða hvort eitt stak í rannsókninni sé algengara en eitthvað annað. Til að komast að 

lausninni eru svörin við spurningum talin og þannig finnast tölur sem segja eitthvað um 

rannsóknarspurninguna. „En ef við vitum ekki fyrirfram, hvers er viðeigandi að spyrja, er rétt 

að fara eigindlegar leiðir til að leita svaranna. Þá tækjum við viðtöl, settum upp rýnihópa, 

skoðuðum á vettvangi, skoðuðum skjöl eða gögn sem til eru, eða færum aðrar eigindlegar 

leiðir” (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 227). Rannsókn þessi byggir á rannsóknarspurningum 

sem ekki hafa greinileg svör sem mögulegt er að mæla út frá aðferðum megindlegra 

rannsóknaraðferða. Tilgangurinn er að kanna varðveisluna en ekki mæla hana út frá þekktum 

stærðum. Því byggir þessi rannsókn á aðferðum eigindlegra rannsóknaraðferða.  

Við rannsóknina var notuð eigindleg aðferðafræði og stuðst við aðferðir grundaðrar 

kenningar. Það þótti hentug aðferð til þess að rannsaka stöðu varðveislumála á 

sjónvarpsstöðvunum þar sem fáir vinna við það og með viðtali næst dýpri skilningur á viðfangi 

efnisins. Aðferðir grundaðrar kenningar eru rökréttar og samræmanlegar 

upplýsingasöfnunaraðferðir og greiningaraðferðir sem miða að því að mynda kenningu. Með 

því að byggja á aðferðum grundaðrar kenningar má hraða rannsóknarferlinu og það gerir 

rannsakanda kleift að framkvæma sannfærandi greiningu á gögnunum (Charmaz, 2004, bls. 

496). 
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Aðalsmerki rannsókna sem byggja á aðferðum grundaðrar kenningar eru þau að 

rannsakandinn beitir aðleiðsluaðferð við að draga fram rannsóknarefnið úr gögnunum en ekki 

úr fyrirfram ákvörðuðum hugmyndum eða kenningum (Charmaz, 2004, bls. 501). 

Geymsluaðstæður RÚV voru skoðaðar, fylgst var með skráningu þar og skráningarkerfið 

Kistan skoðuð. Þá voru aðstæður á Kvikmyndasafni Íslands kannaðar og reyndust þessar 

heimsóknir mjög hagnýtar fyrir mig til að fá betri heildarsýn. Annars fór rannsóknin fram með 

hálfopnum djúpviðtölum við sex aðila sem vinna við geymslu sjónvarpsefnis hjá 

sjónvarpsstöðvum, starfsmenn kvikmyndasafns og sérfræðing í menningararfi. Þá var einn 

viðmælandi sem svaraði spurningum á tölvupósti þar sem hann var á öðrum stað á landinu en 

rannsakandi. Ég hafði sjálf samband við einstaklinga í gegnum tölvupóst eftir að hafa 

annaðhvort séð netfangið þeirra og starfslýsingu á heimasíðu fyrirtækisins eða stofnunarinnar. 

Í nokkrum tilvikum hafði ég milliliði sem komu mér í samband við viðmælendur ef ég átti erfitt 

með að finna upplýsingar um þá.  

Hugtakagreiningu (conceptual analysis) var beitt á hugtakið menningararf. Hugtakagreining 

gengur út á að greina merkingu hugtaka. Kristján Kristjánsson skilgreindi hugtakagreiningu 

þannig: „Hugtakagreining kallast sérhver greining á merkingu hugtaks, það er röklegum 

skilyrðum þess að stak falli undir hugtakið, eða þá á hlutverkum og röklegum tengslum 

hugtaka“ (Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 202). Mikilvægi þess að greina merkingu hugtaks 

felst í því að fólk leggur oft ekki sama skilning í hugtök og því getur reynst gagnlegt að kanna 

viðtekna skilgreiningu þess.    

3.3 Val þátttakenda. 

Þátttakendur voru valdir eftir því hvaða starfi þeir sinntu innan þeirra stofnana og fyrirtækja 

sem rannsóknin sneri að. Þá var haft samband við sérfræðing í menningararfi Íslendinga eftir 

að hafa spurst fyrir hjá fræðifólki bæði úr upplýsingafræðideild og safnafræðideild Háskóla 

Íslands. Þátttakendur fengu allir dulnefni. Tafla 1 sýnir þau dulnefni sem notast var við fyrir 

viðmælendur og hvaðan þeir koma. 
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Tafla 1. Dulnefni og stofnun/fyrirtæki 

Dulnefni Stofnun/fyrirtæki 

Gunnar RÚV 

Sigríður RÚV 

Katrín 365 Miðlar 

Lea Skjárinn 

Díana N4 

Heimir  Kvikmyndasafn Íslands 

Friðrik Sérfræðingur í menningararfi Íslands 

 

 

3.4 Opin djúpviðtöl 

Opin djúpviðtöl voru valin sem rannsóknarform. Það viðtalsform gerir rannsakandanum kleift 

að halda opinni og vinalegri umræðu en um leið að vera við stjórnina í viðtalinu. Í þannig 

viðtölum fást oft miklar upplýsingar frá viðmælanda ef vel tekst til. Rannsakandi byrjar á að 

spyrja spurninga sem mynda traust á milli viðmælenda og rannsakanda sem gerir honum kleift 

að spyrja náinna spurninga og vonast eftir heiðarlegu svari (Neuman, 2003, bls 391). Þessi 

hugmyndafræði var höfð að leiðarljósi við framkvæmd þessarar rannsóknar. Djúpviðtöl virka 

oft eins og samtöl og hefur stundum verið lýst sem samtali með ákveðnu tilgangi, þó líkindin 

við samtalið séu í raun aðeins á yfirborðinu. Djúpviðtölum er ætlað að tengja saman skipulag 

við sveigjanleika. Rannsakandinn hefur einhverja hugmynd um hvaða efnivið hann vill skoða 

og vanalega er viðtölunum stýrt að einhverju leiti, þó ekki á þann hátt að það hafi áhrif á 

viðmælandann. Sem dæmi um stýringu getur verið að listi yfir helstu atriði sem ræða á um. 

Viðtölin byggjast á samskiptum þannig að spurningar rannsakanda taka mið af svörum 

viðmælanda og hvetur viðmælanda áfram til þess að tjá sig og gefa dýpri og ígrundaðri svör 

en fengjust aðeins með einfaldri spurningu (Legard, Keegan, og Ward, 2003) 

Ferli djúpviðtals er í sex stigum sem hefst með því að rannsakandi mætir á staðinn. Þá þarf 

rannsakandi að koma á sambandi við viðmælanda og halda honum afslöppuðum svo hann fari 

ekki í vörn gagnvart viðtalinu. Annað stigið felst í því að rannsakandi kynnir rannsóknarefnið 
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og staðfestir að trúnaðar sé gætt gagnvart viðmælanda. Þriðja stigið felst í því að viðtalið hefst. 

Upphafsspurningarnar snúa oftast að því að safna bakgrunnsupplýsingum, það er einnig hér 

sem viðmælendur þurfa að átta sig á því að það er þeirra hlutverk að opna sig og  gefa ítarleg 

svör. Fjórða stigið á sér stað á meðan viðtalinu stendur. Hér leiðir rannsakandinn 

viðmælandann áfram gegnum umfjöllunarefni viðtalsins, bæði það sem búist var við, en einnig 

þau sem komu upp úr viðtalinu. Hverju umfjöllunarefni er fylgt eftir með spurningum. Fimmta 

skrefið felst í því að ljúka viðtalinu. Rannsakandi gefur til kynna að viðtalinu fari brátt að ljúka 

og gengur úr skugga um að viðmælandinn hafi náð að tjá sig til fulls. Sjötta stigið felst í þeim 

samskiptum sem eiga sér stað þegar búið er að slökkva á upptökutækinu. Hér er tíminn til að 

svara öllum spurningum sem koma fram hjá viðmælanda á meðan á viðtalinu stendur. Á 

þessum tímapunkti geta komið fram nýjar upplýsingar sem rannsakandi þarf þá að fá 

viðmælanda til að endurtaka svo mögulegt sé að taka þær upp (Legard, Keegan, og Ward, 

2003, bls 145-146).  Með því að beita þessari aðferð fengust mjög nákvæm og heiðarleg svör 

frá viðmælendum. Svörin urðu oft mjög ítarleg og fleiri upplýsingar en aðeins það sem spurt 

var um safnaðist upp. Um leið varð umræðuefnið viðkvæmt og því mikilvægt að hafa ritgerðina 

lokaða fyrir almenningi þar sem niðurstöður viðtalanna gætu haft neikvæð áhrif á störf 

viðmælenda og jafnframt töldu sumir svörin geta skaðað fyrirtækin sjálf. Þó rannsakandi hefði 

helst kosið að hafa rannsóknina opna almenningi á þeim grundvelli að upplýsingarnar varði 

menningarsögu þjóðarinnar og varðveislu hennar, þá virðir rannsakandi óskir viðmælenda. 

Viðmælendum var þó kynnt ákveðin skilyrði í byrjun áður en viðtal hófst. Þau voru að fyrirtæki 

og stofnanir yrðu nefndar með þeirra upprunalegu nöfnum. Viðmælendur fengu dulnefni en 

þar sem fyrirtæki og stofnanir væru þekkjanlegar þá gæti rannsakandi ekki lofað því að ekki 

væri hægt að rekja svör viðmælenda. Allir viðmælendur samþykktu viðtal undir þessum 

ákveðnu formerkjum. Niðurstaðan varð sú að ritgerðin verði lokuð í fimm ár, eða til ársins 

2020. 

Eftir viðtöl við viðmælendur frá RÚV og Kvikmyndasafni Íslands fékk rannsakandi að skoða 

safn og starfsemi RÚV og Kvikmyndasafns Íslands. Tilgangur þess að fá að skoða 

geymsluaðstæður og fylgjast með starfi stofnananna var sú að rannsakandi fengi skýrari mynd 

af þeirri starfsemi sem færi fram og gæti því séð fyrir sér þær aðstæður sem viðmælendur 

ræddu um í viðtölum. Hjá RÚV fylgdi rannsakandi Sigríði sem sýndi geymsluaðstæður, safn og 

skráningu í gagnagrunn þeirra. Hjá Kvikmyndasafni Íslands fór Heimir með rannsakanda um 

safnið, sýndi honum safngripi og almenna starfsemi sem átti sér stað.  



28 

3.5 Framkvæmd og úrvinnsla 

Viðtöl voru tekin á dreifðu tímabili frá maí 2014 til september 2014. Haft var samband við alla 

þátttakendur í gegnum netpóst þar sem rannsóknin var kynnt og óskað eftir þátttöku þeirra. 

þegar samþykki um þátttöku var komið fundu rannsakandi og viðmælendur tíma og stað sem 

hentaði báðum, þó var reynt að hafa staðinn sem þægilegastan fyrir viðmælendur og því völdu 

þeir alltaf staðinn sem viðtalið var tekið. Allir viðmælendur völdu það að rannsakandi kæmi í 

vinnu til þeirra og viðtalið fór þar fram á almennum vinnutíma.  

Áður en viðtalið hófst voru viðmælendur spurðir um leyfi fyrir því að notuð væri 

hljóðupptaka, allir samþykktu það. Þá var kynnt nánar fyrir viðmælendum hvernig viðtalið færi 

fram og að þeim yrðu gefin dulnefni. 

Eftir viðtalið var það skrifað orðrétt upp eftir hljóðupptöku. Mikil áhersla var lögð á það að 

fá viðtölin orðrétt niður og rannsakandi skrifaði einnig ummæli ef umgangur, hlátur og annað 

kom inn í hljóðupptökuna. Eftir að viðtalið var komið á skriflegt form var farið í að þemagreina 

það. Þá voru notaðar ýmsar litamerkingar og ummæli í Office Word til að auðvelda 

rannsakanda að draga fram það sem hann taldi vera aðalatriði. Þegar búið var að þemagreina 

og draga fram annað sem þótti mikilvægt var skrifaður heildartexti fyrir hvert fyrirtæki og 

stofnun fyrir sig með þá hugmynd að hægt væri að bera þær saman í lokaniðurstöðukafla. 

3.6 Takmarkanir og vandamál rannsóknarinnar 

Erfitt er að komast hjá takmörkunum þegar kemur að eigindlegri rannsókn, sérstaklega þegar 

val á þátttakendum er ekki blint og aðeins ákveðnir einstaklingar geta svarað þeim spurningum 

sem verið er að spyrja um. Þetta mögulega takmarkar rannsóknina á þann hátt að  rannsakandi 

fær aðeins svör frá einni manneskju er varðar heila stofnun eða fyrirtæki og því þarf að gera 

ráð fyrir persónulegum hugmyndum þátttakanda og skoðunum hans sem gætu að einhverju 

leyti litað svör hans. Þá er einnig erfitt að fela það hver viðmælandi er þó reynt hafi verið að 

gera það eftir mesta megni. Stofnanirnar sem verið er að rannsaka eru nafngreindar til þess 

að koma með samanburð og það gæti spillt fyrir nafnleynd.  Þá var ekki hægt að spyrja alla 

þátttakendur sömu grunnspurninga þar sem stofnanirnar eru ólíkar og starfsemi þeirra 

fjölbreytt, því þurfti að staðfæra spurningarnar að hverri stofnun fyrir sig og hverjum 

þátttakanda fyrir sig. Þá kom upp vandamál fyrir rannsakanda hvort rannsóknin ætti að vera 

opin almenningi. Vegna þess var niðurstöðukafli einnar stöðvar sem gæti valdið skaða fyrir 

viðmælanda sendur þeim viðmælanda til að fá hann sjálfan til að meta hvort hann treysti sér 
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að hafa ritgerðina opna almenningi. Rannsakanda fannst heiðarlegt að koma að þessu 

vandamáli þannig vegna þess að þessi ákveðni viðmælandi hafi orðið mjög heitt í hamsi í 

viðtalinu sjálfu og opinberað miklar og sterkar skoðanir stundum með mjög beinskeittu 

orðavali. Viðmælandi vildi ekki að ritgerðin væri opin í ákveðinn tíma þar sem það gæti skaðað 

bæði viðmælanda og fyrirtækið. Þá höfðu viðmælendur og yfirmenn hjá því fyrirtæki óskað 

eftir að ákveðið efni væri tekið út úr rannsókninni. Rannsakandi samþykkti ekki að breyta 

upplýsingum til að láta fyrirtækið sjálft líta betur út. Hins vegar ákvað rannsakandi að milda 

ákveðið orðaval þar sem orðrétt orðaval olli viðmælenda hugarangri. Þetta ætti þó ekki að 

hafa áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar en mikilvægt er að vera trúr því sem sagt var á sínum 

tíma en um leið að bera virðingu fyrir viðmælanda.  

3.7 Mikilvægi rannsóknarinnar 

Ein helsta ástæðan fyrir því að þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu er að lítið hefur verið 

fjallað um varðveislu sjónvarpsefnis á Íslandi þá sérstaklega með menningararf í huga. Það 

hefur þó eitthvað verið að aukast að fjölmiðlar hafi verið að sýna þessu máli áhuga. Því var 

áhugavert að rannsaka stöðu varðveislu á íslensku sjónvarpsefni á þeim tíma sem rannsóknin 

var framkvæmd. Þá telur rannsakandi þessa rannsókn helst þjóna sjálfstæðu 

sjónvarpsstöðvunum sem geta notað hana til þess að skoða stöðu mála hjá þeim sjálfum og 

bera sig saman við hinar einkareknu stöðvarnar og síðan opinberu stofnanirnar. Markmiðið er 

að hægt sé að skoða stöðuna eins og hún er núna og jafnvel að fyrirtæki og stofnanir 

þátttakanda geti nýtt sér rannsóknina til að sjá hvað er gott hjá þeim og hvaða úrbóta er þörf. 

Þá vildi rannsakandi líka fá skýrari mynd af því hvaða hugmyndir væru á Íslandi um 

sjónvarpsefni sem menningararf. 
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4 Ríkisútvarpið 

Hér á eftir verður fjallað um Ríkisútvarpið. Byrjað verður á að kynna stofnunina, hlutverk 

hennar og safnadeild. Þá verður rætt um gæða- og skjalamál. Skráningarkerfið Kistan verður 

skoðað og vefaðgangurinn Sarpurinn kynntur. Þá verður farið yfir varðveislu, skráningu og 

grisjun og að lokum litið á þær framtíðarhugmyndir sem eru til staðar í stofnuninni þegar 

kemur að hlutverki safnadeildarinnar. 

4.1 Kynning  

Ríkisútvarpið (héðan í frá RÚV) er hlutafélag í ríkiseign. RÚV var stofnað árið 1930 og var þá 

eingöngu útvarpsstöð. Hinn 30. september 1966 hófust sýningar á sjónvarpsefni hjá RÚV. Í 

upphafi var aðeins sýnt efni tvo daga vikunnar. Fljótlega var farið að senda út alla daga 

vikunnar nema fimmtudaga. Þá voru ekki sjónvarpsútsendingar í júlímánuði til ársins 1983. 

Árið 1987 var farið að senda út efni á fimmtudögum. Sjónvarpið flutti í Efstaleiti 1 árið 2000 

en þar áður hafði það verið til húsa á Laugarvegi 179 (Ríkisútvarpið, 2006). Lög um 

Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 segja til um hlutverk og skyldur 

stofnunarinnar í II. kafla, 3 gr.  

RÚV sýnir ýmsar tegundir af sjónvarpsefni bæði erlent og innlent. Má þar nefna 

skemmtiefni, fréttaefni og fræðsluefni. Þá er RÚV meðframleiðandi að ýmsum verkefnum og 

ræður til sín verktaka til einstaka þáttagerðar. RÚV kaupir einnig inn efni frá ýmsum aðilum. 

RÚV hefur takmarkaðan sýningarrétt á flestu efni nema fréttaefni og er það vegna 

höfundalaga nr. 73/1972. Þá kaupir stofnunin sýningarrétt að efninu til ákveðins tíma. Það er 

mismunandi eftir samningum hversu oft eða lengi RÚV má hafa efni til sýningar.  

4.2 Safnadeild RÚV 

Á safnadeild RÚV starfa sex starfsmenn við skráningu. Tekin voru viðtöl við tvo starfsmenn 

safnadeildar sem hér eftir verða kölluð Gunnar og Sigríður.  

Hlutverk safnadeildar RÚV er skráning, lyklun og varðveisla hljóð- og myndskráa, auk 

ljósmynda og bóka í eigu stofnunarinnar. Safnadeildin sér einnig um öll skjalamál 

stofnunarinnar og sinnir upplýsingaþjónustu bæði fyrir starfsfólk og almenning. Þar að auki er 

deildin ábyrg fyrir bókasafni stofnunarinnar. Starfsemi safnadeildarinnar er fjórþætt, þ.e. 



31 

afgreiðsla á safnkosti safnsins bæði fyrir innan- og utanhússfólk og skráning efnis á þremur 

deildum. Þær deildir eru sjónvarpsdeild en þar vinna þrír upplýsingafræðingar í ýmsum 

starfshlutföllum: einn upplýsingafræðingur starfar í fullu starfi í tónlistardeild (voru tveir en 

var fækkað niður í einn í fjöldauppsögnunum á RÚV árið 2013), og tveir upplýsingafræðingar  

sjá um að skrá útvarpsefni RÚV. Þá er að auki almennt starfsfólk sem starfar aðallega við 

þjónustu. Hlutverk safnsins er að geyma efni RÚV svo að hægt sé að nálgast það.  

Efnið sem safnadeildin fær til sín til skráningar er á stafrænu formi, en stærstur hluti þess 

efnis sem varðveitt er þar er hins vegar ekki kominn á það form ennþá. Lítið er unnið með 

pappír og stærstur hluti efnisins kemur til safnadeildar sem hljóðskrár eða á diskum þegar um 

er að ræða efni frá útvarpinu en efnið frá sjónvarpinu er mest ennþá á spólum. Þá er efnið í 

dag farið að koma inn sem myndbandaskrár á stafrænu formi. Í dag má almenningur koma inn 

á safnið og skoða efnið sem varðveitt er þar, nema efnið sé orðið svo gamalt að ekki séu til 

tæki til að sýna efnið en eitthvað er um það. Aðspurður um tækjamálin sagði Gunnar: „Við 

höfum ekki tæki til að spila viðkomandi filmu. Þetta er rosalega leiðinlegt en svoleiðis er þetta 

bara.“ 

4.3 Gæðamál og samskipti við aðrar deildir 

Safnadeildin er vel staðsett í Útvarpshúsinu sem gerir það að verkum að margir eiga leið þar 

framhjá daglega sem eykur sýnileika deildarinnar. Gunnar telur samskipti við  aðrar deildir 

ganga almennt vel fyrir sig. Helsta vandamálið sem kemur fram í samskiptum við aðrar deildir 

er að þó nokkuð þarf að ganga eftir því að dagskrárgerðarfólk eða tæknimenn skili 

upplýsingum til deildarinnar svo hægt sé að skrá það í grunninn. Að sögn Gunnars væri allt of 

mikið um að að rukka þyrfti inn efni frá öðrum deildum, en Gunnar taldi að þetta væru 

verkferlar sem þyrfti að bæta. Að mati Gunnars var starfsfólkið of mikið að slugsa við að skila 

inn efni til safnadeildar. Þetta gerir safnadeild erfitt fyrir með skráningu. Þetta gerðist helst hjá 

nýjum starfsmönnum en Gunnar hefur kallað eftir því að stefna safnadeildar sé sérstaklega 

kynnt fyrir nýjum starfsmönnum svo að þeir geri sér betur grein fyrir mikilvægi þess að efni sé 

skilað inn og verið sé að vinna að virkri varðveislu á safnadeild RÚV.  

Gunnari fannst einnig vanta meira upplýsingaflæði á milli deilda. RÚV er stór stofnun með 

margt starfsfólk og margar deildir sem geta komið að sama verkefni einhvern tíma á líftíma 

þess og það getur verið flókið að fá alla aðila til þess að vinna saman og halda verkferlum 

gangandi. Þá er líka mikið af verktökum sem starfa hjá RÚV og það gerir upplýsingaflæðið enn 



32 

flóknara. Enginn gæðastjóri er við störf á RÚV samkvæmt Gunnari en hann taldi að það gæti 

leitt til bættra verkferla innan stofnunarinnar varðandi skil á dagskrárefninu. 

4.4 Hlutverk safnsins 

Hlutverk safnadeildar RÚV er að geyma efni stofnunarinnar svo hægt sé að nálgast það og 

miðla því. Safnadeildin þjónar aðallega starfsfólki RÚV. Það sýnir sig meðal annars í því að 

mikilvægt er að efnið sé lyklað og skráð á þann hátt að fólk almennt geti nýtt sér 

það.„Samkvæmt útvarpslögum skal RÚV varðveita hljóðritanir, filmur, myndefni og aðrar 

sögulegar minjar, sem ætla má að hafi menningarlegt og sögulegt gildi fyrir íslensku þjóðina 

og heyra ekki sérstaklega undir lög um skylduskil safna“ (Ríkisútvarpið, e.d.-a). 

Varðveisluáætlun RÚV snýst um að geyma allt efni sem fer í útsendingu, safnadeildin 

geymir þó ekki hráefni sem verður til við vinnslu efnis. „Physískt“ efni og gamla efnið er geymt 

innanhúss. Þónokkuð af efni RÚV er farið í varðveislu á Kvikmyndasafni Íslands, en þar eru 

elstu filmurnar geymdar. Útvarpsefni RÚV er geymt innanhúss frá upphafi. Lakkplötur eru það 

elsta sem RÚV er með hjá sér og eru þær frá árunum 1934-35 og geymdar í útvarpshluta 

safnsins. Stafrænt efni stöðvarinnar er geymt á tveimur stöðum, það er tekið öryggisafrit og 

„speglað út“. Ef eitthvað hrynur þá hefur RÚV tryggt sig vel með varaeintökum samkvæmt 

Gunnari. Mikilvægt er að halda þessu við því líkt og Gunnar sagði erum við „að varðveita 

menningararfinn“.  

