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Skráning menningarminja í stafrænu umhverfi 

Samvinna, samþætting og framtíðarþróun 

Jóna Kristín Ámundadóttir 
Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

Menningararfur er hvers konar munir, gripir, handrit, skjöl, heimildir, hljóð- og 

myndefni og annað efni sem tengist menningarminjum þjóðar. Á Íslandi hefur rafræn 

skráning þeirra að einhverju leyti verið til staðar frá upphafi tölvunotkunar. Nú er sá 

skráningarmáti almennt notaður við skrásetningu menningarminja. Með rafrænni 

skráningu eru menningarverðmæti gerð aðgengileg en öruggt aðgengi og leit veltur á 

því að skráningin sé samræmd, stöðluð og markviss. 

Markmið greinarinnar er að kynna rannsókn þar sem rafræn skráning á 

menningarminjum var könnuð með tilliti til samvinnu og samþættingu, stöðu og 

framtíðarþróunar. Þessar niðurstöður eru hluti af stærri rannsókn sem framkvæmd var 

á skjala- og minjasöfnum 2013-2014 (Jóna Kristín Ámundadóttir, 2015). Notuð var 

eigindleg aðferðafræði, nánar tiltekið viðtöl, við gerð rannsóknarinnar. Viðtölin voru 

tekin við sérfræðinga á skjala- og minjasöfnum og þeir voru valdir kerfisbundið. 

Helstu niðurstöður sýna að fjölmargir mismunandi gagnagrunnar voru nýttir við 

skráningu menningarminja, að skortur var á samvinnu og samþættingu milli stofnana 

hvað skráningu varðaði og heildarskipulag og opinbert yfirlit var ekki fyrir hendi. 

Ekki hefur áður verið gerð heildstæð rannsókn um rafræna skráningu 

menningarminja hérlendis með hliðsjón af breyttu hlutverki menningarstofnana í 

rafrænum heimi. Í því felst gildi rannsóknarinnar enda var henni ætlað vekja 

hlutaðeigandi til vitundar um að betrumbæta ástandið.   

Í upphafi greinarinnar er fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil og því 

næst er fjallað um aðferðafræði hennar. Helstu niðurstöður eru raktar í tveimur 

þemaköflum og loks birtar umræður og samantekt um rannsóknina. 

Fræðilegur bakgrunnur 

Skilgreiningu á hugtakinu menningararfur (cultural heritage) er að finna í forsetaúrskurði 

Íslands nr. 71/2013 og í lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Þar eru skilgreind 

hugtök sem ná til þeirra viðfangsefna sem kenna má við menningararf og tengjast 

menningarsögu þjóðarinnar. Til þjóðarminja (national heritage) teljast hvers konar munir, 

gripir, myndir, skjöl, handrit og bækur í eigu opinberra stofnana, fyrirtækja, félaga-

samtaka og einstaklinga sem hafa þýðingu fyrir íslenska þjóðmenningu.  

Samkvæmt Bastian og Harvey (2012) felur samþætting (convergence) í sér samvinnu 

og stefnumótun menningarminjastofnana. Hún miðar að því að semja og þróa staðla 

og verkferla sem sameina hefðbundnar kenningar og starfsemi stofnananna. 

Orðið „rafrænt“ (electronic) hefur þá merkingu að allt sem gengur fyrir rafmagni sé 

rafrænt en í þessu sambandi er einungis fjallað um þann hluta þess rafræna sem lýtur 

að tölvubúnaði svo sem innslátt í gagnagrunna og tölvukerfi. Hins vegar táknar orðið 

„stafrænt“ (digital) að unnið sé með upplýsingar og þær geymdar sem runur af tölum 

þannig að hægt sé að skanna inn myndir og geyma þær. Stafrænt er ætíð rafrænt en 
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rafrænt er ekki alltaf stafrænt (Corrado og Moulaison, 2014). Þegar lýsigögn (metadata) 

eru skráð eru þau rafræn en skannaðar myndir og skjöl eru stafræn. 

Mikilvægt er að fylgja því staðla-, reglugerðar- og lagaumhverfi sem snýr að 

rafrænni skráningu menningarminja og stuðningur viðkomandi stjórnvalds skiptir 

sköpum eigi að nást viðunandi árangur hvað það varðar. Sé slíkur stuðningur ekki fyrir 

hendi og nýrri þróun og tæknibreytingum ekki fylgt eftir leiðir það af sér óvissu um 

ábyrgð, úrræði og aðferðir við viðhald og varðveislu menningarminjanna (Bearman, 

2010; Lusenet, 2007; Mason, 2010; Parry, 2007). 

Ýmsir staðlar taka til rafrænnar skráningar menningarminja og mikilvægt er að þeir 

sem skrá þær þekki til staðlanna og noti þá með það fyrir augum að samræma verklag. 

Í þessu sambandi má nefna ÍST ISO 15489:2001, ISAD(G), ISDIAH, MoReq2010 og 

SPECTRUM (Collections Trust, e.d.; International Council on Archives, 2000, 2008; 

Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2002; Staðlaráð Íslands, 2005; Vieira, Ferreira, Borbinha og 

Gaspar, 2012). 

Fjölmörg lög, reglur og reglugerðir á Íslandi fjalla um skráningu menningarminja. 

Þar má helst nefna lög um menningarminjar nr. 80/2012 sem eiga að stuðla að 

verndun menningarminja. Menningarminjar falla einnig undir safnalög nr. 141/2011, 

lög um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011 og lög um varðveislu opinberra skjala nr. 

77/2014. Á grundvelli þeirra laga setur Þjóðskjalasafn Íslands reglur og leiðbeiningar 

um skjalavörslu opinberra aðila (Þjóðskjalasafn, e.d.). Í lögum um