4.5 Kistan 

Kistan er stafrænt skráningar- og varðveislukerfi sem hefur verið í þróun mjög lengi, en þar 

inni eru skrár á mp3 formi og mp4 formi. Kistan tók formlega yfir varðveislu útvarps- og 

tónlistarefnis í október 2012. Þá var allt fært yfir á Kistuna. Þar eru til afrit af öllu efni frá um 

2008, því ætti efni Rásar 1 og Rásar 2 að vera alveg öruggt frá þeim tíma. Í Kistunni er líka 

geymd tónlist og annað útvarpsefni en allt útvarpsefni er skráð í Kistuna. Að lokum er einnig 

skráning á bókum þar inni.  

Búið er að færa öll lýsigögn fyrir sjónvarpsefnið yfir í Kistuna en hún hefur ekki enn verið 

tekin formlega í notkun við skráningu sjónvarpsefnis. Þróunarvinna er ennþá í gangi og beðið 

er eftir því á safnadeild að Kistan komist í fullt gagn. Efni sem á að fara í Kistuna er bundið því 

að það sé á stafrænu formi. Byrjað er að yfirfæra gamalt efni en allt nýtt efni er stafrænt í dag 
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og sett strax í Kistuna. Til þess að nálgast efni í Kistuna þarf almenningur að fara í gegnum 

upplýsingaþjónustuna á safnadeild. Hins vegar hefur innanhússfólk sjálft aðgang að Kistunni.  

Kistunni er ætlað að leysa af hólmi marga gagnagrunna sem voru í notkun á sama tíma. 

Þessir grunnar geymdu ýmiss konar skjöl og skrár. Starfsfólk safnadeildar bindur vonir við að 

Kistan muni samræma og auðvelda geymslu, skráningu og leit að efni stofnunarinnar frá því 

sem áður var. Fréttadeildin notar annan gagnagrunn til þess að skrá fréttaefnið sem heitir 

Inews og sér starfsfólk fréttadeildarinnar nær alfarið um skráningu inn á það kerfi. Safnadeildin 

kemur því ekki mikið að skráningu í Inews kerfið þótt fréttaefni sé varðveitt á safnadeildinni 

og Kvikmyndasafninu. 

 Starfsfólk RÚV hefur verið duglegt við að skrá efni stöðvarinnar og býr vel að því. Í dag eru 

spjaldskrár ennþá mikið notaðar og mikið af eldra efni RÚV er aðeins leitarhæft í gegnum þær. 

Unnið er að yfirfærslu spjaldskránna á tölvutækt form. Allar myndlýsingar, skrár, skýrslur og 

þess konar efni hefur verið vel geymt hjá safnadeild RÚV. 

4.6  Geymsluaðstæður 

Geymsluaðstæður eru í heildina ágætar þó að safnadeild RÚV eigi við plássleysi að stríða þegar 

kemur að geymslurými eins og á við í mörgum öðrum stofnunum sem vinna við geymslu og 

varðveislu skjala og annars efnis. Helsta vandamálið hjá safnadeildinni er að sum gögnin eru 

svo gömul að ekki má taka þau úr kassa nema til þess að yfirfæra yfir á stafrænt form. Til þess 

að gera það þarf hins vegar meiri mannskap og peninga. Tæknimaður sér um að færa yfir á 

stafrænt form en erfitt hefur reynst fyrir safnadeild að fá fjárveitingar fyrir því verkefni. Á 

vefsíðu RÚV er sérstaklega talað um varðveislu eldra efnisins og framtíðarsýn er varðar það, 

þar stendur meðal annars:  

Ljóst er að það er mikið hagsmunamál að dýrmætum menningarverðmætum verði 
komið á aðgengilegt og varanlegt form til framtíðar. Hluti safnsins eru gamlar 
upptökur sem oft eru einungis til í einu eintaki, gjarnan á lakkplötum eða 
segulbandi. Ef ekki verður brugðist við fljótlega er hætt við að hluti þessa efnis 
skemmist. Verkefnið er umfangsmikið og kostnaðarsamt og þörf er á miklum 
aðgerðum til að tryggja framtíð þess efnis sem í Gullkistunni leynist. RÚV hefur hug 
á að því að varðveita þessi menningarverðmæti og miðla þeim með dreifileiðum 
nútímans (Ríkisútvarpið, e.d.-a). 

 

Sigríður lýsti því að geymsluklefinn þar sem elstu spólurnar eru geymdar er einna best búinn 

til varðveislu filma og spóla en þar er reynt að stjórna hita, raka og birtu með það að markmiði 
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að gera aðstæður sem bestar fyrir varðveisluna. Umhverfi annarra geymslna hjá RÚV er ekki 

jafn vel stýrt. Þá vill starfsfólk safnadeildar ekki að fólk sé mikið að fara í geymsluna en þó er 

nauðsynlegt fyrir starfsemina að umgangur sé þar. Utanaðkomandi fólki er hins vegar ekki 

hleypt niður þar sem efni RÚV er geymt og aðstoðar afgreiðslumaður þá, þó eru engar 

sérstakar verklagsreglur varðandi umgengni í geymslunum. Gunnar taldi starfsmenn RÚV vera 

vel meðvitaða um rétta umgengni og segir meðal annars að starfsfólk RÚV viti að ekki megi 

fara með segul niður því „þá verði safnadeildin brjáluð“ líkt og Gunnar orðaði það. Þá eru 

eldvarnarhurðir og brunakerfi í geymslunni. Sigríði fannst hins vegar að tryggja mætti 

geymsluaðstæður og öryggi efnisins  á betri hátt, til dæmis með nákvæmari viðbragðs- og 

björgunaráætlun ef eitthvað kæmi upp á. 

4.7 Hversu lengi á að geyma? 

Gunnar taldi það ekki vera nógu skýrt hversu lengi ætti að geyma sjónvarpsefnið. Það er ætlast 

til þess að allt efni RÚV sé geymt en Gunnar talaði um að kannski ætti safnadeildin fremur að 

geyma ákveðið úrval eða ákveðinn þverskurð af efninu í staðinn fyrir allt. Gunnar taldi að það 

þyrfti að endurskoða stefnu stofnunarinnar varðandi sjónvarpsefni. Þá hefur RÚV takmarkað 

geymslupláss „en þetta bjargast eins og það er í dag vegna reglulegra sendinga til 

Kvikmyndasafns Íslands“ að sögn Gunnars.  

4.8 Sarpurinn 

Sarpurinn er vefur RÚV þar sem hægt er að nálgast efni á Netinu. Þar er efni geymt í ákveðinn 

tíma frá sýningardegi. Þó er mismunandi hversu lengi efnið er inni á Sarpinum vegna gildandi 

höfundarréttar yfir því efni og hverjir samningar stofnunarinnar eru um sýningarréttinn á 

efninu. Þá er ekki hægt að hafa efni lengi inni á kerfinu þar sem þetta eru mjög stórar skrár og 

getur orðið vandamál ef margir eru að horfa á efnið á sama tíma. Það eru Vef-og nýmiðlar sem 

sjá um rafrænt efni RÚV, meðal annars Sarpinn og Vod, leigukerfi RÚV (Ríkisútvarpið, e.d.-b).  

Því er það sem birtist á vefnum ekki í gegnum safnið. Sarpurinn kemur ekki að varðveislu efnis 

heldur veitir aðeins tímabundinn aðgang að því eins og hann er uppbyggður í dag. Því verður 

ekki farið dýpra í hugmyndir um Sarpinn og opið aðgengi.  
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4.9 Varðveisla og skráning 

Hver upplýsingafræðingur er ábyrgur fyrir skráningu ákveðins efnis. Safnadeildin fær spólur í 

hendurnar sem er til dæmis DVC-Pro spóla. Það þarf að strikamerkja hana og setja í rafrænan 

grunn sem notaður er til útlána svo hægt sé að finna spóluna aftur. Síðan er efnið skráð inn í 

grunninn og það geymt. Til þess að finna aftur spólu er vísað í hillunúmer á „physíska“ gagninu. 

Skrásetjari fær oft skýrslu frá dagskrárgerðarmanneskju í tölvupósti um viðkomandi þátt sem 

nýtist við skráningu gagnsins, meðal upplýsinga geta til dæmis verið viðmælendur og 

umfjöllunarefni þáttar. Sigríður segir að starfsfólk notist líka við fyrri gagnagrunna til dæmis til 

þess að skoða handrit og þess konar sem hjálpar til við skráningu og lyklun. Sigríður vonast til 

þess að þetta breytist eftir einhvern tíma með tilkomu Kistunnar og þegar allt efni þar verði 

orðið stafrænt og búið að sameina það. Þegar farið verður að skrá allt efnið í Kistuna þá mun 

dagskrárefnið koma til Safnadeildar í rafrænu innhólfi. Með efninu á að vera sem mest af 

lýsigögnum eins og inn- og útpunktar, sjálfkrafa birting á lengd, og upplýsingar um 

viðmælendur og það helsta sem gerist í þættinum. Þá á líka að koma skýrsla með gagninu sem 

á að vera með allar tækniupplýsingar og fleira er snýr að efninu. Eftir það þarf bara að ganga 

frá efninu og senda í safn sjónvarps. Þetta vinnuferli á að gera það auðvelt að finna efni og 

horfa á afritin í gagnagrunninum. Þetta er stefnan þegar kemur að geymslu á sjónvarpsefni og 

ætlunin er að taka alveg út DVC-Pro spólurnar. Stundum er skráning og færsla gerð þónokkuð 

áður en efnið er sýnt. Helst á gagnið að vera komið til safnadeildarinnar áður en það fer í 

útsendingu, stundum tekst það þó ekki. Safnadeildin leggur hins vegar mikla áherslu á að fá 

sem mest í hendurnar svo hægt sé að skrá sem mest, „við viljum ekki missa af neinu“ eins og 

Sigríður sagði.  

Safnadeild þarf að fara eftir lögum um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013 

þar sem fjallað er um varðveislu, og þá einnig lögum um sjónvarpsefni og skil til 

Kvikmyndasafns Íslands á efni sem fellur undir lög um skylduskil til safna nr. 20/2002. Gunnari 

fannst þetta þó ekki nógu skýrt í lögum þ.e. hvaða efni ætti að skila og hvort átt væri við allt 

efnið. Það á að gilda fyrir fleiri stöðvar en einungis RÚV að mati Gunnars. Þá er skjölum skilað 

til Þjóðskjalasafns Íslands samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014.  
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4.10 Grisjun 

Grisjunaráætlun RÚV er einföld en hún er sú að engu efni er hent. Þegar efni er orðið gamalt 

sjónvarpsmegin þá fer það upp í Kvikmyndasafn. Þá er útsending sem kölluð er „logger“ færð 

yfir á DVD-diska, bæði hljóð- og myndbönd og sent til Kvikmyndasafnsins tvisvar á ári. Áður 

fyrr voru þó spólur endurnýttar og tekið var yfir efni samkvæmt Sigríði. Ein spóla kostaði 

jafnvel upp í ein mánaðarlaun. Í dag grætur fólk það að þarna sé efni sem hefur tapast. Eitthvað 

var geymt en mjög mikið var endurnýtt.  

4.11 Breyting á formi efnis 

Færsla efnis yfir á stafrænt form fer eftir því hversu gamalt efnið er og er framkvæmd í 

samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Hjá Kvikmyndasafni Íslands starfar tæknimaður sem 

getur yfirfært „eldgamla“ efnið eins og Gunnar talaði um það. Hins vegar á sá tæknimaður ekki 

langt í eftirlaun og safnadeildin er í kappi við tímann bæði vegna tæknimannsins sem býr yfir 

sérþekkingu á þessu sviði og tækjunum sem notuð eru fyrir gamla efnið. „Ég er bara orðinn 

drullu nervous um filmurnar“ sagði Gunnar en elsta efni sjónvarpsins er geymt á 

Kvikmyndasafni Íslands. Til þess að afrita og setja yfir á stafrænt form þarf tæknimann og 

afspilunartæki.  

Þegar viðtölin voru tekin var verið að hlaða inn einhverju af eldra efni sjónvarpsins. Þá reyna 

starfsmenn að skrá það efni en hafa ekki nægan tíma eða mannskap til þess að sinna því verki 

sem skyldi. Það fékkst manneskja í tímabundna vinnu við að yfirfæra myndefnið yfir í Kistuna 

en það á einnig eftir að skrá úr spjaldskránum yfir í kerfið. Þá var einnig gert átak í því að færa 

efnið yfir á stafrænt form. Búið er að yfirfæra hluta af fréttunum þar sem filmurnar eru 

hreinsaðar og þær gerðar tilbúnar í að senda þær út til Danmerkur í yfirfærslu. Filmurnar eru 

sendar í yfirfærslu til Danmerkur þar sem betri gæði fást á yfirfærslunni þaðan. Hins vegar 

hefur efni ekki verið sent síðustu árin eftir fjármálahrunið vegna fjárskorts. Verkefnið er ekki í 

gangi núna en hluti fréttafilmanna sem unnið var að er kominn til Íslands. Efnið er hins vegar í 

Kvikmyndasafni Íslands og er aðgengilegt þar. Aðalmarkmiðið er að koma sem mestu yfir á 

stafrænt form því þar er grunnur sem er speglaður. Þannig fást meiri gæði og þá er einnig 

minni áhætta þegar tekin eru afrit af einu formi yfir á annað því við það tapast alltaf ákveðin 

gæði. Með því verður safnkosturinn líka mikið öruggari því að minni hætta er á að efnið verði 

fyrir skaða eins og að spólur festist í tækjunum. Með því að færa efnið yfir á stafrænt form 
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minnkar einnig heilmikið sú vinna sem unnin er nú á RÚV hjá tæknifólki og dagskrárgerðarfólki. 

Mismunandi er eftir formi efnisins hversu mikið liggur á að færa það yfir á stafrænt form. 

Myndefni sem geymt er á viðkvæmum filmum eða spólum er sett í forgang í yfirfærslu fram 

yfir myndefni sem er á endingarbetri filmum. Þannig er efni sem er á U-matic filmum yfirfært 

á undan myndefni sem er geymt á Beta forminu bara vegna þess að það er viðkvæmara efni.  

Samkvæmt Sigríði var meirihluti safnkosts ekki á stafrænu formi. Það er ekki langt síðan 

byrjað var að vinna með allt útsendingarefni stafrænt, eða um tvö ár, áður fyrr var allt efni sett 

á spólur. Elsta efnið er látið ganga fyrir í yfirfærslunni og síðan er efni líka tekið eftir 

efnisflokkum. Það er lögð áhersla á til dæmis leikið efni, en það er gríðarlega mikil vinna sem 

bíður þess sem mun yfirfæra allt sjónvarpsefni RÚV.  

4.12 Hvaða efni er skilað? 

Öll sjónvarpsdagskráin eins og hún leggur sig fer í Kvikmyndasafn Íslands á DVD-diskum. Einnig 

fréttir en þær eru ekki á útsendingarhæfu formi. Þar er diskunum raðað eftir degi og tímabili. 

Búið er að setja tveggja tommu filmurnar til Kvikmyndasafns Íslands. Þá sér Kvikmyndasafn 

Íslands um yfirfærslu á gömlu efni fyrir RÚV. RÚV hefur fengið lítið sem ekkert fjármagn til þess 

að yfirfæra efnið og því er mjög mikið eftir af efni á upprunalegu formi. Þá eru tveggja tommu 

filmur og filmur allar komnar í Kvikmyndasafn Íslands og megnið af U-matic filmunum. Þar með 

er það efni að mestu komið í ábyrgð Kvikmyndasafns Íslands.  

4.13 Framtíðarhugmyndir varðandi varðveislu hjá RÚV 

Safnadeild RÚV slapp ekki við niðurskurð sem gerður var hjá stofnuninni 2013. „Við þurftum 

að láta frá okkur heilan starfsmann og aukafólk. Það voru til dæmis skólakrakkar hér sem voru 

að aðstoða okkur við hin og þessi sérverkefni eða bara sinna afgreiðslu svo við 

upplýsingafræðingarnir höfum meiri tíma í hérna svona safnavinnu. Vegna þessa komumst við 

yfir minna efni, við erum að þróa hérna grunn (Kistan) og þá ætti einmitt ekki að vera að 

minnka á þeim tímapunkti“, sagði Gunnar. Vegna þessa niðurskurðar er álagið meira á 

starfsfólkið og það efni sem verið er að sýna í dag á RÚV er sett í forgang þegar kemur að 

skráningu og lyklun. Af þessum sökum verður vinnan við gamla efnið útundan.  

Vinnuálagið á starfsfólkið er komið að ákveðnum þolmörkum. Erfitt er að bæta endalaust 

af verkefnum á starfsfólkið og samkvæmt Sigríði var mælirinn orðinn fullur, álagið á fólkið var 
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orðið mjög mikið og vinnan farin að hlaðast upp. Meðan vinnan hleðst upp skemmast 

filmurnar smá saman þannig að yfirfærsla yfir á stafrænt form er orðin nauðsynleg.  

Þegar efnið er komið á stafrænt form verður nýtingin líka betri því fólk nennir ekki alltaf að 

bíða eftir efninu sem er á tommunum því það tekur tíma að yfirfæra efnið yfir á stafrænt form 

og dagskrárgerðarfólk hefur ekki alltaf þann tíma samkvæmt Sigríði.  

Þá fannst Gunnari einnig mikilvægt að Mennta- og menningarmálaráðuneytið skoði afstöðu 

sína betur til varðveislu efnisins út frá menningarlegri arfleifð. Eins og fjármálin eru í dag þá 

stenst stefna ráðuneytisins ekki. „Það þarf annað hvort að setja pening í þetta eða bara að 

ákveða það að þeir beri ábyrgðina á því að þetta glatist. Það þarf einhver að bera ábyrgðina á 

því að þetta glatist“, sagði Gunnar. Kistan hefur verið notuð sem einhverskonar „skrautfjöður“ 

en það er samt ekki nógu mikið lagt í málaflokkinn svo hægt sé að leggja meiri kraft í yfirfærslu 

og gera efnið öruggt. Gunnar sagði að: 

Safnið hjá RÚV er orðið mjög mikilvægt því það er bara til eitt eintak af hverju efni 

og þetta er hvergi til annars staðar og er ekki til útgefið eða neitt sko…. Þannig að 

þetta er orðið rosalega verðmætt safn bara upp á þjóðararfinn sko. Þetta efni sem 

er bara ekki til annars staðar.  

4.14 Niðurlag  

Samkvæmt viðtölum við Sigríði og Gunnar er varðveisla efnis RÚV í ágætu standi eins og er, 

hins vegar er mikilvægt að veitt verði fjármagn til þess að tryggja það að hægt sé að breyta 

efni yfir á stafrænt form og þar með að varðveita meira til framtíðar. RÚV hefur þurft að taka 

á sig fjárhagslegan skell eins og margar aðrar ríkisstofnanir eftir hrunið og því er óvíst hvenær 

verður hægt að fara markvisst í yfirfærslu safnkosts. Þá hefur samstarf við Kvikmyndasafn 

Íslands fríað RÚV af ýmsum þáttum varðveislunnar eins og geymslu eldri spóla. Vilji virðist þó 

vera hjá stjórnendum og starfsfólki til þess að haldið verði vel um dagskrárefni RÚV til að 

tryggja menningararf þjóðarinnar í mynd. Hins vegar finnst starfsfólki sem vinnur við 

varðveislu efnisins orðin stundum hljóma innantóm hjá helstu ráðamönnum þjóðarinnar 

þegar kemur að varðveislumálum og lítið fjármagn er sett í þann málaflokk. Starfsfólk RÚV er 

farið að hafa áhyggjur af því ástandi sem sumt efnið er komið í og má það ekki bíða of lengi 

því það mun eyðileggjast með tímanum.  
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5 365 Miðlar 

Hér verður fjallað um fjölmiðlafyrirtækið 365 Miðlar. Byrjað verður á að kynna uppbyggingu 

stöðvarinnar og viðmælanda rannsóknarinnar, Katrínu. Þá verður farið yfir skráningu, lyklun, 

varðveislu og grisjun. Að lokum verður farið yfir skjalastjórn, gæðastjórnun og 

geymsluaðstæður hvað varðar dagskrárefni stöðvarinnar, samskipti innan fyrirtækisins og 

markmið 365 Miðla með framleiðslu og geymslu efnisins eru einnig rædd. 

5.1 Kynning  

Stöð 2 var stofnuð þann 9. október árið 1986. Árið 2005 var 365 Miðlar stofnað með 

sameiningu margra fjölmiðla og féll þá Stöð 2 undir eignarhald 365 Miðla. Eigendaskipti hafa 

verið tíð hjá fyrirtækinu. Það hefur haft mörg nöfn og umfangið er orðið mun meira en það var 

í byrjun. Fyrirtækið í dag er orðið stórt fjarskiptafyrirtæki þar sem boðið er upp á áskrift að 

neti, farsíma og heimasíma. Þá eru einnig reknar útvarpsstöðvar. Þar að auki er prentmiðilinn 

Fréttablaðið gefinn út á þeirra vegum og vefmiðilinn Visir.is. Snemma árs 2015 var tilkynnt um 

sameiningu fjarskiptafyritækisins Tals og 365 Miðla og er Tal í dag rekið undir merkjum 365 

Miðla. Þá eiga 365 Miðlar einnig Midi.is sem er vefgrunnur sem selur aðgangsmiða á hina ýmsu 

viðburði. (365 Miðlar ehf, 2015). 

Í dag eru reknar nokkrar sjónvarpsstöðvar innan 365 Miðla auk Stöðvar 2. Það eru 

Krakkastöðin sem sýnir aðeins barnaefni alla daga. Popptíví sem er stöð fyrir ungt fólk með 

vinsæla unglingaþætti og tónlistarmyndbönd. Bíórásin sem sýnir aðeins kvikmyndir og síðan 

Gullstöðin sem sýnir klassíska þætti og eldra íslenskt efni úr framleiðslu Stöðvar 2. Þá er einnig 

boðið upp á Frelsi þar sem áskrifendur geta sjálfir valið hvað þeir horfa á, úr áður útsendri 

dagskrá Stöðvar 2 og hinna stöðvanna. Að lokum eru reknar sex stöðvar innan Stöð 2 Sport 

sem sýnir aðeins íþróttaefni. Einnig er í boði fjölvarp þar sem 365 Miðlar hafa milligöngu með 

sýningu erlendra stöðva (Stöð 2, 2015). 365 Miðlar eru með samstarfsamning við 

Kvikmyndasafn Íslands um skil á efni þeirra. Dagskrárefnið er skráð og lyklað upp að ákveðnu 

marki hjá fyrirtækinu.   

Katrín er safnstjóri og dagskrárstjóri hjá 365 Miðlum. Starf hennar felst í því að halda utan 

um dagskrárefni sjónvarpsstöðva 365 Miðla að frátöldum fréttum. Starf hennar skiptist í 80% 

safnastarf og 20-25% dagskrárfulltrúastarf. Hjá fyrirtækinu starfa um 450 manns og því er um 

mikinn mannafla að ræða.  
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5.2 Skráning og lyklun 

Allt frá stofnun fyrirtækisins hefur efni verið skráð og sagði Katrín að bókasafns- og 

upplýsingafræðingur hafi alltaf verið þar að störfum. Fyrsti bókasafns- og 

upplýsingafræðingurinn var ráðinn 1987 til að halda utan um dagskrárefnið. Sá bókasafns- og 

upplýsingafræðingur lagði grunninn að flokkunarkerfi sem er notað hjá 365 Miðlum. Katrín 

reyndi að skrá allt íslenska efnið sem varð til en oftast fannst ekki tími til þess og efnið staflaðist 

upp. Katrín kvaðst óska þess að hún hefði meiri tíma til að skrá efni og lykla það. Katrín kvaðst 

búa við mikla tímaþröng og hún þyrfti að takmarka vinnu við hverja færslu. Í geymslum 365 

miðla er mjög mikið efni sem á eftir að vinna með. Eitt sumarið fékkst aukafjárveiting til að 

ráða sumarstarfsmann í hlutastarf til að skrá inn í Excel samkvæmt leiðbeiningum frá 

Kvikmyndasafni Íslands  svo hægt væri að senda dagskrárefni í varanlega varðveislu til safnsins. 

Katrín sá ein um að skrá og lykla sjónvarpsefnið og að hennar sögn var hún að drukkna í 

verkefnum. Hún fékk ekki aukamannskap þótt hún óskaði eftir því. Katrín fann ekki til 

stuðnings frá yfirmönnum sem henni fannst ekki hlusta á tillögur hennar og kvartanir og fannst 

það að vissu leyti koma niður á faglegu starfi á safninu. Katrínu fannst stjórnuninni mjög 

ábótavant þar sem sífellt væri verið að breyta skipuriti og skipta og breyta um mannskap. Hún 

hefur meðal annars verið með þrjá yfirmenn síðustu tvö árin (2012-2014). Þá var deildin sem 

hún starfaði við á stöðugu flakki til og frá á milli yfirmanna. Á deildinni starfa á milli 15-20 

manns. Katrín sagði að hún og aðrir starfsmenn væru orðnir langþreyttir á endalausum 

breytingum hjá fyrirtækinu. Meðal annars hafi verið tekinn hluti af safnstjórastarfi hennar svo 

að meiri tími færi í dagskrárgerðina.  

Ekki voru notuð stöðluð efnisorð og stöðluð skráning og lýsti Katrín skráningunni sem 

„soldið homemade“. Hins vegar reyndi hún að nota Dewey flokkunarkerfið og Kerfisbundinn 

efnisorðalykil í gegnum Gegni til að sjá hvaða orð Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 

hafi notað við skráningu svo að hún hefði þetta að einhverju leyti í samræmi við staðla, þó það 

væri aðeins fyrir hana sjálfa. 

365 Miðlar nýta vefkerfi sem er notað til að fylgjast með dagskrárliðum. Trello er 

verkefnastjórnunarkerfi í grunninn og fylgir verkefni frá byrjun og þangað til tæknimenn setja 

verkefnið inn á miðlara (server). 

Varðveislu- og skráningarkerfi Stöðvar 2 var að Katrínar sögn 20 ára gamalt lagerkerfi sem 

hét Concord og var notað í hinum ýmsu sölufyrirtækjum. Kerfið var fyrst sett upp sem 
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bráðabirgðakerfi en hafði verið látið standa í 20 ár. Katrín sagðist búast við því á hverri stundu 

að það hryndi. Í Concord-kerfinu var búinn til svokallaður safnahluti þar sem Katrín skráði inn 

efnið. Flokkað var eftir því hvort um innlenda mynd, erlendan þátt o.s.frv. væri að ræða. Í 

kerfinu voru mismunandi safnmörk þar sem hægt var að setja inn viðmælendur, 

dagskrárgerðarfólk, efnisorð og þess háttar grunnskráningu. Safnahlutinn var búinn til af 

fyrrverandi starfsmanni sem Katrín sagði að væri sá eini sem kynni almennilega á kerfið, því 

þyrfti að kalla hann út ef kerfið tæki upp á því að hrynja. 

Katrín skráði ekki inn upplýsingar um aðkeypt efni, heldur var það starfsfólk dagskrárdeildar 

sem skráði beint upp úr samningum um efnið þær upplýsingar sem þar voru og nýtti því ekki 

dagskrárefnið sjálft við skráninguna. Katrín bætti síðan við upplýsingarnar undirtitli og 

viðmælendum og reyndi að gefa einfalda grunnlýsingu á efninu. Það var hins vegar hennar 

ákvörðun og að hennar sögn var enginn að hugsa út í það ef hún gerði það ekki. Katrín reyndi 

að lykla eins og hún gat svo auðveldara og fljótlegra væri að finna efni þegar á þyrfti að halda. 

Hún lyklaði til dæmis matreiðsluþætti ef í þeim var þema á borð við hátíðarmat, en það er 

hentugt vegna endursýninga. Efnið var leitarhæft upp að vissu marki en oft gat reynst erfitt að 

finna það sem verið var að leita að í kerfinu. Kerfið var aðeins innanhússkerfi en ekki veflægt. 

Katrín segir að hún og yfirmaður hennar hafi farið á ráðstefnu fyrir nokkrum árum. Þar 

kynntust þær kerfi sem þær hefðu viljað taka upp hjá Stöð 2. Síðar þegar þær voru komnar 

heim og fóru að tala um að kaupa inn þetta kerfi komust þær að því að tölvudeildin hafi þá 

þegar verið búin að kaupa kerfið en sleppt því að kaupa „archive“ pakkann með. Katrín var 

mjög óánægð með það að tölvudeildin hafi ekki haft samráð við hana og yfirmanninn um kaup 

á þessu kerfi þar sem það var hún sem þurfti helst að nota það til skráningar. Katrín lýsti því 

að lítið samráð væri haft við safnadeild þegar kæmi að mikilvægum ákvarðanatökum er 

vörðuðu starf þeirra og var að vonum mjög óánægð með það. Að sögn Katrínar var ekki hægt 

að uppfæra kerfið sem notað var við skráninguna.  

Kerfið býður ekki upp á val og ábendingar, ef Katrín leitaði til dæmis að orði sem kom ekki 

upp, bauð kerfið henni ekki upp á ábendingar eins og „áttu við þetta?“. Kerfið var ekki staðlað 

og því komust ýmsar villur í gegn. Katrín reyndi að fylgja þeirri reglu að nota alltaf fleirtöluorð 

en ekki eintöluorð. Þá fór hún reglulega yfir það sem hafði verið skráð inn af öðrum og leiðrétti 

þær villur sem hún fann.  
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Fyrir þremur árum var keypt nýtt kerfi fyrir fréttastofuna, Katrín lýsti því sem „einhverju“ 

kerfi og sagði að það hafi ekkert verið uppfært og hún taldi það ekki lengur vera í notkun. 

Fréttastofan sá um að skrá sitt efni í skráningarkerfi. Þar var frjáls orðaleit í texta. Ef 

innsláttarvillur voru í textanum hamlaði það leit þar sem þetta var einföld orðaleit. Katrín taldi 

að ekki væri tekið afrit af efninu í Concord-kerfinu, það væri hins vegar aðallega á færi 

tölvudeildarinnar að sjá um þannig mál.  

5.3 Varðveisla,  grisjun og lög 

Engin skrifleg varðveisluáætlun var til staðar, hins vegar var munnlega reglan sú að geyma allt 

innlent efni. Ef átti að grisja efnið voru geymd sýnishorf sem voru fyrsti og síðasti þátturinn í 

röðinni. Öll grisjun var borin undir dagskrárstjóra. Katrínu fannst vanta heildstæða safnastefnu 

á 365 miðla. Það væru engin viðmið um hvernig ætti að geyma efnið. Fyrirtækið reyndi að 

uppfylla lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 en í 11. gr. laganna er fjallað um skil á 

kvikmyndum til varðveislusafns. Þá var hugmynd Katrínar um varðveisluna einnig sú að koma 

efninu í skjól, þar sem mikið var um að verið væri að breyta um eigendur og uppsetningu 

fyrirtækisins og var hún hrædd um að efni týndist ef það væri ekki sent til Kvikmyndasafns 

Íslands. 365 Miðlar fylgdu lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 sem kveða á um varðveislu á 

fjölmiðlaefni í eitt og hálft ár. Áður fyrr var dagskráin öll tekin upp á DVD disk en því var hætt 

fyrir þremur árum þegar stöðin fór í stafræna útsendingu. Síðan þá  eru aðeins varðveittir 

nokkrir dagar á miðlara sem er svo eytt þegar plássið er búið. Því er þetta ákvæði ekki uppfyllt 

hjá fyrirtækinu í dag.  

Engin grisjunaráætlun var til staðar fyrir innlenda efnið, hins vegar var grisjunaráætlun til 

staðar fyrir erlenda efnið vegna samninga við erlend framleiðslufyrirtæki og sýningarréttar. 

Íslenskt efni var hins vegar allt geymt nema tvítökum var hent og stundum 

óútsendingarhæfum spólum sem höfðu skemmst.  

Það sem Katrín taldi vandamál við varðveisluna auk lítils stuðnings yfirmanna var að 

varðveisluhugmyndir fyrirtækisins voru út frá hugmyndum tölvunarfræðinnar en ekki 

upplýsingafræðinnar. Eftir að efnið fór að verða stafrænt hafi upplýsingafræðin orðið útundan. 

Katrínu fannst fyrirtækið vera komið á núllpunkt aftur varðandi varðveisluna og að 365 Miðlar 

væru að hegða sér eins og ný sjónvarpsstöð varðandi geymslu og skráningu á efni eftir að hún 

varð stafræn. Henni sjálfri væri ekki hleypt í að skipuleggja og sjá hvað hægt væri að gera.  
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5.4 Skjalastjórn og gæðastjórnun 

Samkvæmt Katrínu var enginn starfandi gæðastjóri og engin gæðastefna til staðar. Hún taldi 

að 365 Miðlar fengju ekki ISO vottun þar sem öll skráningarmál væru í ólagi. Katrín hafði spurt 

sig hvernig fjárfestar í fyrirtækinu myndu bregðast við ef þeir kæmust að því hvað öll skjala-, 

geymslu- og staðlamál væru í miklu ólagi. Spólueignin er framleiðsla fyrirtækissins og hún 

spurði sig hvað fjárfestar myndu segja ef þeir kæmust að því hvernig 365 Miðlar færu með 

framleiðsluna sína.  

Katrín taldi mikilvægt að það væri ráðinn gæðastjóri sem myndi hafa yfirsýn með málum og 

setja stefnur og fylgja stöðlum. Það þyrfti einhvern sem myndi láta yfirstjórnina vita að svona 

gengi þetta ekki lengur. 

Katrín taldi lítið hlustað á sig þegar hún væri að reyna að hafa samband við yfirmenn sem 

varðar geymslu- og skráningarmál. Hún lýsti fyrirtækinu sem miklu karlaveldi og ekki væri 

borin virðing fyrir því sem kvenfólkið hefði að segja. Hún sagði að samstarf við tölvudeild gæti 

verið stirt og samskipti vegna bilana í kerfi gætu verið erfið. Katrín vissi ekki til þess að 

fyrirtækið væri með viðbragðs- eða björgunaráætlun, það komi ekkert fram um það í handbók 

starfsmanna. 

Engin skjalastjórn er til staðar né skjalastjóri  við störf hjá 365 Miðlum og enginn veit hver 

sér um skjalamálin í dag samkvæmt Katrínu. Fyrirtækið hafði einnig átt í viðræðum við 

Gagnavörsluna um skjalastjórn en hætti við vegna kostnaðar1.  

5.5 Markmið fyrirtækisins 

Markmið 365 miðla að sögn Katrínar var að skila hagnaði. „Þeir vilja bara að vera búa til efni 

og hitt er bara eitthvað leiðinlegt röfl, eitthvað praktískt atriði, nei…“ Hún sagði fyrirtækið hafa 

lítinn skilning á að búa til eða fjárfesta í kerfi í kringum framleiðslu sína og varðveita það. Þeir 

hafi lítinn sem engan áhuga að eyða peningum í það og vilja frekar setja peninginn í meiri nýja 

framleiðslu. Katrín hafði meðal annars fengið dagskrárgerðarfólk með sér í lið og skrifað bréf 

                                                      

 

 

 
1 Haft var samband við Katrínu í byrjun maí 2015 aftur og hafði hún þá komist að því nýlega 

að það væri lyklað skjalastjórnunarkerfi til staðar sem væri á ábyrgð yfirstjórnar.  
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til yfirstjórnar til að gera henni grein fyrir hættunni af því að vera ekki að halda betur upp á 

framleiðsluna. Það virtist ekki hafa dugað til og Katrín sagði að það skipti ekki máli hver 

kvartaði.  

Það er alveg sama hver, maður hefði haldið að þegar gömlu refirnir í 
dagskrárgerðinni væru farnir að pípa að eitthvað yrði gert en það virðist ekki duga 
til. Þetta er nefnilega afgreitt oft sem bara eitthvað tuð. Þeir [yfirmennirnir] vita 
að þetta er einhvers staðar þarna en þeir sjá ekki endilega tilganginn í að geyma 
þetta. Þú veist þetta er bara gamalt dót eitthvað, maður hefur oft fengið að heyra 
þetta. Hvað á að gera við þetta gamla drasl… bara uhh…  

 

Þrátt fyrir þetta hafa 365 Miðlar verið að auglýsa sjónvarpsstöð sem heitir Stöð 2 Gull. Þar 

auglýsa þeir efni úr „gullkistu“ Stöðvar 2, en þessi stöð sýnir eldra efni stöðvarinnar. Katrínu 

fannst kjánalegt að þeir væru að auglýsa sig á þennan hátt meðan þeir hefðu ekki áhuga á að 

varðveita efnið sitt betur. Hún var orðin langþreytt á þessu skeytingarleysi og fannst pirrandi 

þegar verið var að monta sig á því sem ekkert væri. Katrín sagðist hafa það á tilfinningunni að 

hugmyndir Stöðvar 2 um menningararf væru ekki til staðar og að yfirmenn vissu varla hvað 

þessi orð þýddu. Katrín lýsti yfir mikilli vanþóknun á viðmóti Stöðvar 2 gagnvart eigin 

framleiðslu. Stöðin virtist engar hugmyndir hafa um geymslu í menningar- eða 

sagnfræðilegum tilgangi heldur væri öllu kerfinu haldið nægilega vel uppi til þess að hægt væri 

að græða á því. Katrín og forverar hennar litu hins vegar á geymsluna sem sambland af hagnaði 

og geymslu til menningararfs. Hún taldi það líka fara eftir áhugasviði yfirmanna hvers tíma 

hversu mikið af peningum væri sett í safnadeildina og hennar störf.  

5.6 Stafrænt efni og spólur  

Yfirmenn sáu ekki mikilvægi þess að eiga og varðveita hlutina. Þeir litu á spólurnar sem gamalt 

drasl og ennþá var mikið af efni aðeins á spólum og ekki búið að færa yfir á stafrænt form. 365 

Miðlar fóru að setja allt efni sitt sem framleitt var frá 2012 á tölvutækt stafrænt form en það 

sem var framleitt fyrir það var mest allt á spólum. Þá sagðist Katrín fá að heyra spurninguna 

„má ekki bara henda þessu?“ allavegana einu sinni í mánuði. Þetta átti sérstaklega við um 

fréttaefnið sem var á spólum.  

Samkvæmt Katrínu var vandamál var farið að skapast með stafræna efnið en miðlarinn þar 

sem efnið var geymt  var alltaf fullur og þá þurfti að henda út efni af honum án nokkurrar 

grisjunaráætlunar. Á um tveimur árum hafa orðið til um nítján þúsund tölvuskrár og 
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tæknimennirnir tóku upp á því að eigin frumkvæði að eyða efni út án þess að ræða við Katrínu, 

þó ekki íslensku efni . 

Að Katrínar mati var dagskrárgerðarfólk dottið úr tengslum við sín fyrri verk og virtist ekki 

hafa neinar tilfinningar gagnvart sköpunarverkum sínum.  

5.7 Geymsluaðstæður 

Þegar 365 Miðlar fluttu höfuðstöðvar sýnar að Lynghálsi í Skaftahlíð árið 2005 varð 

dagskrárefnið eftir í húsnæði fyrirtækisins við Krókháls þar sem ekki var pláss fyrir það á nýjum 

stað. Fréttaspólurnar fluttu með fréttastofunni. Við flutningana 2012 var mest grisjað úr 

erlendu efni og aðallega tvítök úr innlenda safninu. Þá fór safnadeild 365 Miðla í samstarf við 

Kvikmyndasafni Íslands sem tók við elstu spólunum. Eftir flutning var hluti efnisins geymdur í 

kjallara hússins í Skaftahlíð. Hinn hlutinn var geymdur á brettum í húsi 365 Miðla innan um 

ýmis vinnutæki og Katrín var sú eina sem hafði aðgang að því efni. 

Geymslan í Skaftahlíð var hvorki hita- né rakastýrð. Geymslan var lokuð en var niðri í kjallara 

með glugga. Flúorperur héngu niður úr loftinu. Þá hafði einhvern tíma lekið vatn á spólurnar. 

Yfirmenn höfðu ekki sýnt áhuga á að kaupa stillanlega geymslu eða skáp. Katrín taldi að betur 

færi um spólurnar sem væru geymdar á brettunum í húsnæði 365 Miðla í Krókhálsi heldur en 

þær sem væru geymdar innanhúss. Aðstæðurnar sem spólurnar voru geymdar við voru vægast 

sagt slæmar að sögn Katrínar. Þær voru orðnar gamlar, þreyttar og rykugar. Það hafi lekið á 

þær, þær flækst, væru skítugar og jafnvel rifnar. Það þyrfti einhvern til þess að fara yfir þær og 

koma þeim á stafrænt form og til bjargar áður en það yrði of seint. 

5.8 Samstarf við Kvikmyndasafn Íslands 

Það var fyrir frekar stuttu síðan sem Katrín og yfirmaður hennar fóru að huga að því hvað ætti 

að gera við allt eldra efnið þeirra. Í kringum 2010 ákváðu þau að hafa samband við 

Kvikmyndasafn Íslands. Þau höfðu samband við safnið og mynduðu vinnuplagg. Elsta efnið og 

gamlar auglýsingar voru færðar fyrst yfir á safnið og tvítökum var hent. Katrín sagði að allt væri 

stopp í þeirri vinnu núna og efnið væri óaðgengilegt í fjargeymslu á Fosshálsi. Lítið hafði verið 

unnið í því að koma efni yfir til Kvikmyndasafnsins nýverið vegna tímaskorts hjá Katrínu.  
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5.9 Nýting á framleiðsluefninu 

Þeir sem nýttu sér aðallega efni 365 miðla voru dagskrárgerðarfólk fyrirtækisins, einnig var 

það heimildargerðarfólk, aðrar sjónvarpsstöðvar og almenningur.  

Katrín fékk fyrirspurnir um efni utan stofnunarinnar og sagði að það gengi ágætlega að 

sinna þeim þar sem fyrirspurnirnar komu aðallega í törnum. 365 Miðlar rukkuðu fyrir efnið 

samkvæmt ákveðinni verðskrá. Hversu hátt verðið er fer eftir umfangi og lengd, hvað eigi að 

nota efnið í, hver muni sjá efnið, hvort það fari erlendis og fleira. Tæknimennirnir sáu um að 

gera afrit af efninu.  

5.10 Samskipti og samstarf 

Safnadeild hafði mest samskipti við dagskrárdeild og það gekk oftast vel að mati Katrínar. Þá 

hafði safnadeild líka mikil samskipti  og samstarf við tölvudeildina. þau samskipti gengu ekki 

alltaf vel að sögn Katrínar og lítill skilningur frá starfsmönnum tölvudeildar á starfi Katrínar. 

Það er ekki nógu gott þar sem safnadeild og tölvudeild þurfa að vinna saman að hinum ýmsu 

verkefnum eins og við að halda skráningarkerfinu gangandi og finna og yfirfæra efni.  

Katrínu fannst of mikið um að dagskrárgerðarfólk hugsaði ekki nægilega vel um að koma 

spólum aftur á sinn stað eftir að þær væru notaðar og hafði hún lent í að fá til sín fullan vagn 

af spólum sem annaðhvort hefðu verið týndar í vitlausum hulstrum eða jafnvel aðeins fengið 

hulstrin til baka án spólunnar.  

365 Miðlar eiga ekki í samstarfi við aðrar sjónvarpsstöðvar varðandi varðveislu, hins vegar 

skiptast stöðvarnar á efni og það samstarf virtist ganga að flestu leyti vel. Þá nefndi Katrín 

sérstaklega RÚV varðandi það. Henni fannst að það mætti vera meira samstarf milli 

sjónvarpsstöðvanna varðandi varðveislu og hafði hún leitað þó nokkuð mikið til safnadeildar 

RÚV um ráðleggingar varðandi skráningu, lyklun og varðveislu og var starfsfólk safnadeildar 

RÚV mjög samstarfsfúst. Katrínu fannst hins vegar 365 Miðlar vera mjög aftarlega á merinni 

miðað við Skjáinn og RÚV og taldi að aukið samstarf myndi styrkja starf hennar mjög til dæmis 

með samhæfðri skráningu og efnisorðagjöf.   

5.11 Samantekt 

365 Miðlar er stórt fyrirtæki sem teygir anga sína víða. Þar er starfandi upplýsingafræðingur 

sem sér um grunnskráningu og lyklun á framleiðsluefni stöðvarinnar. Ekki er við störf skjala- 
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eða gæðastjóri og ekki er til staðar gæðakerfi. Fyrirtækið á í samstarfi við Kvikmyndasafn 

Íslands um varðveislu á framleiðsluefni Stöðvar 2. Mikið af efni á eftir að skrá og lyklun á eldra 

efni sjónvarpstöðvarinnar er í algjöru lágmarki. Samstarf yfirmanna og undirmanna gengur 

brösuglega og finnst Katrínu sem sér um skráningarmál lítið hlustað á sig og finnst henni það 

koma niður á gæði skráningar, lyklunar og varðveislu. 

Efni Stöðvar 2 er orðið gríðarlega mikið eftir næstum 30 ár sem starfandi sjónvarpsstöð. Því 

er mjög jákvætt að stöðin skuli vera í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands um varðveislu á 

hluta dagskrárefnisins. Þó er greinilegt að mikil óánægja er hjá viðmælanda með stöðu mála 

hjá Stöð 2, bæði er varðar skráningarmál og stjórnun. Æskilegt væri að 400 manna fyrirtæki 

væri með staðlað skjalastjórnunarkerfi og jafnvel skjalastjóra í vinnu en það er ekki hjá 365 

Miðlum og er því ábótavant. Þá er það helst fyrir hugsjón þeirra sem hafa starfað við skráningu 

og varðveislu hjá 365 Miðlum sem einhver varðveisla hefur farið fram en helst er það sorglegt 

að viðhorf yfirmanna sé það að best væri að „henda þessu drasli“ eins og það var orðað. Því 

er mikilvægt að vel sé staðið að verndun þessara menningarverðmæta sem margir myndu vilja 

kalla eign þjóðarinnar vegna þess hversu mikil áhrif efnið hefur haft á íslenskt samfélag. Þá er 

einnig alvarleg staða á geymslumálum hjá 365 Miðlum en þar sem aðeins hluti af efninu þeirra 

er kominn upp á Kvikmyndasafn Íslands er stór hluti efnisins enn geymdur hjá fyrirtækinu 

annars vegar í kjallarageymslu sem býður upp á vægast sagt léleg skilyrði til geymslu á spólum, 

og hins vegar á vörubrettum í geymsluhúsnæði með hinum ýmsu tækjum og tólum. Spólur eru 

hlutir sem ekki endast að eilífu og þurfa ákveðna aðhlynningu. Vegna þess eru 

geymsluaðstæður 365 Miðla ófullnægjandi. Einnig þyrfti að skoða samskipti innan 

fyrirtækisins en þar starfar greinilega mikið af hæfileikaríku fólki og þar er framleitt mikið af 

góðu efni sem vert er að hugsa vel um til framtíðar svo sköpunarverk starfsfólk eyðileggist 

ekki. Einnig vantar stuðning frá yfirmönnum er varðar almenna skráningu, lyklun, varðveislu 

og skjalastjórn.  
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6 Skjárinn 

Hér verður fjallað um sjónvarpsstöðina Skjáinn. Farið verður yfir framleiðslu fyrirtækisins, 

skjala- og gæðamál og síðan skráningu, lyklun og varðveislu. Rætt var við Leu sem starfaði sem 

safnstjóri og dagskrárstjóri hjá Skjánum þegar viðtal var tekið við hana í lok maí 2014. 

6.1 Kynning 

Skjárinn hefur breyst mikið síðan hann var stofnaður fyrir 15 árum þann 20. október 1999 af 

Árna Þór Vigfússyni athafnamanni, þá undir nafninu Skjár 1. Nafninu var seinna breytt í 

Skjáreinn og ber sjónvarpsstöðin það nar í dag. Í byrjun byggðist dagskrá Skjásins á eigin 

framleiðslu. Uppistaðan í dagskránni voru þættir sem voru í einföldu formi, oftast 

skemmtiþættir og spjallþættir sem voru sýndir í rauntíma. Þættirnir voru fremur ódýrir og 

einfaldir í framleiðslu. Í dag er framleiðsla Skjásins önnur, sjónvarpsstöðin  framleiðir í mesta 

lagi fimm verkefni á ári. Áhorfendur vildu vandaðra efni sem var þá dýrara í framleiðslu og því 

var kosið að minnka framleiðsluna en auka þess í stað gæðin. Í byrjun var áhorf gjaldfrjálst en 

því var breytt þegar ráðist var í að fara í dýrari framleiðslu á sjónvarpsefni. Í byrjun var Skjárinn 

sjálfstæð rekstrareining en í dag er Skjárinn systurfyrirtæki Símans2. Margvíslegar breytingar 

hafa orðið á starfseminni og í kjölfar fjármálahrunsins árið 2009 var öllum starfsmönnum sagt 

upp og framleiðsludeildin var lögð niður. Hluti fólks fékk þó endurráðningu. Í dag starfa um 

50-60 manns hjá fyrirtækinu. Skjárinn selur aðgang að nokkrum sjónvarpsstöðvum og heldur 

einnig úti rafrænni myndbandaleigu. Þetta eru Skjáreinn, Skjárbíó sem er rafræn 

myndbandaleiga, Skjárheimur sem er samansafn af ýmsum erlendum sjónvarpsstöðvum sem 

Skjárinn hefur milligöngu um dreifingu á. Að auki er íþróttastöðin Skjársport og barnastöðin 

Skjárkrakkar sem sýnir eingöngu barnaefni. Útvarpsstöðin K100.5 er einnig starfrækt af sama 

fyrirtæki (Skjárinn, e.d.). 

                                                      

 

 

 
2 Fimmtudaginn 16. apríl 2015 var gefið út í fjölmiðlum að Skjárinn hafði sameinast Símanum og yrði í 

framhaldi rekinn undir merkjum Símans. 
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6.2 Viðmælandi og dagskrárdeild 

Lea hafði unnið hjá Skjánum í átta ár þegar viðtalið var tekið í maí 2014. Hún byrjaði að vinna 

að hluta til á bókasafni og hluta til með skjalamál hjá fyrirtækinu. Hennar aðalstarf auk 

skjalastjórnunar og safnstjórnar var við verkefnastjórnun dagskrárdeildar Skjásins. Skjalamálin 

og varðveislan hjá Skjánum heyrir undir safnadeild sem síðan heyrir undir dagskrárdeild.  

Í dagskrárdeild starfa þrír starfsmenn, dagskrárstjóri, innkaupastjóri og verkefnastjóri. 

Deildin sér um að kaupa inn allt efni sem er sýnt, ákveða hvaða íslenska efni skal framleiða, 

fara á kaupstefnur og eiga í samskiptum við birgja, þá fara allir samningar og allar bókanir í 

gegnum deildina.  

Starf Leu sem umsjónarmanns skjala fól í sér að hún kallaði eftir efni sem framleitt var af 

Skjánum til geymslu, flokkunar og skráningar. Eins og Lea lýsti þessu með eigin orðum:  

… þá hef ég alla umsýslu með að efnið komi til okkar ég fái skýrslu um hvern einasta 
þátt þannig að ég geti sett hann inn í kerfi hjá okkur og svo passa upp á að hann 
fái rétt númer. Og fari á réttan stað í geymslu, og svo náttúrulega í kjölfarið, og svo 
förum við með íslenskt efni yfir á Kvikmyndasafn þegar það er orðið 6 ára gamalt. 

6.3 Skjalastjórn og gæðastjórn 

Skjárinn er ekki með staðlað skjalastjórnunarkerfi. Notast er við dagskrárkerfi sem heitir ForTV 

og á að vera hægt að taka allar skýrslur upp úr því kerfi. Þá er innra kerfi sem notað er fyrir 

samninga og þess háttar skjöl. Samningar eru þá skannaðir og settir í möppu og engin skráning 

er á þeim. Þetta kerfi er ekki staðlað. Leu fannst hins vegar vera kominn tími á að taka upp 

staðlað skjalastjórnunarkerfi þar sem efnið væri orðið svo mikið. Skjárinn var ekki með neinn 

gæðastaðal né gæðastjóra í vinnu innanhúss samkvæmt Leu.  

6.4 Skráning 

Allt íslenskt efni er skráð í „heimagerðu“ skráningarkerfi sem var búið til innanhúss og byggir 

á Microsoft Access grunni. Lea sagði að skráningin hafi batnað heilmikið frá því sem það var í 

byrjun en þá var skráning mjög stopul. Efni frá 2003 er að miklu leyti skráð í kerfið hjá Skjánum. 

Lea átti hins vegar erfitt með að komast í þá vinnu að skrá vegna mikilla anna og beið hennar 

stór stafli af efni sem átti eftir að setja inn í kerfið í maí 2014.  

Hver þáttur er skráður í kerfi og hefur sitt húsnúmer og sýningarnúmer og hægt er að fletta 

þættinum upp. Í skráningunni er leitast við að halda utan um hverjir voru í þættinum. Þar á að 
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vera örlítil samantekt um hvað gerðist og upplýsingar um efnið, til dæmis hvort um sé að ræða 

leikið efni eða lífstílsþætti. Lea sagðist skrá vel í eigið kerfi en engin kerfisbundin lyklun færi 

fram. Hins vegar virðist vera notast við lyklun með frjálsum orðaforða og efni gert leitarhæft 

með efnisorðum og lýsingum, til dæmis er hægt að leita eftir uppskriftum úr 

matreiðsluþáttum. Lea sagði að markmiðið væri að hægt væri að finna efnið með góðu móti. 

Skráningarkerfið hjá Skjánum er byggt upp á eftirfarandi þáttum að sögn Leu 

1. Nafn þáttar 

2. Framleiðandi 

3. Húsnúmer 

4. Sýningardagur 

5. Sýningarnúmer 

6. Efni 

7. Fram koma 

8. Annað  

Skjárinn á í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands um varðveislu. Þegar efnið er farið upp á 

Kvikmyndasafn Íslands er hakað við það og merkt að búið sé að flytja það.  

Lea taldi að það þyrfti að ráða heilt stöðugildi sem væri aðeins í að horfa á efnið, lykla það 

og skrá. Lea sjálf hafði lítinn sem engan tíma í þá vinnu vegna annarra verkefna sem voru undir 

henni komin.  

6.5 Aðgengi að efni 

Lea sagðist fá fjölmargar beiðnir um afrit af efni frá almenningi, bæði það sem er varðveitt hjá 

Skjánum, en einnig það sem er farið úr húsi og þá sé mikilvægt að hægt sé að finna efnið.  

Töluvert af sjónvarpsefni Skjásins er varðveitt í fjargeymslu og elsta efnið er farið í 

Kvikmyndasafn Íslands. Mjög vinsælt er að fólk sækist eftir afritum og brotum úr eldri þáttum. 

Má þar nefna Brúðkaupsþáttinn Já sem dæmi, en hann var með fyrsta efninu sem Skjárinn 

framleiddi. Lea sagði að aðgengi að þessu efni væri nokkuð óhentugt og reynst hefði erfitt að 

ná í það, sérstaklega þar sem elstu þættirnir væru komnir upp á Kvikmyndasafn Íslands. 

Brúðhjón hafa oft beðið um eintök af þættinum sem fjallaði um brúðkaup þess. Þá þyrfti fólk 

sem óskaði eftir efninu að fara á Kvikmyndasafn Íslands til að ná í það. Vegna fjargeymslu var 
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aðgengi Leu að eldra sjónvarpsefni Skjásins ekki gott en þó var mögulegt að fletta efninu upp 

í kerfinu. Lea er eina manneskjan á Skjánum sem hefur aðgang að þessu kerfi. Þegar fólk frétti 

að það þyrfti að eiga við Kvikmyndasafn Íslands til að nálgast eldri þætti sagði Lea að það gæfist 

oft upp á að nálgast sjónvarpsefnið. Fólki þætti erfitt að eiga við Kvikmyndasafnið og lét það 

frekar eiga sig að reyna að nálgast efnið.  

Þegar Lea var spurð hvort hún sæi þörf á staðlaðri skráningu á efni Skjásins svaraði hún því 

til að henni þætti það ekki mikilvægt vegna þess að efni þeirra væri aðallega afþreyingarefni 

og því taldi hún litla þörf á staðlaðri skráningu.  

6.6 Varðveislan 

Varðveisla á efni Skjásins fer fram í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. Samningur var gerður 

milli stofnananna árið 2006 samkvæmt Leu. Þá var ákveðið að Kvikmyndasafn Íslands tæki við 

öllu efni sem væri orðið sex ára eða eldra. Árið 2008 fór starfsfólk Skjásins ítarlega í gegnum 

safnið sitt og fóru með mikið af efni yfir á Kvikmyndasafn Íslands. Hins vegar er ákveðið efni 

enn geymt hjá þeim sjálfum. Það eru aðallega mjög vinsælir þættir eins og Innlit útlit sem 

almenningur hefur mikið verið að spyrja um. Lea taldi þó að samstarfið myndi minnka og 

Skjárinn þyrfti minna á Kvikmyndasafni Íslands að halda í framtíðinni þar sem notkun á filmum 

væri hætt og efnið væri allt orðið stafrænt í dag. Þó framleiðslan væri nú stafræn og ekki lengur 

á umfangsmiklum filmum og spólum, þá var farið að reyna á annarskonar plássleysi hjá 

Skjánum. Einn þáttur sem sendur er að utan getur tekið allt að 60 gígabæt. Erlendir og 

innlendir þættir eru geymdir saman hjá Skjánum á ákveðnu geymsluplássi, oft er Skjárinn með 

sýningarrétt í um þrjú ár af erlendum þáttum sem gefur leyfi til endursýningar og það kallar á 

meira geymslupláss. Skráning fer ekki lengur fram á erlenda efninu heldur fylgjast þau aðeins 

með gagnamagninu. Áður var gerð grunnskráning en Leu fannst það heldur tilgangslaust.  

Allt íslenskt efni sem Skjárinn framleiðir er geymt og engu er hent af því og er til efni alveg 

frá fyrstu árum stöðvarinnar. Þó er sú undantekning á þessu að í byrjun var rekin fréttastofa á 

Skjánum og fréttirnar eru ekki geymdar í heilu lagi heldur eru til innslög, þá var ekkert skráð 

úr fréttunum. Þær spólur eru geymdar í kjallaranum hjá Skjánum ásamt elstu spólum 

stöðvarinnar. Strax við stofnun safns Skjásins var keyptur skápur sem var sérhæfður fyrir 

geymslu á spólum og því er efnið geymt við kjöraðstæður samkvæmt Leu. Sá skápur er nú 

orðinn fullur. Lea vonaðist til að komast fljótlega í að hreinsa efni úr honum og senda til 

Kvikmyndasafns Íslands.  
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Framtíðarhugmyndin varðandi varðveislu hjá Skjánum felur í sér að varðveislan verði á 

stafrænu formi, ekki verður farið eftir ákveðnum stöðlum og tekin eru afrit af íslenska efninu. 

„Síðan er bara vonandi að serverinn [miðlarinn] krassi ekki“, sagði Lea. 

6.7 Geymsluaðstæður 

Safnið sem heyrir undir dagskrárdeild er ábyrgt fyrir geymslu efnis Skjásins. Í dag er safnið ekki 

mikið notað þar sem flest efnið er á stafrænu formi inn í kerfinu hjá Skjánum og 

dagskrárgerðarfólk hefur beinan aðgang að því.  Eldra efni sem geymt er í geymsluskápnum 

hjá Skjánum er á betaspólum. Það efni hefur ekki verið fært yfir á stafrænt form vegna 

manneklu og plássleysis. Samkvæmt Leu var engin viðbragðsáætlun né björgunaráætlun til 

staðar hjá Skjánum og er það efni því í vissri hættu. Lea sagði: „Væntanlega fer allt efnið ef 

eitthvað kemur fyrir eins og til dæmis bruni.“ 

Ástæðan fyrir því að aðstæður hafa ekki verið tryggðar betur en svo er bæði peninga- og 

áhugaskortur hjá fyrirtækinu og sagði Lea að hún hefði í rauninni ekki hugsað um að það þyrfti 

að vera viðbragðsáætlun til staðar.  

6.8 Dreifing á efninu 

Lea sagðist leggja 6000 kr. gjald  fyrir afrit á DVD-diski af umbeðnu efni þegar almenningur 

kemur og fær afrit af sjónvarpsþáttum. Inni í því verði er umsýslu- og efnisgjald. Þá lána 

sjónvarpsstöðvarnar efni gjaldfrjálst á milli sín. Skjárinn hefur stundum gefið efnið sitt til 

forvarnarmála. Skjárinn hlítir almennum lögum um höfundarrétt sem sett eru fram í 

höfundalögum nr. 73/1972 og verður fyrirtækið  að taka tillit til þess þegar kemur að sölu og 

dreifingu efnis.  

6.9 Þróun 

Áður en Lea hóf störf hjá Skjánum var ekkert haldið utan um dagskrárefni fyrirtækisins. 

Spólurnar voru á víð og dreif og engin skráning eða flokkun á þeim. Eftir að geymsluskápurinn 

kom og Lea kom til starfa var efnið tekið í gegn og raðað og skráð og hluti sendur til 

Kvikmyndasafns Íslands. Það helsta sem Leu fannst vanta var tími, fólk og peningar til að hægt 

væri að sinna varðveislunni almennilega.  
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6.10 Menningarlegt gildi efnis Skjásins 

Efni Skjásins hefur farið í gegnum miklar breytingar frá því stöðin byrjaði. Eins og áður var sagt 

var allt efnið sem sent var út í byrjun eigin framleiðsla. Meðal þess sem Skjárinn hefur framleitt 

er mikið af lífsstílssþáttum eins og Brúðkaupsþátturinn Já og Innlit-Útlit. Þannig þættir sýna 

mjög vel þær menningarlegu og sögulegu stefnur sem voru í gangi á Íslandi á þeim tíma sem 

þættirnir voru teknir. Eins hafa þær sögulegt gildi. Innlit-Útlit skoðaði til dæmis staði sem tekið 

hafa miklum breytingum síðan og þættirnir eru söguleg gögn um innanhúsarkitektúr á Íslandi. 

Brúðkaupsþátturinn Já hefur að sama skapi sögulegt gildi sem heimild um brúðkaup á þessum 

tíma, tísku og tíðaranda.  

6.11 Samantekt 

Skjárinn er meðalstórt fyrirtæki sem farið hefur í gegnum ýmsar breytingar frá stofnun þess. 

Framleiðslan hefur breyst mikið og er mun minna framleitt í dag en var í byrjun. Skjárinn er 

ekki með staðlaða skráningu og lyklun. Varðveislan fer að mestu leyti fram í samstarfi við 

Kvikmyndasafn Íslands. Eldra efnið þeirra er á betaspólum og flest geymt á Kvikmyndasafni 

Íslands fyrir utan einstaka þætti sem eru enn vinsælir í dag.  

6.12 Samantekt 

Skortur á staðlaðri skráningu og lyklun felur í sér ýmsa vankanta. Betra væri fyrir fyrirtæki af 

þessari stærðargráðu að vera með staðlað skjalastjórnunarkerfi til að halda utan um allt efni 

og öll skjöl Skjásins. Hins vegar hefur Skjárinn staðið sig ágætlega í varðveislu á efni bæði með 

því að fjárfesta í sérhæfðum geymsluskáp og einnig í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands. 

Mikilvægt er þó að forsvarsmenn Skjásins skapi sér vinnureglur er varðar varðveislu á stafrænu 

efni svo að hægt sé að halda upp á það. Framleiðsla Skjásins felur í sér gríðarlegan 

menningararf. Lífstílsþættir Skjásins eru merkir minnisvarðar um tískubylgjur og 

samfélagskúltúr þess tíma sem þeir voru framleiddir á. Þess vegna er þörf á því að þetta efni 

sé varðveitt sem sögulegar heimildir.  
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7 N4 

Hér á eftir verður fjallað um fjölmiðlafyrirtækið N4. Þar verður farið yfir framleiðslu 

stöðvarinnar, varðveislu og skráningu. Vegna fjarlægðar voru sendar spurningar til 

þátttakanda í tölvupósti. Þátttakandi er starfsmaður N4 og vinnur hin ýmsu störf innan 

fyrirtækisins. Viðmælanda var gefið nafnið Díana. 

7.1 Kynning 

N4 er þrískipt fyrirtæki; starfsemin felst í fyrsta lagi í sjónvarpsstöð sem send er út um allt land. 

Í öðru lagi heldur N4 úti dagskrárblaði með auglýsingum sem dreift er í hús á Norður- og 

Austurlandi. Í þriðja lagi heldur N4 úti framleiðsludeild sem framleiðir sjónvarps- og 

kynningarefni fyrir einstaklinga, stofnanir og fyrirtæki. Framleiðsla sjónvarpsstöðvarinnar felst 

í þáttagerð og umfjöllun um margskonar fólk. Dagskráin er sýnd í opinni dagskrá og á vefsíðu 

þeirra N4.is. Þá er stöðin með virka Youtube síðu. Hjá N4 starfa 17 einstaklingar í föstu starfi 

og að meðaltali þrír verktakar.  

Sjónvarp N4 skiptist í dagskrá-, tækni og markaðsdeild. Viðskiptavinir eru auglýsendur,  

einstaklingar, stofnanir og fyrirtæki sem versla við framleiðsludeildina. N4 er hvorki með 

skjalastjórnunarkerfi né skjalastjóra. Það er enginn starfsmaður sem ber ábyrgð á varðveislu 

sjónvarpsefnis N4. Fyrirtækið framleiðir að meðaltali um fimm klukkustundir af íslensku efni á 

viku.  

7.2 Varðveisla og skráning sjónvarpsefnis.  

Sjónvarpsefnið er skráð eftir dagsetningum og varðveislan er rafræn. Engin lyklun er notuð til 

að efnisgreina efni stöðvarinnar og engir gæðastaðlar eru notaðir. Efnið er því aðeins 

leitarhæft eftir dagsetningu. Ef svo fer að nákvæm dagsetning á upptöku verkefnis er ekki 

þekkt er efnið svo gott sem týnt að sögn Díönu. Sjónvarpsefnið er geymt stafrænt á miðlara 

og eldra efnið er á spólum í geymslu hjá N4. Engin varðveisluáætlun er til staðar. Allt útsent 

efni er geymt en hrátökum er eytt. Engin viðbragðs-, björgunar- eða endurhæfingaráætlun er 

til staðar ef eitthvað kemur fyrir efnið. N4 skilar ekki efni sínu til varanlegrar varðveislu og á 

ekki í samstarfi við Kvikmyndasafn Íslands um geymslu á efninu líkt og hinar einkareknu 

sjónvarpsstöðvarnar; Skjárinn og Stöð 2. Þó lýstu starfsmenn N4 vilja til þess að efnið yrði hýst 

stafrænt og að það væri lyklað eða notuð væru leitarorð. Díana taldi að bæði væri um 
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menningarverðmæti að ræða sem þyrfti að halda og einnig að það að hafa efnisorðaleit myndi 

gagnast starfsfólki í öðrum verkefnum sem það sinnti. Áður fyrr var efni N4 allt á spólum en 

nú er allt komið á stafrænt form og er stöðin í samstarfi við Stefnu hugbúnaðarhús um geymslu 

efnisins. N4 hefur ekki burði til þess að hýsa hrágögnin sín sem þýðir að það er ekki hægt að 

vinna með hrátökurnar eftir á heldur aðeins fullunnið efni.  

Díana taldi margt geta verið betra hjá fyrirtækinu þegar kæmi að skráningu, lyklun og 

varðveislu. Hún taldi að stöðin ætti mikið af efni sem hefði verulegt menningarlegt og sögulegt 

gildi og myndi gjarnan vilja sjá varðveislu gagna með mun betri hætti en nú væri. Framtíðarsýn 

Díönu fyrir varðveislu efnis er einföld en hún vonar að eftir 50 ár verði yfirleitt eitthvað af 

efninu þeirra til.  

Árið 2012 fór N4 í samstarf við Minjasafn Akureyrar og fengu til starfa tökumann að 

verkefninu með þeim sem hafði sjálfur tekið upp mikið af efni N4. N4 fengu styrk hjá 

Akureyrarbæ til að hefja skráningu elsta efnisins. N4 fengu faglega ráðgjöf hjá Minjasafninu og 

var hugmyndin að gefa safninu efni N4 með því skilyrði að stöðin fengi afnot af efninu sínu 

eftir að það væri skráð. Þetta samstarf varð hins vegar stutt og varði aðeins í örfáa mánuði þar 

sem Minjasafnið vildi leita eftir stuðningi Akureyrarbæjar í önnur verkefni og treysti sér ekki 

til að þess að sækjast eftir stuðningi líka fyrir þetta samstarfsverkefni þeirra. Síðan hefur ekkert 

gerst við skráningu eða hýsingu eldra efnis N4.  

7.3 Samantekt 

N4 er lítið fyrirtæki staðsett á Akureyri. Þar er rekin sjónvarpsstöð, framleiðsludeild og gefin 

út prentuð dagskrá. Ekkert skjalakerfi, skráning, lyklun eða varðveisla er til staðar hjá N4. 

Vegna fjárskorts og manneklu er engin skráning og varðveisla í gangi á N4. Þetta er sorglegt 

mál þar sem N4 framleiðir gríðarlega mikið af efni sem hefur mikið menningarlegt og sögulegt 

gildi. Þó er ekki hægt að dæma stöðina sjálfa fyrir að illa er staðið að utanumhaldi efnis þar 

sem fyrirtækið sjálft og fjármagn þess er mjög lítið. Þegar svo er væri kannski æskilegt að 

annaðhvort ríki eða borg stæðu betur að styrkveitingum svo hægt sé að hlúa betur að því 

sjónvarpsefni sem framleitt er. Stofnanir sem leitast eftir því að koma efni sínu í varanlega 

geymslu á varðveislusafn eins og Kvikmyndasafn Íslands þurfa sjálf að standa undir 

kostnaðinum við það. Þetta getur gert lítilli stöð eins og N4 erfitt fyrir að nýta sér það úrræði. 
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8 Kvikmyndasafn Íslands 

Í þessum kafla er Kvikmyndasafn Íslands  skoðað. Stofnunin er kynnt í upphafi og síðan er farið 

yfir geymsluaðstæður, skráningu og lyklun, gæða- og skjalastjórn og samstarfsstofnanir 

hennar.  

8.1 Kynning 

Kvikmyndasafn Íslands er ríkisrekin stofnun til húsa á Hvaleyrarbraut 13 í Hafnarfirði og heyrir 

beint undir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Safnið er varðveislusafn og því ber skylda 

að taka kvikmyndir, sjónvarpsefni og annað efni því tengt til varðveislu. Safnið fer eftir 

kvikmyndalögum nr. 137/2001 Safnalög nr. 141/2011 og lögum um skylduskil til safna nr. 

20/2002 –. Safnið var stofnað árið 1978 á sama tíma og Kvikmyndasjóður var stofnaður. Í dag 

fellur Kvikmyndasjóður undir Kvikmyndamiðstöð Íslands. Upphaflega starfaði einn maður í 

hálfu starfi hjá safninu en nú starfa fimm starfsmenn þar. Rætt var við einn starfsmann 

Kvikmyndasafns og er hann nefndur Heimir.  

Samkvæmt lögum um skylduskil til safna nr. 20/2002 sem komu til framkvæmda árið 2005 

en voru afturvirk til ársins 2002 er safninu skylt að safna öllu lifandi myndefni sem gert er á 

Íslandi eða því efni sem er með íslenskan texta og sýnt er opinberlega. Áður miðaði safnið við 

að safna filmum, kvikmyndum á filmum og myndböndum, einnig myndbandsmastera frá 

sjónvarpi. Þeir sem voru ábyrgir fyrir efninu áttu að skila inn einni negatífu af filmunni sjö árum 

eftir að hún var frumsýnd og sýningareintökum átti að skila tveimur árum eftir frumsýningu. 

Það efni sem sýnt var í sjónvarpi átti að skila ári eftir sýningu á myndbandsmasterum. Öllu efni 

sem er útgefið á VHS-spólum og DVD-diskum var skilað inn í þremur eintökum og eitt af þeim 

eintökum fór upp á Landsbókasafn. Meðal hlutverka safnsins er að gera upp eldri myndir, má 

þar sem dæmi nefna kvikmyndina Morðsögu sem gerð var árið 1977 en hún var gerð upp og 

sýnd á RÚV fyrri hluta árs 2014 að sögn Heimis. Safnið á í samstarfi við þrjár stærstu 

sjónvarpsstöðvar á Íslandi með skil á efni. Safnið starfar eftir reglum FIAT/ IFTA (Fédération 

Internationale des Archived de Télévision / International Federation of Television Archives) og 

flestir starfsmenn hafa unnið við kvikmyndagerð og í sjónvarpi. Þeir eru flestir tækni- og 

hljóðmenntaðir. 

Elsta efnið sem Kvikmyndasafnið geymir er frá árinu 1906 sem er tveir stuttir filmubútar. 

Bútarnir eru til  á afriti og er upprunalega filman aldrei tekin fram. Heimir sagði: 
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Við tökum aldrei filmurnar fram, allt sem er búið að skanna, við skoðum það bara 
þannig nema eitthvað sérstakt, það er bara skoðað afrit. Viljum ekki rífa fram 
original. Það eru bara sumar filmur orðnar svo lélegar og viðkvæmar að það er ekki 
hægt að skoða þær.“  

 

8.2 Sjónvarpsefni 

Í lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 er gert ráð fyrir því að Kvikmyndasafn Íslands safni 

niðurþjappaðri dagskrá af öllu útsendingarefni RÚV, bæði útvarpsefni og sjónvarpsefni. Þetta 

eru samanþjappaðar skrár sem skilað var inn. Það efni sem RÚV hefur framleitt varðveita þau 

sjálf.  

Lögin miða við RÚV en ekki einkareknu stöðvarnar. Heimir sagði að Kvikmyndasafn Íslands 

hafði þó umboð til þess að kalla eftir efni frá einkareknu stöðvunum og er safninu sett í 

sjálfsvald að velja hvaða efni það kallar eftir. Samkvæmt Heimi hefur það komið misjafnlega 

til framkvæmda. Sjónvarpsstöðvarnar vilja hafa efnið lengur hjá sér en lög um skylduskil til 

safna gera ráð fyrir, en samkvæmt þeim á að skila dagskrá inn ári eftir sýningardag. 

Kvikmyndasafn Íslands hefur farið þá leið að velja einhvern ákveðinn tímapunkt og kallað eftir 

að öllu efni sem var framleitt fyrir þann tíma yrði sent til safnsins. Til dæmis eru allar gamlar 

filmur frá Stöð 2 komnar til Kvikmyndasafn Íslands og einnig allir gamlir myndamasterar að 

sögn Heimis. Safnið hefur tekið gömul og úrelt „formöt“ í samráði við sjónvarpsstöðvarnar. 

Safnið tók til sín heila þætti en Heimir sagði að ómögulegt væri að ætla að geyma allar 

auglýsingar og dagskrárkynningar og þannig efni. Lögin gefa safninu hins vegar val um að 

varðveita aðeins úrval af auglýsingum. Þá eru það framleiðendur auglýsinganna sem eiga að 

skila því en ekki sjónvarpsstöðvarnar.  

Heimir tók dæmi um 365 Miðla og taldi að það hafi gengið vel hjá því fyrirtæki að skila inn 

eldra efni fyrirtækisins. Kvikmyndasafn Íslands hafi komið á góðri samvinnu við Katrínu sem sá 

um varðveislumál hjá 365 Miðlum. Deild Katrínar hafði skráð eftir leiðbeiningum 

Kvikmyndasafns Íslands inn í Excel skjal. Excel skjalið var forritað hjá Kvikmyndasafninu þannig 

að hægt væri að varpa því beint inn í gagnagrunn safnsins. Þegar búið var að skrá efnið og 

efnisgreina hjá 365 Miðlum nýttist sú vinna og fór beint í gagnagrunninn hjá 

Kvikmyndasafninu. Heimir sagðist vera ánægður með vinnuna hjá Katrínu og það hafi komið 

reglulega stórar sendingar frá 365 Miðlum. Þó hafi Heimir neitað að taka á móti einhverju efni 
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frá þeim sem hann taldi vera í of mikilli notkun hjá 365 Miðlum og því ekki tímabært að það 

efni væri sett inn á Kvikmyndasafn.  

Samkvæmt Heimi var lagt upp með svipaða áætlun fyrir Skjáinn og var gert hjá Stöð 2 en 

þar hafi ekki verið jafn miklar heimtur. Þar sem lögin fara ekki fram á að allt efni sé sent til 

Kvikmyndasafns Íslands þá er það alltaf samningsatriði hvort og hvenær sjónvarpsefni er skilað 

og skiptir vilji þeirra sem stjórna viðkomandi sjónvarpsstöð þar miklu máli. Heimir sagði að ef 

Kvikmyndasafnið hefði nægan mannskap og ef starfsfólk safnsins óskaði þess, þá gæti safnið 

kallað eftir ákveðnu efni frá tilteknu tímabili hjá sjónvarpsstöðvunum, en sú leið hafi ekki verið 

farin vegna skorts á tíma, mannskap og peningum. Þó hafi komið þó nokkuð af efni frá Skjánum 

til Kvikmyndasafns Íslands.  

8.3 Skráning og lyklun 

Grundvöllurinn fyrir því að Kvikmyndasafn Íslands geti tekið við efni frá sjónvarpsstöðvunum 

er að ákveðin forskráning hafi átt sér stað. Kvikmyndasafnið hefur ekki mannskap til þess að 

skrá efni sem sent er til þeirra og þótti Heimi eðlilegast að fólkið sem bjó til efnið geri grein 

fyrir innihaldi þess og gefi því efnisorð.  

Skráning fer fram hjá Kvikmyndasafninu eftir þeirra forsendum. Varðveislueintökin halda 

þeim skráningarnúmerum sem eigendur efnisins hafa gefið þeim en starfsfólk safnsins merkir 

eintakið einnig með nýju skráningarnúmeri áður en það fer upp í hillu hjá Kvikmyndasafninu. 

Þetta er mikilvægt þar sem sjónvarpsstöðvarnar eru eigendur að sínu efni þó að það sé í 

varðveislu hjá Kvikmyndasafni Íslands. Þá hafa sjónvarpsstöðvarnar sótt mikið í sitt eigið efni 

og þá er mikilvægt að skráning sé í lagi. 

Heimir sagði að undanfarin ár hafa staðið yfir breytingar hjá RÚV og nýr safnstjóri kom til 

starfa fyrir nokkrum árum og með honum nýjar áherslur. Skráning og efnisgreining varð mun 

ítarlegri en áður hafði verið hjá RÚV og gagnagrunnur Kvikmyndasafnsins var ekki gerður fyrir 

svo nákvæma skráningu. Því þurfti að forrita hluta gagnarunns Kvikmyndasafnsins upp á nýtt 

til að gera ráð fyrir nákvæmari skráningu efnisins. Áður hafði öll lyklun efnisins verið sett í 

athugasemdadálk í Excel skjalinu en nýja forritunin varpar lyklun frá RÚV beint í það sem 

forritarinn nefndi efnisgreiningardálk í gagnagrunni Kvikmyndsafns Íslands.  
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8.4 Ástand efnisins 

Ekki er til staðar vitneskja um ástand efnisins sem sjónvarpsstöðvarnar hafa skilað inn til 

Kvikmyndasafnsins. Safnið hefur ekki haft bolmagn til að fara yfir allt efnið og fannst Heimi 

það slæmt og sagði að hann yrði að „treysta því að það sem [sjónvarpsstöðvarnar] eru að 

senda [sér] sé í lagi“. Þetta hefur breyst með stafræna efninu sem Kvikmyndasafnið fær til sín. 

Starfsmenn safnsins munu ávallt fara yfir og kanna hvort skrárnar sem eru sendar til þeirra séu 

í lagi að sögn Heimis. Þegar Stöð 2 var til dæmis að senda safninu spólur í þúsundum eintaka 

þá hafði starfsfólk safnsins ekki tíma til að kíkja á spólunar. Heimir sagði að starfsfólk safnsins 

þyrfti að treysta því að verið væri að senda heilar spólur. Einnig að betra væri að eigandinn fari 

yfir og flokki efnið svo Kvikmyndasafnið sé ekki að taka til sín mikið magn efnis sem eigi eftir 

að meta með tilliti til varðveislu. Að sögn Heimis er í lögum talað um að skila eigi inn nýjum og 

gallalausum myndbandsmasterum til Kvikmyndasafns Íslands. Það krefst þess að 

geymsluaðstæður sjónvarpsstöðvanna séu í lagi. Kvikmyndasafn Íslands hefur hins vegar 

ekkert um geymsluaðstæður sjónvarpsstöðvanna að segja. Heimi þótti hins vegar ekkert 

óeðlilegt við það að Kvikmyndasafnið myndi benda sjónvarpsstöðvunum á það ef 

geymsluaðstæður þeirra væru ófullnægjandi. Það myndi þá þrýsta á yfirmenn að hafa 

aðstæður í góðu lagi svo ábyrgðin væri ekki svo mikil á starfsfólki stöðvarinnar líkt og hjá 

Katrínu á 365 Miðlum. Heimir taldi hins vegar að Kvikmyndasafnið væri ekki komið svo langt í 

þróun og samstarfi við sjónvarpsstöðvarnar. Þegar lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 voru 

sett var í byrjun enginn velvilji eða skilningur á þeim hjá sjónvarpsstöðvunum eða 

framleiðendum efnisins. Það hefur breyst með tímanum að sögn Heimis en hann þurfti að 

eigin sögn að setja sig virkilega í innheimtugírinn til að tala við marga aðila. Honum fannst 

þetta sérstaklega vera vandamál með einyrkja í kvikmyndagerð og sökin væri af fjárhagslegum 

toga.  

Heimir sagði að hann væri talsmaður þess að ríkið kæmi til móts við litla og fjárlitla 

framleiðendur líkt og N4 og styrkti þau fjárhagslega svo hægt væri að varðveita efni þeirra 

öllum til hagsbóta. Um það hefur verið rætt á Kvikmyndasafni Íslands og hugmyndin fengið 

ágætar viðtökur en ekkert verið gert ennþá í því og því þurfi að sjá til með tíð og tíma hvort 

þær hugmyndir komi til framkvæmda. Það sé eitthvað sem taki tíma og muni ekki gerast í 

hratt. Kvikmyndasafnið hefur þó reynt að koma til móts við litla framleiðendur með því að 

lágmarka kostnaðinn fyrir þá til dæmis með því að leyfa þeim að skila mörgum myndum inn á 

sama master.  
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Kvikmyndasafn Íslands er sjálft fjárlítið og ekkert er afgangs þegar búið er að borga 

launakostnað, húsaleigu og annan mikilvægan kostnað. Af þeim sökum er bitist um allar 

krónur hjá þeim að sögn Heimis. 

Heimir sagði að N4, Skjárinn og 365 Miðlar eru ekki skyldug til að skila neinu til 

Kvikmyndasafnsins og að sama skapi er Kvikmyndasafnið ekki skyldugt til að kalla eftir efninu. 

RÚV er eina stöðin sem er lagalega skylt að skila inn varðveisluefni til Kvikmyndasafns Íslands. 

Hins vegar sjá stöðvarnar hag sinn í því að skila inn elsta efninu sínu. Þannig fá stöðvarnar 

meira pláss fyrir nýrra efni. Heimir sagði að plássið/plássleysið væri stór hluti ástæðunnar fyrir 

því hversu vel gengi að innheimta efni. Kvikmyndasafnið leggur hins vegar fram kröfu til 

stöðvanna um að það sé búið að fara í gegnum efnið og skrá það áður en það er lagt inn til 

varðveislu.  

Þegar 365 Miðlar fluttu sá Katrín fram á það að henda þyrfti miklu af efninu. Vegna þess tók 

Kvikmyndasafn Íslands við miklu magni af efni 365 Miðla með það að markmiði að bjarga því 

frá förgun. 365 Miðlar eru einnig með eitthvað af efninu sínu í tímabundinni geymslu uppi á 

Kvikmyndasafni sem miðast við það að stöðin muni taka það aftur til sín seinna meir. Almennt 

eru Heimir og starfsfólk Kvikmyndasafns Íslands ánægð með vinnu Katrínar á varðveislu efnis 

365 Miðla. 

8.5 RÚV 

Samkvæmt heimi sinnir Kvikmyndasafn Íslands viðgerðum og viðhaldi á gömlum filmum fyrir 

RÚV. Þar eru hljóð og mynd tengd saman og filmur undirbúnar fyrir skönnun sem fer fram 

erlendis. Starfsmaður starfar við það í hálfu starfi. Heimir sagði að þessum starfsmanni hafi 

verið sagt upp þrisvar sinnum á síðastliðnum 15 árum, að þetta starf sé það fyrsta sem RÚV 

taki út þegar þurfi að skera niður hjá þeim. Þónokkuð hafi verið rætt um vandamál RÚV þar 

sem mikið af efni þeirra liggi undir skemmdum og það liggi á því að það sé fært á annað form 

svo hægt sé að bjarga því. Samkvæmt Heimi var eldra efni sjónvarpsstöðva mikilvægt: 

Þú getur ekki rekið sjónvarpsstöð ef þú ætlar aldrei að fylgja gamla efninu þínu 
eftir, það gengur ekki upp. Það þarf að vera hægt að fara í það, til þess eru þessi 
söfn. Söfn geta ekki bara verið þannig að þú hendir dótinu upp í hillu, það þarf að 
gera eitthvað meira. Það þarf að skrásetja og sinna efninu því annars dagar það 
bara uppi í gömlum formötum eða bara eyðileggst. Væri þá ekki betra að henda 
efninu en að láta það mygla í einhverri geymslu. Það er mikill kostnaður við að 
halda úti safni hvort sem það er innan sjónvarpsstöðva eða hjá Kvikmyndasafninu. 
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Heimir sagði að í ákveðinn tíma getirðu ákveðið að geyma efnið og ekki gera neitt við það en 

að lokum verður það einskis virði, það verður að horfa til framtíðar og passa upp á að efnið 

festist ekki í gömlum sniðmátum (formöt). 

8.6 Skráningarkerfi Kvikmyndasafns Íslands 

Heimir sagði að  skráningarkerfið væri sérstaklega hannað fyrir Kvikmyndasafnið og byggir á 

því sem heitir fjórða víddin eða „fourth dimension“ og er leitarbær gagnagrunnur. Það reyndist 

starfsfólki erfitt að vinna í gagnagrunninum í fyrstu því vinnu við hann var ekki lokið, þegar 

rannsóknin fór fram var ennþá verið að breyta honum. Heimir lýsti því hvernig safnkostur væri 

flokkaður en honum er skipt í þrjár megindeildir sem eru merktar 1-2-3. 

1. Í flokki 1 eru lifandi myndir og allt filmusafnið sem skipt er í marga undirflokka sem 

merktir eru með bókstöfum eftir geymslustöðum. Varðveisluefnið þarf mismunandi 

geymslur eftir hýsli.  

a. KK er kælir 

b. KF er frystir 

c. KV er myndbanda-VHS spólur  

d. KM myndbandsmasterar 

2. Í flokki 2 eru gögnin sem fylgja filmum og eru tengd kvikmyndunum eins og til dæmis 

plaköt og búningar. 

3. Í flokki 3 eru safnmunir eins og til dæmis sýningarvélar og annað efni í eigu 

Kvikmyndasafns Íslands.  

Hverju safngagni sem skráð er í grunninn fylgir athugasemdardálkur þar sem hægt er að 

bæta inn lýsingu á innihaldi þess. Þar eru til dæmis lyklun, númer eigenda og öðrum 

lýsigögnum komið fyrir. Í þennan dálk eru athugasemdir frá sjónvarpsstöðunum skráðar þegar 

um þeirra efni er að ræða.  

8.7 Stafrænt efni 

Unnið var að því að taka á móti stafrænu efni þegar viðtalið var tekið í maí 2014 og var þá 

nýbúið að taka á móti fyrstu stafrænu kvikmyndinni. Heimir sagði að stafræna byltingin í 

kvikmyndagerð hafi kallað á miklar breytingar hjá þeim aðilum sem vinna með lifandi myndir. 

Það hafi vantað að stafrænu efni væri skilað inn til Kvikmyndasafnsins vegna þess að safnið 
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bjó ekki yfir tækni til að taka á móti stafrænu efni. Það þyrfti að ákveða hvaða tækni yrði notuð 

til varðveislu stafræna efnisins og hefur það kostað sitt.  

8.8 Varðveisluáætlun og söfnunarstefna 

Engin söfnunarstefna er til staðar hjá Kvikmyndasafni Íslands að sögn Heimis. Söfn á Íslandi 

hafa verið að reyna að fá viðurkenningu í gegnum safnaráð sem hefur veitt þeim möguleika á 

að sækja um styrki. Þar sem Kvikmyndasafn Íslands er opinbert safn þá gætu þau aldrei sótt 

um rekstrarstyrki, en þau gætu sótt um verkefnastyrki. Vegna þess fór Kvikmyndasafnið í þá 

vinnu að sækja um styrki. Þeim var hafnað þar sem þau fengu ekki viðurkenningu frá safnaráði 

vegna þess að engin söfnunarstefna væri til hjá safninu. Safnaráð tók ekki gilt að safnið starfi 

eftir ákveðnum lögum þannig að Kvikmyndasafnið lét útbúa reglugerð sem átti að vera ígildi 

söfnunarstefnu.  

Heimir sagði að á safninu værir efnið ekki grisjað og það væri ennþá nægt geymslupláss. Til 

væri áætlun um hvað eigi að gera ef safninu yrði lokað en ekki er til fyrningaráætlun. Það er 

mikið af gjöfum sem eru á safninu og Kvikmyndasafnið ber ábyrgð gagnvart útgefendum og 

eigendum. Niðurstaðan er sú að þá yrði reynt að koma því til Þjóðminjasafnsins eða annarrar 

sambærilegrar stofnunar. 

8.9 Gæða- og skjalastjórn  

Samkvæmt Heimir var engin gæðastjórnun  til staðar hjá Kvikmyndasafni Íslands. Þá er engin 

skjalastjórn til staðar fyrir innra starf Kvikmyndasafns. Það hefur verið mismunandi eftir 

forstjórum hvort það sé virkt skjalakerfi í safninu. Það er verið að reyna að koma aftur á slíku 

kerfi vegna skilaskyldu Kvikmyndasafnsins til Þjóðskjalasafns en enn liggur vinnan í því að 

ákvarða hverju og hvernig skal skila til þeirra. Heimir sagði að síðan væru fortíðarsyndir í 

kössum frá skrifstofu fyrri forstöðumanna. Skjalakerfi stofnunarinnar hefur stundum verið 

staðlað en ekki alltaf. Mörg skjalanna verða að safngripum af því að þau tengjast myndunum 

og þá þarf að hafa allt í tvítökum því þau vilja hafa skjölin hjá sér. Heimi fannst starf þeirra og 

Þjóðskjalasafnsins skarast á þessu sviði en fannst þó allt í lagi að Þjóðskjalasafn hefði eftirlit og  

sæi um fræðslu. 

Samkvæmt Heimi var Kvikmyndasafnið með mikið brunakerfi og væri allt húsið í 

brunahólfum. Heimir taldi að mesta hættan sem væri til staðar fyrir safnið væri eldur. Það 

hefur þó lekið inn í húsnæði en ekkert af efninu varð fyrir tjóni þar sem ekkert er geymt á 
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gólfum. Ef efni þarf að vera tímabundið á gólfum þá er það látið vera á vörubrettum. Erfitt 

væri að vinna að björgun en efni safnsins er þungt og ekki er auðvelt að hlaupa til að taka úr 

hillum. Kvikmyndasafn Íslands er með viðbragðsáætlun. Heimir sagðist hafa haft samband við 

björgunarsveitina til að skoða hvort þær gætu aðstoðað ef eitthvað kæmi upp á. 

Björgunarsveitin gat ekki lofað því. Húsnæðið er vaktað og bæði búið raka- og reykmælum. Þá 

eru ákveðnar flóttaleiðir því mikilvægast væri að bjarga fólkinu út ef eldur eða annað kæmi 

upp á safninu.  

Samkvæmt Heimi hefur Kvikmyndasafnið ekki sóst eftir ISO-vottun. Heimir sagði að það 

hafi verið rætt sérstaklega í tengslum við stafræna efnið sem kemur til þeirra. Forstjóri 

Kvikmyndasafnsins fór á samráðsfund Kvikmyndasafna Norðurlanda í maí 2014  þar sem mál 

varðandi stafrænt efni voru rædd. Starfsmaður frá safninu hafði ekki farið á þann fund frá 

hruni. Því hafi verið ánægjulegt að endurvekja það samband. Samkvæmt Heimi er enginn að 

gera þetta eins og ekkert er 100% öruggt í þessum málum. Hann sagði að skjalavarsla á 

stafrænu efni væri óþægindamál um allan heim. Kvikmyndir taka gífurlegt pláss, þetta er mjög 

mikið gagnamagn og þá taka hliðargögn sem fylgja efninu einnig mikið pláss. 

Kvikmyndasafnið miðar gæðastjórnun sína við FIAT/IFTA. Þá er safnið í samstarfi við önnur 

kvikmyndasöfn og að sögn Heimis græðir safnið gríðarlega mikið á því. 

8.10 Geymsluaðstæður 

Heimir lýsti því að húsið væri 2000 fermetrar, 6 metrar upp í loft og í því eru mjög háar hillur. 

Þegar safnið flutti í núverandi húsnæði árið 2004 var öllu endurpakkað og tekin var sú 

ákvörðun að ekkert yrði sett inn í hillur og kæli safnsins án þess að búið væri að endurpakka 

því.  

Þá sagði Heimir að filmugeymslurnar hjá Kvikmyndasafni Íslands væru raka- og hitastýrðar. 

Hinn hluti hússins væri við stofuhita en starfsfólk reyndi að hafa hitann ekki of háan og forða 

hlutum frá sólarljósi og miklum hitasveiflum. Pappír væri geymdur í sýrufríum umbúðum og 

lokaður inni í skápum. Safnið hafi hins vegar alltaf lagt mesta áherslu á filmur. Heimir sagði að 

rannsóknir hafi sýnt að ef filma er geymd við ákveðin skilyrði þá endist hún í meira en 100 ár 

og FIAT/IFTA segist geta stoppað öldrunarferlið með því að geyma filmur við rétt skilyrði. Afrit 

og svart-hvítt efni er geymt í kæli og litfilmur eru geymdar í frysti.  
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Heimir sagði að stafræna efnið kæmi á hörðum diskum sem starfsmenn kvikmyndasafnins 

tæma og geyma á turnum. Þá er Kvikmyndasafnið með geymslufyrirkomulag frá Sony sem 

kallast ODA (Optical Disk Archive).  

8.11 Óútgefið efni 

Samkvæmt Heimi hafi stefnan hjá starfsfólki Kvikmyndasafnsins  verið sú að taka við nánast 

öllu sem kvikmyndagerðarmenn koma með, einnig því sem fellur ekki innan skilaskyldunnar. 

Geymslan er kvikmyndagerðarmönnum að kostnaðarlausu og Heimir vonaði að það fengi að 

vera þannig áfram.  

Heimir taldi að safnið væri með mikið að óútgefnu myndefni, kynningarmyndböndum og 

fjölskyldumyndum sem einstaklingar hafi komið með til þeirra.  

8.12 Notendaaðgengi og samstarf við íslenskar stofnanir 

Heimir sagði að Kvikmyndasafnið þjóni almenningi sem leitar til þeirra með afrit og geymslu á 

filmum. Þá standi safnið fyrir kvikmyndasýningum. Safnið þjónar mikið fræðimönnum og 

kvikmyndagerðarmönnum sem kaupa efni frá þeim. Það kostar hins vegar þó nokkuð, en fer 

eftir umsýslu og hvað á að gera við efnið. Heimir vill fara í meira samstarf við háskólana og 

þjóna betur nemendum og fræðimönnum. Oft hringir almenningur og biður um eitthvað efni 

og það er mismunandi hvort hægt sé að láta þann sem óskar eftir því hafa eintak. Það er þó 

alltaf hægt að koma að skoða og horfa á efnið uppi á Kvikmyndasafni. Þá reyna starfsmenn að 

sýna liðlegheit með þetta, en höfundarrétturinn er alltaf virtur.  

Heimi fannst samstarf við íslenskar stofnanir þurfa að vera mikið skilvirkara. 

Mennamálaráðuneytið svaraði illa og Heimi fannst þeir gera mikið mál úr öllu og starfsmenn 

ráðuneytisins væru erfiðir til samstarfs og taka of langan tíma í vinnslu verkefna. Þá fannst 

Heimi Kvikmyndamiðstöð ekki nógu nákvæm, starfsmenn hennar væru að senda til þeirra 

óflokkaða hluti sem Kvikmyndasafnið á ekki að fá eins og veggspjöld sem Kvikmyndasafnið á 

ekki að varðveita. Heimi fannst hann þurfa að fara að setja þeim einhverjar reglur um hverju 

þeir eiga að skila til Kvikmyndasafns. 

Stofnunin væri í mikilli mótun ennþá, tæknin er sífellt að breytast og stofnunin að stækka 

stöðugt. Það þarf að fara í frekari rannsóknir. Stofnunin þarf að breytast sagði Heimir að 

lokum. 
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8.13 Samantekt   

Kvikmyndasafn Íslands er varðveislusafn sem þjónar kvikmyndagerðarmönnum og 

sjónvarpsstöðvum á Íslandi. Safnið á í samstarfi við RÚV, Skjáinn og 365 Miðla um skil á efni til 

safnsins. Svo virðist sem samstarf við sjónvarpsstöðvarnar gangi ágætlega fyrir sig. RÚV sendir 

mest af efni inn til safnsins enda er það í lögum. Einkasjónvarpsstöðvarnar Skjárinn og 365 

Miðlar hafa staðið sig ágætlega í sendingu á efni til Kvikmyndasafnsins. 

Kvikmyndasafnið er vel búið með geymslupláss og mikið lagt upp úr því að efni sé geymt 

við bestar aðstæður. Hins vegar er safnið að glíma við fjárhagsvanda eins og margar aðrar 

menningarstofnanir. Þrátt fyrir það virðist safnið búa yfir mjög hæfu og áhugasömu starfsfólki 

sem gerir sitt besta til að tryggja þjóðararf Íslands á kvikmyndum. Kvikmyndasafnið er 

gríðarlega mikilvægur staður fyrir varðveislu menningararfs og því mikilvægt að vel sé haldið 

um safnið og efni þess. Aðgengismál geta verið erfið og er Kvikmyndasafnið ekki eiginlegt 

sýningarsafn heldur varðveislusafn. Þó stendur safnið fyrir einstaka kvikmyndasýningum og er 

það eitthvað sem mætti auka. Sýningarréttur er þó háður höfundarrétti og gæti orðið erfitt 

fyrir efnið að opna efni í sinni vörslu vegna eignarhalds sjónvarpsstöðvanna á sínu eigin efni. 

Sem varðveislusafn er Kvikmyndasafnið að standa sig vel en mætti við meira fjármagni og fleira 

starfsfólki.  
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9 Menningararfur  

Hér verður fjallað um hugtakið menningararf. Rætt var við sérfræðing á sviði varðveislu og 

menningararfs. Byrjað verður á að reyna að skilgreina hugtakið menningararf, og velt fyrir sér 

hvort hægt sé að gera upp á milli þess hvað sé og sé ekki menningararfur. Þá verður rætt um 

áhrif Internetsins á varðveislu og menningararf. Grisjunarmál verða skoðuð og hlutverki 

sjónvarpsins þegar kemur að menningararfi velt fyrir sér. Þá verður skoðað hvað á að gera við 

varðveitt efni, mikilvægi þess að efni sé leitarhæft og viðhorf yfirmanna stofnana og fyritækja 

til varðveislu á efninu sínu. Að lokum verður rætt um hvað séu ásættanlegar 

geymsluaðstæður.  

9.1 Skilgreining á hugtakinu menningararfur 

Rætt var við Friðrik sem hefur víðtæka reynslu af störfum tengdum íslenskri varðveislu og 

menningararfi. Tilgangur viðtalsins var að fá hans álit á því hvernig væri mögulegt að skilgreina 

hugtakið menningararfur. Friðrik er sérfræðingur á þessu sviði, með mikla menntun og 

reynslu. Hann vísaði til skilgreiningar Laurajane Smith á menningararfi. Smith sagði að það væri 

í raun ekkert til sem héti menningararfur. Menningararfur væri aftur á móti til sem hugtak í 

þeim skilningi að fólk leggur eigin merkingu í hvað sé menningararfur. Smith  ræddi í bók sinni 

Usage of Heritage um átök um hvað menningararfur getur verið, það sem fyrir einum er 

menningararfur þarf ekki að vera það fyrir öðrum (Smith, 2006). Það sem Friðriki fannst 

spennandi við þessa nálgun var að það var hægt skilgreina hugtakið á mismunandi hátt útfrá 

sjónarmiðum margra, vegna þess að hver og einn nálgast menningarhugtakið út frá ólíkum 

forsendum. Skilgreining á menningararfi væri sú að menningararfur er í rauninni eitthvað sem 

fólk telur að sé menningararfur.  

Þá eru til aðrar leiðir til að skoða menningararfshugtakið. Íslenski þjóðfræðingurinn 

Valdimar Tryggvi Hafstein hefur meðal annarra mikið fjallað um hugtakið. Valdimar nálgast 

það út frá hagrænum menningarlegum sjónarhóli. Hann ræðir um það í greininni 

Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum (2006). Þar skilgreindi Valdimar menningararf 

sem ákveðnar umbúðir utan um það sem fólk kallar almennt menningu. Það er verið að setja 

menninguna í ákveðinn neytendavænann búning til dæmis innan ferðaþjónustunnar með 

þessu hugtaki. Samkvæmt grein Valdimars voru ekki nema rétt um þrjátíu ár síðan fólk fór að 

nota þetta hugtak (Valdimar Tryggvi Hafstein, 2006, bls. 314).   
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Einnig er hægt að skoða menningararfshugtakið út frá sjónarhorni menningarstofnana sem 

hafa menningarlegt vald eða vald í menningarlegu tilliti eins og til dæmis söfn. Þar er oft verið 

að fjalla um menningararfshugtakið aðallega út frá hefðum, hvað er álitið menning og hvað sé 

álitið verðmætt í menningarlegu tilliti og þar með eftirsóknarvert til að varðveita tiltekna hluti.  

Menningararfur er mikið regnhlífarhugtak og svo virðist sem ákveðinn hentugleiki stjórni 

því hvaða skilning ríkið leggur í hugtakið. Friðrik taldi að löggjafinn léti það eftir fagaðilum 

innan þeirra stofnana sem væri ætlað að vinna eftir lögum um skylduskil nr. 20/2002 að 

skilgreina hvað liggi á bak við menningararfshugtakið í lögunum og meta það. Þannig væri allt 

traust sett á fagaðilana sem vinna við varðveislu til að meta hvað félli undir hugtakið. Friðrik 

taldi það vera bæði jákvætt og neikvætt, því skoðanir fólks á því hvað er menningararfur sé 

svo ólíkur, líka innan fagstéttanna. Þá mætti mat á menningararfi heillar þjóðar ekki vera 

viðfangsefni eins manns. Friðrik sagðist vita til þess að stundum hafi starfsemin verið þannig 

að einn einstaklingur taki ákvarðanir um hverju skuli geyma og hverju eigi að henda. Meðal 

annars sagði hann það hafa verið stundað innan sjónvarpsstöðvanna að einn aðili hafi verið 

gerður ábyrgur fyrir því hvernig varðveita ætti efnið þeirra, það taldi Friðrik ekki góða 

starfshætti. Friðrik vildi að þessir aðilar kæmu sér upp einhverju fagráði þar sem væru aðilar 

sem hefðu eitthvað um þetta að segja. „Það sem við vitum nú þegar er að eftir 50-100 ár 

verður mat fólks á því hvað skiptir máli ekki það sama og við teljum vera mikilvægt í dag. 

Sömuleiðis þykja þeir hlutir ekki endilega merkilegir í dag sem munu þykja merkilegir seinna 

meir.“ Friðrik taldi að kjöraðstæður safna væru þær að hægt væri að varðveita sem mest efni 

fyrir komandi kynslóðir. Hins vegar væri fullur skilningur á því að hvort sem um væri að ræða 

sjónvarpsstöðvar eða opinber söfn að varðveisla, þá sérstaklega á kvikmyndum, gæti verið 

mjög kostnaðarsöm og það gæti verið erfitt að taka þá stefnu að varðveita allt og að virk grisjun 

væri stunduð. Grisjunin þyrfti að endurspegla það sem verið væri að gera á hverjum 

tímapunkti. Það væri best að breiður hópur kæmi að þeirri ákvörðun að velja það efni sem 

ætti að grisja og hefði í því sambandi ákveðnar réttlætingar í huga fyrir því hversvegna ætti að 

eyða efninu. Friðrik talaði um þann veruleika sem safnafólk stæði frammi fyrir: 

Í dag stöndum við frammi fyrir þeim veruleika að það er afskaplega mikil 
framleiðsla á efni í sjónvarpi og þar með vakna upp spurningar um hvað eigi að 
gera við allt þetta gagnamagn. Fjölbreytnin er að sama skapi gríðarlega mikil og 
upplýsingafræðingar og safnafræðingar hafa aldrei staðið í þeim sporum áður að 
vera með svona mikið efni í höndunum. Meðal annars vegna þess að það hefur 
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aldrei verið jafn auðvelt að flytja efnið á milli frá framleiðsluaðila og inn í 
vörslustofnanirnar, þannig að þetta er alveg nýr veruleiki fyrir okkur.  

Á sama tíma hafi hugmyndin um sérfræðinginn breyst þannig að sérfræðingurinn væri ekki 

jafn mikill sérfræðingur þegar uppi er staðið, hann væri með gloppur, við værum öll með 

gloppur. Hverjum og einum gæti yfirsést svo margt og því væri betra að margir kæmu að mati 

á til dæmis grisjun. Þessi nýi veruleiki kalli á ný vinnubrögð.  

9.2 Er hægt að gera upp á milli og meta menningararf? 

Friðrik taldi að við værum komin með ákveðna aðila sem gerðu upp á milli hugmynda um 

menningararf samkvæmt lögum um skylduskil til safna nr. 20/2002 og líka samkvæmt 

kvikmyndalögum nr. 137/2001 en starfssvið Kvikmyndasafns Íslands fellur innan beggja 

laganna. Lög um skylduskil tilgreina í rauninni ábyrgðaraðila í þeim efnum. Friðrik taldi hins 

vegar að það mætti skilgreina þetta ábyrgðarhlutverk enn frekar með tilliti til ákveðinna þátta 

eins og söfnunar, grisjunar og jafnvel notkunar. 

Þegar Friðrik var spurður hvort hægt væri að gera upp á milli þess hvað væri menningararfur 

og hvað væri ekki menningararfur taldi hann að svo væri ekki að hans mati. Aðilum þætti 

kannski eitthvað eitt meiri menningararfur en annað og væri það því frekar varðveitt, síðan 

kæmi í ljós að það sem ekki var varðveitt hafi verið og sé jafn mikill menningararfur. Sem dæmi 

um þetta tók Friðrik sápuóperurnar Dallas og Dynasty sem voru gríðarvinsælar hér á Íslandi á 

áttunda áratug síðustu aldar. Þess konar efni hafi í flestum tilvikum ekki verið varðveitt. Það 

kom í ljós þegar Kvikmyndasafnið fór að kalla eftir Hollywood myndum með íslenskum texta 

sem höfðu verið sýndar í kvikmyndahúsum á Íslandi. Mikið af efninu var geymt hjá 

kvikmyndahúsunum í skúmaskotum og við óviðeigandi aðstæður og mikið af filmunum voru 

ónýtar. Það gæti verið að fólk spyrji sig afhverju Kvikmyndasafn Íslands ætti að geyma 

Hollywood myndir, hvort þær væru ekki geymdar í Bandaríkjunum og á fleiri stöðum. Friðrik 

sagði það geta vel verið en að reynslan hafi sýnt það að oft hafi borgað sig að setja eggin í 

margar körfur. Heimssaga kvikmynda væri mjög götótt framan af vegna þess að menn voru 

ekki að sinna því að varðveita þessar filmur, þannig að mikið efni hafi glatast. 

Framan af hafi verið litið niður á kvikmyndina sem sérstakt menningarform, þetta hafi verið 

form fyrir almúgann og það endurspeglist að einhverju leyti í því hvað hafi varðveist. Það tók 

töluverðan tíma fyrir kvikmyndaformið að verða viðurkennt sem menningarform.  
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9.3 Internetið 

Friðrik taldi Internetið hafa mikið að segja þegar komi að viðhorfi fólks til kvikmynda sem 

menningarforms, þó hann viti þó ekki nákvæmlega á hvaða hátt það væri. Internetið hafi 

breytt aðgengismálum að mörgu leyti. Sem dæmi mætti taka að Pathé safnið hafi sett 

gríðarlega mikið af efni inn á Youtube gagnaveituna, meðal annars gamlar filmur þar sem verið 

var að fjalla um íslenska menningu. Friðrik sagði að í raun gæti Stöð 2 sett allt sitt efni inn á 

Youtube eða Vimeo, þó taldi hann að sú hugsun væri ekki til staðar. Þegar mikið af efni væri 

farið að streyma inn á Internetið þá valdi það því að landamæri væru farin að riðlast til þegar 

kæmi að varðveislumálum og menningararfi. Sem dæmi tók Friðrik að nú hefðum við 

uppgötvað að íslenski menningararfurinn væri ekki bara íslenskur heldur líka alþjóðlegur og 

Íslendingar ættu það sameiginlegt með öðrum þjóðum að hafa haft gaman af Dallas og 

Dynasty. Þarna væri angi af verkefni UNESCO um heimsminni þar sem búin hafi verið til skrá 

yfir menningararf mannkyns þar sem þau væru skilgreind sem slík. Íslensku handritin væru 

hluti af þessum lista og væru því skilgreind sem menningararfur mannkyns en ekki aðeins 

menningararfur Íslendinga. Þetta þýddi einnig að Íslendingar gætu ekki einir gert tilkall til 

handritanna heldur væru þau hluti af heild þar sem menningararfur mannkyns væri skoðaður.  

9.4 Grisjun 

Friðrik taldi mjög mikilvægt og í raun nauðsynlegt að settar væru viðmiðunarreglur um grisjun 

og hvað ætti að geyma. Nauðsynlegt væri að taka á þeim málum kerfisbundið, bæði varðandi 

grisjun og varðveislu.  Það þurfi að vera til staðar mælikvarðar og vettvangur til þess að ræða 

grisjunina en að því starfi þurfa margir að koma. Það ætti bæði við um opinbera aðila og 

einkaaðila og höfða ætti til samfélagslegrar ábyrgðar í þeim efnum. Varðveislan snúi að því að 

komandi kynslóð hafi tök á því að kynna sér menninguna á hverjum tíma og að sem minnst 

glatist. Friðrik sagðist til dæmis hafa séð bæði sérfræðinga og almenning vera að rýna í 

ljósmyndir á Ljósmyndasafni Reykjavíkur og aðaláhugaefnið hafi verið bakgrunnur 

ljósmyndarinnar. Hugsanlega væri þar um að ræða einu ljósmyndina sem til væri af fyrirbærinu 

sem birtist í bakgrunni ljósmyndar sem hafi í upphafi haft allt annað aðalatriði. Friðriki fannst 

svona atriði gera það eftirsóknavert að varðveita sem mest efni. 

9.5 Hlutverk sjónvarps þegar kemur að menningararfi 

Friðrik taldi hlutverk sjónvarps mjög mikilvægt þegar kæmi að menningararfi og ekki síst í 

íslensku samfélagi. Honum hafi alltaf fundist að sjónvarpsmenningin væri algjörlega vanmetin 
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sem menningarlegt viðfangsefni. Sem dæmi tók hann að Íslendingar ættu enga sagnfræðinga 

sem væru aðeins að skrifa um sögu sjónvarps og sjónvarpsstöðvanna. Sjónvarpsstöðvarnar 

hafi fengið að ganga nánast sjálfala þangað til 2002 þegar lög um skylduskil til safna nr. 

20/2002 voru sett. Hins vegar hafi þeim lögum ekki verið framfylgt að fullu eftir að þau voru 

sett og Friðriki fannst það fáránlegt, sérstaklega vegna þess að hann taldi að flestum stæði á 

sama og enginn hafi sérstakar áhyggjur af því að ekki sé verið að skila meira sjónvarpsefni til 

Kvikmyndasafns Íslands og raun bar vitni. Friðriki fannst þetta mjög mikilvægt sérstaklega 

vegna þess að fólk á Íslandi horfir mjög mikið á sjónvarp, það hafi alltaf verið ríkur þáttur í 

menningu Íslendinga og dæmi um það væru allar sjónvarpsstöðvarnar sem hafi verið stofnaðar 

frá árinu 1986 þegar Stöð 2 var stofnuð sem fyrsta einkarekna sjónvarpsstöðin á Íslandi. Það 

eitt fannst Friðriki sýna hversu greiðan aðgang Íslendingar hafi haft að sjónvarpi og hversu ríku 

hlutverki það hafi gegnt í samfélagi Íslendinga. Friðriki þótti þetta andvaraleysi gagnvart 

þessum hluta menningar Íslendinga vera mikið áhyggjuefni. Það væri litið á sjónvarp sem 

poppmenningu og því ekki talin jafn góð menning og annað eins og til dæmis bækur. Þessari 

hugmynd velti Margrét Sigurgeirdóttir einnig upp í grein sinni Björgun og varðveisla 

menningarverðmæta – hljóð og mynd (2015). Í stigveldishugmyndum um menningararfinn 

hefur sjónvarpsmenningin verið álitin lægri en aðrir menningarkimar eins og til dæmis 

bókmenntir og þar með fengið frið til þess að gufa upp fyrir augunum á okkur og enginn sé að 

skipta sér af og gagnrýna það að þarna sé verið að eyða þessari sögu smám saman. Það eru 

næstum 30 ár síðan Stöð 2 var stofnuð, það er kannski ekki langur tími, en þessi 30 ár eru 

gríðarlega mikilvæg í sögunni. Sjónvarpsefni og áhorf hefur breyst gríðarlega mikið á 

síðastliðnum þremur áratugum. 

Friðrik taldi að það væri ekki mikil meðvitund í íslensku samfélagi um að sumt eldra 

sjónvarpsefni væri horfið og taldi hann almenning ekki hafa gefið sjónvarpinu sem 

menningarlegu afli sérstakan gaum. Þá vísaði Friðrik í grein íslenska mannfræðingsins 

Sigurjóns B. Hafsteinssonar Vítisloga sjónvarpsins sem birt var í Skírni árið 1993. Þar ræðir 

Sigurjón um viðhorf fræðimannsins Neil Postman. Postman hafði skrifað grein sem síðan hafði 

verið tekin upp af íslenska fræðimanninum Sigurði A. Magnússyni og birt í Skírni haustið 1990. 

Þar dásömuðu þeir hlut bókmennta þegar kæmi að menningu og hversu mikið æðri sú 

menningarstefna væri sjónvarpsmenningunni. Sigurjón var ekki sammála og skrifaði skýrt um 

mikilvægi sjónvarps fyrir íslenska menningu og taldi að sú hugsun sem Postman og Sigurður 

birtu væru afgangar af gamalli fortíðarþrá þar sem allt var betra í gamla daga en það væri í 
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nútímanum. Í greininni benti Sigurjón á að fyrir tilstilli sjónvarps hafi orðið gríðarlega miklar 

breytingar á hugsunarhætti og menningu manna til hins betra og þekking hafi alls ekki dvínað 

(Sigurjón B. Hafsteinsson, 1993). Friðrik taldi að þetta væri gott dæmi um viðhorf til 

sjónvarpsmenningar og það stigveldi sem sjónvarpsmenningin væri enn föst í árið 2014 þegar 

viðtalið var tekið.  

9.6 Hvað á að gera við varðveitt efni? 

Friðriki fannst að þeir sem ættu efnið ættu að reyna að koma þessu öllu út í almenna umferð. 

Þó að höfundalögin geri þeim erfitt fyrir þá taldi Friðrik það mikilvægt út frá 

varðveislusjónarmiði að efninu væri komið í umferð og það væri í notkun. Efni ætti að 

varðveita til þess að njóta, ekki til þess að geyma það við ákveðnar aðstæður bak við luktar 

dyr. Þar hafi Internetið komið með tækifæri til breytinga. Friðrik taldi opinn aðgang og 

veituþjónustur eins og Hulu.com og Netflix.com vera jákvæða þróun. Friðrik taldi að hægt væri 

að skoða torrent deilisíður út frá varðveislusjónarmiðum en ekki einungis fjárhagslegum og 

réttindasjónarmiðum. Varðveislusjónarmið líta jákvæðum augum á niðurhal út frá því að 

meðan varðveislumál eru í því horfi sem þau eru, þá sé stórhætta á að tiltekið efni glatist vegna 

þess að því sé ekki sinnt. Í þeim tilvikum gætu torrent síður orðið til þess að efnið geymist. Oft 

séu upprunalegu eintök efnisins ekki til staðar en eftirgerðirnar, endurritunin eða munnlegar 

frásagnir séu til sem hafa varðveist og hafa fengið ómetanlegt gildi, líkt og sumt á Árnastofnun 

sem litið sé á sem menningararf í dag. Friðrik taldi að útfrá menningararfi væri hægt að vera 

jákvæður út í torrent, þó að flestir skildu fjárhagslegu sjónarmiðin. Þá væri líka hægt að skoða 

það hvort það þjóni ekki frekar fjárhagslegum hagnaði að efnið væri í umferð frekar en að það 

væri lokað af eða því hafi verið eytt, þessi mál væru ekki klippt og skorin.  

Með eignarhald sagði Friðrik þó að það væri alveg klárt mál hverjir ættu þetta efni og að 

sjónvarpsstöðvarnar væru búnar að fyrirbyggja það að lagalegar spurningar vakni um 

eignarhald. Menningarlegu rökin væru þau að efni á Íslandi væri gert fyrir tilstuðlan 

samfélagsins eins og í gegnum Kvikmyndasjóð Íslands sem væri samfélagslegur sjóður sem 

Friðrik taldi fjármagna mikið af því efni sem sjónvarpsstöðvarnar væru að sýna og töldu vera 

sína eign. Ein rökin væru þau að efnið væri fjármagnað úr sameiginlegum sjóði og almenningur 

gæti gert tilkall til þessa efnis jafnvel án þess að þurfa að borga fyrir það. Síðan mætti ekki 

gleyma því að fréttir og heimildamyndir og annað efni væri oft tekið upp við aðstæður þar sem 

margt fólk kemur fyrir myndavélarnar án þess að fá greitt fyrir, en siðferðislegur réttur fólksins 
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væri sá að þau ættu hlutdeild í myndunum af sjálfu sér. Þetta væru nokkur atriði sem sýndu 

fram á að eignarrétturinn yfir efninu væri ekki eins afdráttarlaus og lagaleg og fjárhagsleg 

sjónarmið gera ráð fyrir, og það væru önnur sjónarmið sem kæmu til greina eins og 

menningarleg og siðferðisleg sjónarmið. 

Friðriki þótti einnig að RÚV væri ekki að sinna skyldu sinni nægilega vel og þeir ættu að 

„dæla“ því efni sem ekki var leikið inn á Youtube gagnaveituna eða aðra staði á Internetinu og 

hafa það ókeypis og nota sem innspýtingu inn í menningu Íslendinga. Friðrik taldi eldri 

hugmyndir um varðveislu enn vera ríkjandi á Íslandi, þar sem hugmyndin er að hlutir þjóni best 

tilgangi sínum bak við luktar dyr og ákveðnir einstaklingar stjórni því hverjir komast að efninu. 

Nú væru hins vegar breyttir tímar hvað varðveislu á sjónvarpsefni varðar. Þetta væri  hluti af 

kynslóðarskiptingu, þar sem unga kynslóðin í dag væri alin upp á Internetinu þar sem hægt 

væri að kalla fram hlutina með einum smelli, á meðan eldri kynslóðirnar hafi þurft að hafa 

meira fyrir því að fá hlutina. 

9.7 Mikilvægi leitarhæfis í varðveislu 

Friðrik taldi lyklun og flokkun vera mikilvæga en um leið fylgdi því ákveðin takmörkun. Hann 

taldi flokkun vera það sem kæmi í veg fyrir að efnið færi í umferð. Friðrik lagði fram hugmynd 

þar sem efnið væri frjálst og tekið úr því hægt og bítandi til flokkunar og lyklunar en efnið væri 

allan tíma í notkun. Það sem væri oftast að standa í vegi fyrir flokkun og lyklun væru peningar 

og mannekla. Hann taldi lyklun sem sjálfboðaliðar gera (folksonomy) vera mjög jákvæða og 

hafa reynst vel í sumum tilvikum. Sjónvarpið væri miðill augnabliksins sem hafi ekkert minni. 

Friðrik taldi þetta vera ástæðuna fyrir því að sjónvarpsefni væri enn talið til poppmenningar. 

Það væri lítil fagleg umræða um efnið, engir gagnabankar væru aðgengilegir og það væri 

enginn að hugsa um þetta. Sjónvarpsefni væri ekki vinsæll menningararfur til að halda við.  

9.8 Viðhorf yfirmanna til framleiðsluefnis 

Þegar Friðrik var beðinn um álit á viðhorfi 365 Miðla til eigin framleiðsluefnis taldi  Friðrik það 

alvarlegt og stangast á við lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 að eigendur og yfirmenn væru 

að tala gegn efninu sínu. Friðrik var algjörlega ósammála því þegar talað var um eldra efni 

stöðvanna sem drasl. Friðrik setti líka spurningarmerki við það hvort sjónvarpsstöðvarnar 

hefðu raunverulegt vald til þess að farga því efni sem þær telja sig geta fargað út frá lögum um 

skylduskil til safna nr. 20/2002. Í hans huga væru lögin þannig að sjónvarpsstöðvunum væru 
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settar ákveðnar skorður þannig að þær gætu ekki gert hvað sem væri. Þá taldi Friðrik líka að 

hægt væri að líta á það að bæði Kvikmyndasafn Íslands og Landsbókasafn væru ekki að standa 

sig vel í að gera mönnum ljóst að það væri ákveðinn lagarammi sem allar sjónvarpsstöðvar 

þyrftu að fylgja hvort sem þær væru í opinberri eða einkaeign.  

Friðriki fannst Kvikmyndasafnið þurfa að vera sýnilegra. Hann taldi þátt Kvikmyndasafns 

í varðveislu á íslensku sjónvarpsefni vera of takmarkaðan þó að safnið hafi átt í 15-16 ára nánu 

samstarfi við RÚV. Að öðru leyti væri sjónvarpsefnið takmarkað hjá Kvikmyndasafni Íslands og 

hafi verið látið mæta afgangi.  

9.9 Geymsluaðstæður 

Friðrik sagði að mikilvægt væri að tryggja það að efnið væri geymt við góðar aðstæður hjá 

sjónvarpsstöðvunum áður en farið er með efnið upp á Kvikmyndasafn Íslands. Ef 

sjónvarpsstöðvarnar væru ekki að hugsa vel um efnið sitt þá mætu þær það ekki sem 

mikilvægan menningararf og þarna væru komin mjög sterk rök fyrir því að láta efnið í hendur 

annarra sem gætu hugsað betur um sjónvarpsefnið.  

Þá taldi Friðrik að ríkið ætti að taka meiri þátt í varðveislu einkastöðvanna og í hans huga 

væri einkafyrirtækjum ekki treystandi fyrir því að gera þetta ein. Varðveislu- og 

safnahugmyndin væri samfélagslegur sáttmáli sem byggi í grunninn á samfélagslegri sýn og 

ábyrgð þannig að þetta varðaði ekki aðeins einstakling eða fyrirtæki og þá um leið ættu 

einkafyrirtækin ekki að bera ábyrgðina ein. Sérstaklega ef ríkið væri að leggja lög og kvaðir um 

varðveislu. Opinberir aðilar ættu að koma sterkt inn og aðstoða einkaaðila og ríkið að gera allt 

sem það gæti til þess að gera efnið aðgengilegt og halda því í notkun. Friðriki fannst viðhorf 

ríkisins gagnvart varðveislu hafa verið mjög rólegt og ríkið væri ekki samkvæmt sjálfu sér. 

Miðað við að Kvikmyndasafn Íslands væri ekki virkara í söfnun á efninu og að geymsluaðstæður 

hjá fyrirtækjum væru ekki góðar þá væri greinilega einhver pottur brotinn.  

Friðrik taldi að sjónvarpsstöðvarnar mættu skoða betur starfsemi sína með tilliti til 

menningararfshugtaksins í ljósi breyttra aðstæðna samanber breytta tækni. Tæknin hafi gert 

það að verkum að efnið gæti farið í almenna notkun í ýmsum tilgangi. Einn tilgangurinn væri 

til dæmis sá sem er kjarninn í allri varðveisluhugsun að efni sé varðveitt svo að fólk geti notið 

þess, bæði núverandi og komandi kynslóðir, það yki líkurnar á því að efnið varðveittist frekar. 

Þetta yrði hvati til frekari menningarsköpunar og að gildi sjónvarpsins ykist og fólk færi að líta 

á sjónvarpsefni sem menningararf og mikilvægt framlag en ekki eitthvað einnota efni sem 
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megi kasta á glæ eftir að hafa skoðað það einu sinni. Friðrik sagðist að lokum vilja sjá þessa 

hugmyndafræði gerast helst strax á morgun.  

9.10 Samantekt 

Komið hefur fram að hægt sé að túlka menningararfshugtakið á ýmsan hátt. Sú leið sem var 

valin í þessari rannsókn er að túlka að menningararfur sé ekki til sem fastmótað hugtak. Hins 

vegar séu til hugmyndir einstaklinga um hvað sé menningararfur. Mikilvægi þess að ekki sé 

aðeins einn einstaklingur sem ákveði hvað skal geyma og hvað skal grisja kom sterkt fram, 

enda stýrist þá grisjunin af hugmynd eins aðila um hvað sé menningararfur og hvað sé ekki 

menningararfur. Þá er almenn hugmynd varðveislu að hafa efni aðgengilegt og í notkun og 

þannig varðveitist það best. Auðveldara sé nú að halda efninu í notkun með hinum ýmsum 

gagnaveitum og deiliforritinum á Internetinu. Sú dreifingarleið strandi þó á höfundarrétti. Að 

lokum var rætt um að ríkið ætti að koma meira að stuðningi við einkareknu 

sjónvarpsstöðvarnar þegar kemur að varðveislu bæði með fjármagni og þekkingu.  
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10 Umræður og samantekt  

Hér verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og fyrri niðurstöðukaflar dregnir saman. Þá 

verður leitast við að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fyrir fyrr í ritgerðinni.  

10.1 Geymsluaðstæður  

Geymsluaðstæður sjónvarpsstöðvanna eru ólíkar. Geymsluaðstæður RÚV eru góðar en þó ekki 

fullkomnar. Elstu spólurnar í safni RÚV eru geymdar við bestu mögulegu aðstæður, eða því 

sem næst hvað hita, ljós og raka varðar líkt og lagt var til að gert væri í greinargerð Ray 

Edmondson fyrir UNESCO (2004). Geymsluaðstæður annars efnis hjá RÚV eru hins vegar ekki 

jafn stýrðar varðandi hita, ljós og raka nema upp að ákveðnu marki. Suma þætti sem valda 

vanda við varðveisluna er mögulegt að bæta. Plássleysi háir til dæmis stofnuninni og myndu 

geymsluaðstæður batna ef meira rými fengist fyrir efnið.  Yfirfærsla á gögnum hefur tafist 

mikið hjá safnadeildinni og eru einstaka munir sem liggja undir skemmdum vegna þess. Þá 

fannst viðmælenda ekki vera til staðar nægilega skýr viðbragðs- og björgunaráætlun ef 

eitthvað kæmi upp á. 

Geymsluaðstæður 365 Miðla eru ekki góðar. Þar er engin umhverfisstjórnun til staðar. Efni 

er geymt við aðstæður sem teljast ófullnægjandi samkvæmt þeim lágmarkskröfum sem settar 

voru fram í greinargerð Ray Edmondson (2004) fyrir UNESCO. Þar má nefna að gluggi er á 

geymslurými sem er geymsla í kjallara, flúorperur héngu niður úr loftinu og engin stjórn eða 

tilraun til stjórnunar á raka, hita eða birtu var til staðar. Þá var hluti safnefnisins geymt á 

vörubrettum í geymslu með ýmsum vinnutækjum og öðrum munum frá 365 Miðlum við 

aðstæður sem ekki hentuðu til varðveislu. Viðmælandi taldi þó efnið vera öruggara á 

vörubrettunum heldur en í kjallarageymslu í byggingunni. Það lýsir því kannski best hversu 

lélegar geymsluaðstæðurnar eru hjá 365 Miðlum. 

Geymsluaðstæður hjá Skjánum voru þolanlegar. Þeir áttu skáp sem var sérhæfður fyrir 

varðveislu á spólum og voru eldri spólur geymdar þar. Hins vegar var sá skápur orðinn fullur. 

Hvorki hjá Skjánum né 365 Miðlum var til staðar viðbragðs- eða björgunaráætlun.  

Geymsluaðstæður hjá N4 voru engar fyrir spólur þar sem engin varðveisla fór fram á þeim. 

N4 leitaðist þó við að varðveita stafrænar skrár af dagskrárefni þeirra. Það var geymt á miðlara  

hjá Stefnu hugbúnaðarhúsi. 
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Að lokum voru geymsluaðstæður Kvikmyndasafns Íslands skoðaðar og voru þær mjög 

góðar. Þar voru filmugeymslur sem voru raka-, birtu- og hitastýrðar, bæði var kæligeymsla og 

frystigeymsla til staðar. Það efni sem var geymt utan þeirra geymsla var tryggt með því að 

halda því frá sólarljósi og miklum hitasveiflum. Í heildina má segja að geymsluaðstæður á 

Íslandi séu bæði slæmar og góðar. Fyrir utan RÚV eru geymsluaðstæður í söfnum 

sjónvarpsstöðvanna mjög ábótavant. Geymsluaðstæður hjá Kvikmyndasafni Íslands þar sem 

efnið fer í varanlega varðveislu er gott. Aftur á móti er mikilvægt að hlúð sé að efninu áður en 

það er sent til Kvikmyndasafn Íslands, því safnið getur ekki varðveitt eintök sem eru ónýt eða 

skemmd þegar þau berast til þess. Málshátturinn „betra er að byrgja brunninn áður en barnið 

er dottið ofan í“ gæti verið góð áminning til þeirra sem koma að varðveislumálum hjá 

sjónvarpsstöðvunum.  

10.2 Lyklun og skráning  

Lyklun og skráning hjá RÚV er gríðarlega mikil og nákvæm og ber sú stöð af þegar kemur að 

þessum þáttum hjá íslenskum sjónvarpsstöðvum. Þar er löng saga og hefð fyrir þesskonar 

vinnubrögðum og væri hægt að sjá RÚV sem móðursafn skráningar og lyklunar á sjónvarpsefni. 

Skráning og lyklun hjá 365 Miðlum hefur verið stunduð frá stofnun fyrirtækisins. Hins vegar 

hefur sú skráning ekki verið markviss. Skráningarkerfi þeirra er ekki gott og er ekki hannað sem 

skráningarforrit fyrir sjónvarpsefni líkt og RÚV býr að í formi Kistunnar. Á 365 Miðlum er aðeins 

einn einstaklingur sem starfar við skráningu og lyklun í 80% starfi meðan RÚV er með mun 

fleira starfsfólk í þeim störfum hjá sér.  

Ákveðin skráning fór fram hjá Skjánum þó ekkert sérhæft skráningarkerfi væri til staðar 

en efni er skráð í „heimagerðan“ grunn í Microsoft Access. Skráning hafði batnað frá því sem 

var hjá fyrirtækinu en hins vegar starfaði aðeins ein manneskja við skráningu sem hafði margar 

aðrar skyldur á sínum herðum. Það gerði henni erfitt fyrir með að komast í að skrá efni. Sami 

starfsmaður notaði lyklun með frjálsum orðaforða til að gera efnið leitarhæft.  

Hjá N4 var mjög lítil skráning stunduð en sjónvarpsefnið var skráð eftir dagsetningum og 

engin tilraun var gerð til að lykla efnið. Ekki var mögulegt að finna efnið nema eftir dagsetningu 

á upptöku verkefnisins.  

Til þess að Kvikmyndasafn Íslands taki við efni til varanlegrar varðveislu frá 

sjónvarpsstöðvunum er mikilvægt að ákveðin skráning hafi farið fram á efninu. Þá eiga 

sjónvarpstöðvarnar að forskrá í Excel skjal eftir leiðbeiningum Kvikmyndasafns Íslands en það 
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skjal var forritað hjá Kvikmyndasafni Íslands. Kvikmyndasafnið sjálft var með sérhæft 

skráningarkerfi. Þar fór fram skráning svo hægt væri að finna efnið.  

Líkt og með geymsluaðstæður er skráning og lyklun bæði góð og slæm á íslensku 

sjónvarpsefni. Hjá einkareknu stöðvunum er mjög takmörkuð skráning og lyklun. Best væri að 

settar yrðu samræmdar skráningarreglur á íslensku sjónvarpsefni og því verki yrði stjórnað af 

RÚV. Það myndi auka skilvirkni og nákvæmni skráningar og lyklunar. Það myndi hins vegar 

kosta aukin fjárútlát til safnadeildar RÚV og telur rannsakandi að það sé ekki gerlegt á 

næstunni. Það sem er höfuðvandamál allra sjónvarpsstöðvanna er skortur á fjármagni til að 

sinna skráningu, lyklun og varðveislu. Annaðhvort hafði starfsfólki verið sagt upp eða fleiri 

verkefni sett á starfmenn sem áður voru aðeins að sinna skráningu og lyklun. Það er alvarlegt 

þar sem grunnur að góðri skráningu og lyklun er sá að starfsmaður hafi nægan tíma til að vinna 

nákvæmt og gott verk. Lyklun á sjónvarpsefni getur verið gríðarlega tímafrek þar sem stundum 

þarf að horfa á allt efnið til að ná að lykla það ítarlega. Það krefst mikils tíma. Þegar starfsfólk 

er fátt gefst ekki tími í ítarlega vinnu.  

10.3 Stafræn yfirfærsla  

Stafræn yfirfærsla er orðin mjög vinsæl varðveisluleið á alþjóðavettvangi hvað hljóð- og 

myndmiðla varðar, en auk þess þykir hún hentug til að gera efni safnanna aðengilegt 

almenningi. Til eru mörg verkefni sem ganga út á þetta (Dimoulas, Kalliris, Chatzara, Tsipas, og 

Papanikolaou, 2014; Hauttekeete o.fl., 2011). Allar stöðvarnar nýta stafræna tækni til að 

geyma efni sitt í dag og sjá það sem ákveðna lausn á varðveislu þess. Viðmælendur töluðu um 

að þótt stafræn varðveisla hljóð- og myndmiðlanna þyrfti minna geymslurými innan safnanna, 

þá væri þegar kominn fram annarskonar varðveisluvandi, en um mjög stórar stafrænar skrár 

sé að ræða, mörg gígabæt fyrir hvern þátt sem sýndur er sagði Lea og því fyllist hið stafræna 

geymslurými mjög hratt. Eins og fram kom í greinargerð Edmondson (2004) vakna jafn margar 

spurningar um stafræna varðveislu og tæknin leysir. Óvíst er hversu lengi stafræn eintök eru 

aðgengileg vegna tíðra tæknibreytinga og alls óvíst að mögulegt sé að opna skrár sem vistaðar 

eru í dag eftir 15 ár, hvað þá lengri tíma en það. Yfirfærsla af einu formi yfir á stafrænt form 

veldur einnig skerðingu á gæðum efnisins og hugsanlegri bjögun á því. Kvikmyndasafn Íslands 

hefur hafið móttöku á stafrænum eintökum frá sjónvarpsstöðvunum. Það felur í sér aukna 

ábyrgð hjá Kvikmyndasafni Íslands um að viðhalda einnig sýningartækninni sem getur lesið 

stafrænu skrárnar. Þetta gæti orðið vandamál þegar fram líða stundir.  
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10.4 Samskipti sjónvarpsstöðvanna  

Samskipti innan stofnana og fyrirtækja var almennt gott fyrir utan samskipti viðmælenda 365 

Miðla bæði við yfirmenn og tölvudeild fyrirtækisins. Þá var sammerkt með RÚV og 365 Miðlum 

að kalla þurfti sérstaklega eftir efni til skráningar frá dagskrárgerðarfólki. Lítið var hægt að 

dæma um samskipti innan Skjásins og N4 þar sem starfsfólk hleypur þar í mörg störf og á milli 

deilda vegna smæðar fyrirtækjanna. Það sem var hins vegar áhugavert var að lítil samvinna 

kom fram á milli sjónvarpstöðvanna. Sjónvarpsstöðvarnar skiptast gjarnan á efni með tilliti til 

dagskrárgerðar, en engin samvinna er þeirra á milli varðandi varðveislu, skráningu eða lyklun. 

Þó talaði Katrín um að hún leitaði stundum til RÚV með fyrirspurnir og fékk góða aðstoð þaðan. 

Þá skal skoða það að söfn sjónvarpstöðvanna gætu sótt um að fá inngöngu í FIAT/IFTA 

samtökin, en þau hvetja til samvinnu safna sem hafa umsjón með hljóð- og myndmiðlum. Þar 

væri möguleiki fyrir söfnin að sækja sérfræðiþekkingu og jafnvel fjárstyrki til að koma 

varðveislumálum í betra horf. Hugsanlega væri sú innganga mjög góð fyrir einkareknu 

stöðvarnar sem hafa lítið fjármagn til þess að sinna varðveislu líkt og N4. Hjá FIAT/IFTA væri 

hægt að sækja um styrki og stuðning til að koma á og viðhalda góðri varðveislu efnis. 

10.5 Menningararfur sem hugtak og söfnunarskilyrði 

Leitast var við að skilgreina hugtakið menningararfur. Það er stórt renghlífarhugtak sem mikið 

er notað við hin ýmsu tækifæri. Sé hugtakið hins vegar greint og merking þess skoðuð virðist 

sem menningararfur sé í rauninni varla til að öðru leyti en sem hugsjón, óákvarðað hugtak sem 

fólk leggur mjög ólíka merkingu í. Hins vegar eru til hugmyndir manna um hvað sé 

menningararfur. Þetta er athugavert þar sem í lögum um skylduskil til safna nr. 20/2002 er 

talað um að varðveita þann íslenska menningararf sem skilaskylda nær til. Hugtakið er þó 

ekkert frekar skilgreint í lögunum og hvað sé átt við með því. Menningararfurinn er því látinn 

í lausu lofti liggja og er mjög opinn fyrir túlkun. Ríkið lætur í raun starfsfólki safna eftir það 

hlutverk að meta hvað sé menningararfur og þar af leiðandi hvað skuli varðveita. Með þessu 

verða lögin frekar vanmáttug. Menningararfur er ekki það sama fyrir öllum og því er opið fyrir 

túlkunum þessi grein laganna. Það slæma við að verið sé að gefa einstaklingum vald til að 

ákveða hvað skal varðveita og hvað skal grisja er að þá stýrist söfnunin af 

geðþóttaákvörðunum en ekki varðveisluáætlunum og getur tekið breytingum eftir því hver 

heldur um stjórnartauminn hverju sinni hjá söfnunum. Rannsakandi er sammála Friðriki í þessu 

atriði og Edmonson (2004) ýjar einnig að því að réttast væri að stofna fagráð fólks með 
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fjölbreyttan bakgrunn til þess að setja fram varðveislu og grisjunaráætlun sem fyrirtæki og 

stofnanir geti stuðst við. Hugtakið menningararfur er ekki nýtilegt sem leiðbeinandi hugtak 

eitt og sér vegna þess hversu huglægt það er. Vegna þess er notkun hugtaksins  í lögum um 

skylduskil til safna nr. 20/2002 fallið um sjálft sig. Þar er verið að lýsa því að varðveita eitthvað 

og leiðbeiningarnar um hvað það sé er í allt of lausu lofti og opið fyrir túlkun.  

10.6 Viðhorf starfsmanna til varðveislu sjónvarpsefnis 

Þó að viðmælendur hjá öllum sjónvarpsstöðvunum töluðu um að varðveislan væri frá 

menningarlegu sjónarhorni, þá er ekki hægt að horfa hjá því að flestir töluðu um að mikilvægt 

væri að varðveita hljóð- og myndmiðlana svo mögulegt væri fyrir sjónvarpsstöðvarnar að 

nálgast efnið og vinna frekar með það og þar af leiðandi að hagnast á því. Allar 

sjónvarpstöðvarnar eru að endurselja eða endursýna efnið sitt. Því þótti þeim mikilvægt að 

hægt væri að nálgast þetta efni. Það er mismunandi hversu erfitt er að nálgast efnið en það 

fer eftir því hversu vel skráning og lyklun hefur farið fram og hvar eintakið sé staðsett,  það er, 

þarf að fara út úr húsi til að ná í efnið; er það komið á stafrænt form og svo framvegis. Viðhorfið 

virðist samt í grunninn hjá öllum viðmælendum vera það að eiga efnið til, því það gæti 

annaðhvort verið hagnýtt eða gaman að skoða efnið seinna.  

10.7 Samanburður sjónvarpstöðvanna 

Þegar sjónvarpsstöðvarnar eru bornar saman þá er greinilegt að sú sjónvarpsstöð sem stendur 

fremst í varðveislu og geymslu á efninu sínu er RÚV. Það er eina ríkissjónvarpsstöðin og þarf 

hún því að fylgja ákveðnum lögum og reglum sem opinber stofnun og ríkissjónvarp. Ákveðinn 

hluti fjármagns RÚV fer í safnadeildina, á meðan safnadeildir sjálfstæðu sjónvarpstöðvanna 

hafa runnið saman við aðrar deildir, oftast dagskrárgerðardeild. Geymsluaðstæður eru bestar 

hjá RÚV þótt Skjárinn hafi gert sitt með því að fjárfesta í sérhæfðum geymsluskáp, sá skápur 

er hins vegar orðinn fullur og því þarf Skjárinn að skoða aðra geymslumöguleika. Þegar litið er 

á allar stöðvarnar saman er staðan alvarlegust hjá N4 þar sem ekkert er varðveitt og lítil sem 

engin skráning er í gangi. Það skýrist af vanda sem fylgir öllum sjónvarpsstöðvunum en það er 

peningaleysi og skortur á mannskap. Líkt og Friðrik talar um í viðtali sínu þá væri það 

skynsamlegast að ríkið tæki þátt í varðveislu og skráningu á efni sjálfstæðu 

sjónvarpsstöðvanna. Ríkið hefur sett á lög um skylduskil til safna nr. 20/2002, þau lög eiga 

aðallega við RÚV en Kvikmyndasafn Íslands hefur þó völd til þess að kalla eftir efni að þeirra 

eigin vali frá sjálfstæðu stöðvunum. Þarna er verið að stilla sjónvarpstöðunum upp við vegg og 
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ætlast til einhvers af þeim sem þau geta ekki alltaf staðið undir upp á eigin spýtur. Bæði þyrfti 

að veita þeim aukið fjármagn til þess að standa undir varðveislu og skráningu og kenna þeim 

varðveisluhættina og sjá til þess að geymsluaðstæður sé viðeigandi, sem þær eru til dæmis 

ekki hjá 365 Miðlum. Þar eru geymsluaðstæður með öllu óásættanlegar þar sem filmur eru 

geymdar við mjög lélegar aðstæður, þvert á leiðbeiningar um geymslu á hljóð- og 

myndmiðlum frá UNESCO (Edmondson 2004; Schou, 1997). Einnig er ætlast til þess að 

frumeintök séu geymd við góðar aðstæður hjá sjónvarpsstöðvunum því þeim skal skilað í heilu 

lagi og góðu standi til varðveislu hjá Kvikmyndasafni Íslands. Jafnvel væri best ef 

Kvikmyndasafni Íslands væri fært virkara hlutverk og það myndi starfa sem leiðbeinandi 

stuðningsaðili við varðveislu hjá einkareknu sjónvarpstöðvunum. Hins vegar myndi það kalla á 

meira fjármagn frá ríkinu sem er af skornum skammti.  

10.8 Staða varðveislumála sjónvarpsefnis á Íslandi 

Þegar litið er á heildina eru varðveislumál sjónvarpsstöðva í sæmilegu standi á Íslandi. 

Kvikmyndasafn Íslands er vel í stakk búið að taka við varðveislueintökum frá 

sjónvarpsstöðvunum. Það er hins vegar hægt að setja spurningarmerki við áhuga 

Kvikmyndasafns Íslands á því að taka á móti öllu þessu sjónvarpsefni. Eins og Heimir lýsir 

viðhorfinu þá er hlutverk Kvikmyndasafns Íslands fyrst og fremst til að varðveita kvikmyndir 

og sjónvarpsefni kemur aftar í röðinni. Viðhorfið til sjónvarpsefnisins gæti verið það sem hefur 

úrslitaáhrif hvort það sé varðveitt af heilum hug eða ekki. Sjónvarpsefni er ekki hátt í 

stigveldisskala menningarhugtaksins virðist vera og menn hafa ekki áhuga á að varðveita það 

sem ber ekki hátt gildi (Margrét Sigurgeirsdóttir, 2015). Þá er líka stigveldisskali innan 

sjónvarpsefnisins, samanber auglýsingar, fréttir og leikið efni og getur það haft áhrif á það hvor 

efni sé varðveitt eða ekki. Það sem varðveisla á sjónvarpsefni á Íslandi virðist þarfnast er aukins 

fjármagns til að sinna efninu á grunnstigi. Auka þarf viðleitni til að sinna skráningu, lyklun og 

varðveislu hjá sjónvarpsstöðvunum. Þá þarf líka að breyta hugsunarhættinum og skilgreina 

frekar af hverju verið sé að geyma efnið og hvað skal geyma og til þess þyrfti fagráð sem 

skilgreindi það, samanber Edmondson (2004) og ummæli Friðriks. Án þessarar skilgreiningar 

er varðveislan of stefnulaus og lausmótuð. Það ætti að vera hægt að gera varðveislustefnu 

sjónvarpsefnis á Íslandi fastmótaðri. Fyrir er leiðarvísir að varðveislu mynd-og hljóðmynda til 

staðar frá UNESCO sem mætti draga framar í þvi markmiði að búa til fastmótaða stefnu sem 

varðar varðveislu á íslensku sjónvarpsefni (Edmondson, 2004).   
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10.9 Kvikmyndasafn Íslands 

Þegar starfsemi Kvikmyndasafns Íslands og greinargerð UNESCO Audiovisual Archiving, 

Philosophy and Principles frá 2004 eru borin saman sjást ýmsar sammerkingar og ýmsar 

brotalamir á starfseminni á Íslandi. Þær áskoranir sem snúa að varðveislu hljóð- og myndmiðla 

og Edmonson skýrði frá eru þær sömu og Kvikmyndasafn Íslands var að glíma við. 

Kvikmyndasafnið var að undirbúa sig að taka á móti miklu magni stafræns efnis. Þessu efni 

verður hlaðið inn á turna. Vandamálið er að stafræn yfirfærsla er ekki alltaf lausnin því tæknin 

breytist mjög hratt og skjalasnið verða hratt úrelt og við því þarf að bregðast (Edmondson, 

2004; Margrét Sigurgeirsdóttir, 2015). Kvikmyndasafn Íslands er opinbert safn og ber ýmsar 

skyldur gagnvart skattgreiðendum. Það kom fram í kafla Skjásins að almenningur veigraði sér 

við að eiga í viðskiptum við Kvikmyndasafnið. Það að almenningur veigri sér við því að hafa 

viðskipti við opinbera stofnun merkir að eitthvað er að samskiptamunstrinu þar. 

Kvikmyndasafn Íslands er lítið sýnilegt og hefur ekki haft sig mikið frami við kynningar á 

safninu. Bæði heimasíða þeirra og Facebooksíða eru frekar óvirkar og það gefur ekki góðan 

árangur í almenningstengslum. Þá mætti einnig skoða aðkomu að húsinu sjálfu sem hýsir 

safnið en bæði er mjög óskýrt hvar inngangur hússins er, húsið er einnig óaðlaðandi sem safn 

og líkist meira illa merktri vörugeymslu.  

Það sem er stærsta vandamál Kvikmyndasafnsins fyrir utan skort á fjármagni og starfsfólki 

er hugmyndafræði þeirra um hverskonar stofnun þeir séu. Af viðmælanda að dæma vildi 

starfsfólk safnsins helst vera að vinna með kvikmyndir og þótti sjónvarpsefnið að einhverju 

leyti íþyngjandi. Þótt lög um skylduskil til safna nr. 20/2002 kveði á um að skila eigi útvarpsefni 

og kvikmyndum í merkingunni hverskyns hreyfimyndir til Kvikmyndasafns Íslands, þá er önnur 

merking lögð í hlutverk safnsins hjá starfsfólki þess. Viðmælandinn hjá Kvikmyndasafni Íslands 

taldi það fyrst og fremst vera safn fyrir kvikmyndir (bíómyndir) og ættu þær því ávallt að ganga 

fyrir sjónvarpsefninu.  

Í siðareglum FIAF var sérstaklega fjallað um að stjórnir safna ættu að skilgreina hvað sé 

tekið inn til varðveislu og hafna því sem ekki væri innan þeirra marka (FIAF, 2006). Samkvæmt 

þessu þarf Kvikmyndasafn Íslands að endurskilgreina sig með tilliti til þeirra laga sem gilda um 

safnið og skylduskil til þess. Rannsakanda þætti hagsælast að Kvikmyndasafn Íslands myndi 

endurskoða stefnu sína og setja sér safnastefnu líkt og Edmondson sagði nauðsynlegt. Ef 

Kvikmyndasafn Íslands vill starfa undir sömu formerkjum þætti rannsakanda að endurnefna 
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ætti safnið svo varðveisla og ábyrgðarsvið safnsins tæki líka skýrt til útvarpsefnis, 

sjónvarpsefnis og auglýsinga auk annars efnis sem safnið hefur verið að safna að því er virðist 

eftir hentugleika. Þá þætti rannsakanda nafnið Hljóð-og myndmiðlasafn Íslands vera æskilegra 

þar sem það nær utan um mun fjölbreyttari miðlagerð en aðeins kvikmyndir í þeim skilningi 

sem lagt er í orðið hjá starfsfólki Kvikmyndasafns Íslands. Um leið þyrfti safnið meira fjármagn 

og starfsfólk.  

Starfsfólkið þyrfti að vera með breiðari bakgrunn eins og til dæmis mannfræði, safnafræði 

og upplýsingafræði, en ekki aðeins kvikmyndagerðafólk og fólk tengt kvikmyndabransanum 

eins og staðan er nú. Best væri ef ráðinn yrði sérfræðingur til safnsins á sviði hljóð- og 

myndmiðlavarðveislu (audiovisual archiving), en þá sérhæfingu má nálgast í háskólum erlendis 

líkt og Edmondson (2004) bendir á í greinargerð sinni fyrir UNESCO.    

10.10 Fyrri rannsóknir  

Þegar skoðaðar eru fyrri rannsóknir á varðveislu á íslensku sjónvarpsefni kemur í ljós að þessi 

málaflokkur hefur ekki verið mikið rannsakaður fyrir. Piret Laas (2009) gerði rannsókn á 

varðveislu á íslensku sjónvarpsefni þar sem niðurstaðan var sú að RÚV stæði fremst í flokki 

þegar kæmi að vinnslu með sjónvarpsefni. Hins vegar skorti nauðsynlega opinbera 

viðurkenningu og lagalega stöðu. Þá var ekki mikill skilningur á þörfinni fyrir varðveislu á 

sjónvarpsefni. Þetta hefur lítið breyst. Ennþá er á reiki hvað skal varðveita og ennþá er staða 

Kvikmyndasafns Íslands ekki nógu sterk þegar kemur að varðveislu á sjónvarpsefni. Það að lítið 

hefur verið um úrbætur á stöðu varðveislumála á sjónvarpsefni er skiljanlegt út frá efnahag 

þjóðarinnar síðastliðin ár en um leið slæmt. Andvaraleysi í málum er varða varðveislu á filmum 

og þesskonar efni er ekki gott. Hýslarnir sem sjónvarpsefnið er geymt á eru viðkvæmir og 

geymast ekki vel til lengdar. Þess vegna er mikilvægt að vera vakandi yfir því að verið sé að 

framleiða efni sem þarf ákveðna umönnun ef það á að lifa af. 

  



83 

11 Lokaorð  

Í þessari ritgerð var fjallað um varðveislu á íslensku sjónvarpsefni og tengsl þess við hugtakið 

menningararfur. Varðveislan og efni henni tengt var skoðað hjá sjónvarpsstöðvunum RÚV, 

Skjánum, 365 Miðlum og N4 og hjá Kvikmyndasafni Íslands. Atriði sem tengdust varðveislunni 

voru geymsluaðstæður, skráning, lyklun, grisjun, gæða- og skjalastjórn, samskipti innan og 

milli fyrirtækja og stofnana og breytingar á formi efnisins. Leitast var við að ná fram ágætri 

mynd af stöðu mála er varðar almenna varðveislu á íslensku sjónvarpsefni. Þá var hugtakið 

menningararfur skoðað og leitast við að lýsa því hvað fælist í hugtakinu. 

Varðveisla sjónvarpsstöðvanna var misgóð. RÚV bar höfuð og herðar yfir einkareknu 

stöðvarnar þegar kom að geymsluaðstæðum, skráningu og lyklun. 365 Miðlar komu þar á eftir 

með kraftmikinn dagskrárstjóra sem gerði sitt besta til að efni stöðvarinnar varðveittist með 

því að skrá og lykla upp að ákveðnu marki. Skjárinn bjó yfir sæmilegri aðstöðu en skráning með 

takmarkaðri lyklun fór þar fram. N4 geymdi efni sitt stafrænt hjá gagnaveitu, engin lyklun og 

skráning utan dagsetningar fór fram. Kvikmyndasafn Íslands bjó yfir góðri aðstöðu við 

varðveislu efnis, þar voru gamlar filmur og spólur geymdar við góðar aðstæður. Hins vegar var 

viðhorf hjá starfsfólki safnsins að bíómyndir hefðu forgang í varðveislu fram yfir sjónvarpsefni 

og var það einkennandi fyrir afstöðu til varðveislu sjónvarpsefnisins. Kvikmyndasafnið átti í 

samstarfi við allar sjónvarpstöðvarnar nema N4 um varðveislu á efni þeirra og tóku þau við 

langmestu af efni frá RÚV. 

Þá var leitast við að útskýra hugtakið menningararfur. Niðurstaðan varð sú að hugtakið 

hefði enga fasta merkingu, hins vegar væri merking þess persónubundin og mismunandi eftir 

einstaklingum. Hugtakið er því mjög opið fyrir túlkunum og er því ekki gott sem viðmið í lögum 

um skylduskil til safna nr. 20/2002 um hvað skal varðveita án nánari skilgreiningar. Lögin séu 

því opin fyrir túlkunum einstaklingsins. Skynsamlegra væri að stofna fagráð sem gæfi út 

nákvæmari skilgreiningu á því hvað skuli varðveita út frá hugmyndum um menningararf. Þá er 

til leiðarvísir sem gefinn var út af UNESCO um varðveislu á mynd- og hljóðmiðlum.  

Rannsókn þessi leiddi ýmsa galla og kosti í ljós varðandi varðveislu sjónvarpsefnis á Íslandi, 

þó er margt sem varðar þessi mál sem mikilvægt væri að kanna betur. Má þar nefna að það 

væri áhugavert að gera viðhorfsrannsókn hjá yfirmönnum og starfsfólki einkareknu 

sjónvarpsstöðvanna til dagskrárefnis fyrirtækjanna með tilliti til varðveislu og 

geymsluaðstæðna. Einnig væri áhugavert að rannsaka breytingar á starfsemi Kvikmyndasafns 
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Íslands og viðhorf starfsfólks til þess að íslenskt sjónvarpsefni sé varðveitt hjá safninu og hvort 

breytingar á starfsemi safnsins séu fýsilegar.   

  



85 

 

Heimildaskrá 

365 Miðlar ehf. (2015). Saga | 365 Miðlar ehf. Sótt 12. maí 2015 af 
http://www.365midlar.is/um-felagid/saga/. 

Charmaz, K. (2004). Grounded Theory. Í S. N. Hesse-Biber og P. Leavy (ritstj.), Approaches to 
Qualitative Research. A Reader on Theory and Practice (bls. 496–521). Oxford: Oxford 
University Press. 

Dimoulas, C. A., Kalliris, G. M., Chatzara, E. G., Tsipas, N. K. og Papanikolaou, G. V. (2014). 
Audiovisual production, restoration-archiving and content management methods to 
preserve local tradition and folkloric heritage. Journal of Cultural Heritage, 15(3), 234–
241. doi:10.1016/j.culher.2013.05.003 

Edmondson, R. (2004). Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles. París: UNESCO. Sótt 
12.maí. 2015 af http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf. 

Enticknap, L. (2008). FIAF - The International Archive Industry’s First Professional Body. 
Archive Zones. Sótt 10. maí 2015 af http://www.focalint.org/news-and-journal/archive-
zones-journal/archive-zone-issue/30/winter-2008-issue-no-68  

FIAF. (2002). Membership Information. Code of Ethics. FIAF. Sótt 11. maí 2015 af 
http://www.fiafnet.org/uk/members/ethics.html. 

FIAT/IFTA. (2007). FIAT/IFTA Statutes. Sótt af http://FIATIFTA.org/wp-
content/uploads/2012/12/FIATStatutes-ENG.pdf. 

FIAT/IFTA. (e.d.-a). FIAT/IFTA » Organisation. Sótt 12. maí 2015 af 
http://FIATIFTA.org/FIATIFTA-organisation/. 

FIAT/IFTA. (e.d.-b). FIAT/IFTA » Save Your Archive. Sótt 12. maí 2015 af 
http://FIATIFTA.org/save-your-archive/. 

Forsætisráðuneyti. (e.d.). Menningararfur og menningarminjar. Forsætisráðuneyti. Sótt 13. 
maí 2015 af http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/menningararfur/. 

Gibson, G. D. (1997). Magnetic Tape Deterioration Recognition, Recovery and Prevention. Í 
H. P. Harrison (ritstj.), Audiovisual Archives. A Practical Reader (bls. 259–271). París: 
UNESCO. Sótt 12.maí. 2015 af 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001096/109612eo.pdf. 

Hauttekeete, L., Evens, T., De Moor, K., Schuurman, D., Mannens, E. og Van de Walle, R. 
(2011). Archives in motion: Concrete steps towards the digital disclosure of audiovisual 
content. Journal of Cultural Heritage, 12(4), 459–465. doi:10.1016/j.culher.2011.04.004 

Höfundarlög nr. 73/1972. 

Kristján Kristjánsson. (2003). Hugtakagreining. Í Sigríður Halldórsdóttir og Kristján 
Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 
201–217). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Kvikmyndalög nr. 137/2001. 

Legard, R., Keegan, J. og Ward, K. (2003). In-depth Interviews. Í J. Ritchie og J. Lewis (ritstj.), 
Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers (bls. 
138–169). London: SAGE Publications. 



86 

Lög um fjölmiðla nr. 38/2011.  

Lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014. 

Lög um Ríkisútvarpið ohf nr. 6/2007. 

Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu nr. 23/2013. 

Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002. 

Margrét Sigurgeirsdóttir. (2015). Björgun og varðveisla menningarverðmæta. Hljóð og mynd. 
Bókasafnið, 39, 36–39. 

Neuman, W. L. (2003). Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches (5. 
útgáfa). Boston, New York, San Francisko: Allyn and Bacon. 

Ríkisútvarpið. (22. maí 2006). Um RÚV. Sótt 12. maí af Vefsafn.is: 
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060522223656/www.ruv.is/heim/upplysingar/um/ 

Ríkisútvarpið. (e.d.-a). Gullkistan og verslun. RÚV. Sótt 12. maí 2015 af 
http://www.ruv.is/ruv-okkar-allra/gullkistan-og-verslun. 

Ríkisútvarpið. (e.d.-b). Starfsemi og stefna. RÚV. Sótt 12. maí 2015 af http://www.ruv.is/ruv-
okkar-allra/starfsemi-og-stefna. 

Safnalög nr. 141/2011.  

Schou, H. (1997). Film archives. Í H. P. Harrison (ritstj.), Audiovisual Archives. A Practical 
Reader (bls. 244–249). París: UNESCO. Sótt 12.maí. 2015 af 
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001096/109612eo.pdf 

Sigurjón B. Hafsteinsson. (1993). Vítislogar sjónvarpsins. Skírnir, (167), 483–494. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í Sigríður 
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.), Handbók í aðferðafræði og rannsóknum í 
heilbrigðisvísindum ( bls. 219–235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Skjárinn. (e.d.). Skjárinn - Um Skjáinn. Sótt 12. maí 2015 af https://www.skjarinn.is/um/. 

Smith, L. (2006). Uses of Heritage. Routledge: New York. 

Stöð 2. (2015). Stöðvar. Sótt 12. maí 2015 af http://www.stod2.is/thjonusta/stodvar. 

UNESCO. (1980, 27. október). Recommendation for the Safeguarding and Preservation of 
Moving Images: UNESCO. Sótt 10. maí 2015 af http://portal.UNESCO.org/en/ev.php-
URL_ID=13139&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

UNESCO. (2014, október). World Day for Audiovisual Heritage | United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. Sótt 13. maí 2015 af 
http://www.UNESCO.org/new/en/communication-and-information/access-to-
knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-heritage/. 

Valdimar Tryggvi Hafstein. (2006). Menningararfur. Sagan í neytendaumbúðim. Í Hilma 
Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson, og Sigurður Gylfi Magnússon (ritstj.), Frá endurskoðun 
til upplausnar (bls. 313–328). Miðstöð einsögurannsókna og Reykjavíkur Akademían. 

  



87 

Viðauki 1: Atriðisorðaskrá með skýringum 

Betaspólur – Betamax eða Beta: er segulspóla framleidd af Sony. 

Dewey flokkunarkerfið – Er flokkunarkerfi ætlað til notkunar í bókasöfnum. Er tugakerfi sem 

flokkar mannlega þekkingu í 10 meginflokka.  

DVC PRO – Upptökuspóla framleidd af Panasonic. 

DVD – Digital Video Disc er stafrænn geymsludiskur. 

Formöt – Sniðmát myndefnis. 

Frumeintök – Upprunaleg eintök hreyfimynda, geta verið filmur eða spólur sjá einnig 

myndbandsmaster. 

Heimsminni – Memory of the World Program eða UNESCO's MOW Program. Verkefni UNESCO 

sem snýst um að varðveita menningararf heimsins og halda skrár utan um hann. 

Hljóð- og myndmiðlar – Audiovisual archives: Felur í sér en er ekki afmarkað við eftirfarandi: 

Upptökur á hljóði, útvarpi, kvikmynd, sjónvarpi, myndböndum eða önnur framleiðsla 

sem inniheldur hreyfimyndir og/eða hljóðupptöku, hvort sem megintilgangurinn er 

dreifing til almennings eða ekki. Hlutir, efni, vinna og óáþreifanlegir hlutir sem tengjast 

hljóð- og myndmiðlaskjölum, hvort sem horft er á það frá tæknilegu, iðnaðarlegu, 

menningarlegu, sögulegu eða öðru sjónarhorni; í þessu er efni sem tengist kvikmynda-, 

útsendingar- og upptökuiðnaðinum, sem dæmi upplýsingarit, handrit, skjámyndir, 

plaggöt, auglýsingaefni og gripi eins og búninga og vélar. 

Hráefni – Óunnar upptökur. 

Hýsill – Carrier – Er geymsluform myndmiðilsins til dæmis filma og spólur sjá einnig 

myndmiðill. 

Kerfisbundinn efnisorðalykill – Er hjálpargagn sem notað er við efnislyklun gagna. Er notaður 

til að velja svokallað lykilorð eða efnisorð sem lýsir innihaldi heimilda svo hún verði 

leitarhæf. Kerfisbundinn efnisorðalykill er til dæmis notaður í Gegni.is og Leitir.is 

Logger – Er lýsigagnaskrá. 

Miðlari – Server – Er hýsingarstaður stafrænna gagna. 

Mp3 – Er skjalasnið sem er notað fyrir hljóðskrár sem hefur verið þjappað saman á stafrænt 

geymsluform. 
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Mp4 – Eða MPEG4 er skjalasnið sem er notað fyrir hljóð- og myndskrár. Einnig er hægt að hýsa 

texta og myndir í skjalasniðinu. 

Myndbandsmasterar – Frumeintak í fullum gæðum sem skilað er inn til varðveislu sjá 

frumeintök. 

Myndmiðlavarsla – Audiovisual archiving: Er varsla á myndmiðlum, svo sem kvikmyndum og 

sjónvarpsefni sjá einnig Hljóð- og myndmiðlar. 

Negatífa – Er filma.  

ODA – Optical Disk Archive: ein gerð er stafrænnar hýsingar. 

Physísk efni – Filmur og annað áþreifanlegt efni. Sjá einnig hýsill. 

Speglað út – Afrit tekið af stafrænum gögnum og geymt annars staðar. 

Tveggja tommu filmur – Eru segulfilmur hugsaðar fyrir varðveislu.  

U-matic filmur – Upptökuspóla þróuð af Sony. 

VHS spólur – Eru upptökuspólur. 

Vinegar syndrome – Edik áhrif – Þegar acetat filmur brotna niður koma svokölluð edik áhrif 

fram sem kallast svo vegna lyktarinnar sem leggur frá filmunum, þetta gerist helst ef 

geymsluaðstæður eru of heitar.  

 

Viðauki 2: Félagasamtök 

AMIA – Association of Moving Image Archivists.   

FIAF –  International Federations or Associations for Film Archives. 

FIAT/IFTA – Fédération Internationale des Archives de Télévision / International Federation of 

Television Archives; fagsamtök sem standa að samvinnu meðal sjónvarpsskjalasafna, 

margmiðlunarsafna og hljóð- og myndmiðlasafna sem og bókasafna sem koma að 

söfnun, varðveislu og notkun hreyfimynda og hljóðupptaka og skyldra skjalagerða, 

ljósmynda og annars efnis.   

IASA – International Association of Sound and Audiovisual Archives. 

IFLA – Alþjóðasamtök bókasafns- og upplýsingafræðinga. 
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UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: Er hluti af 

Sameinuðu þjóðunum. Snýr að alþjóðlegri baráttu fyrir menntun, menningu og vísindi. 


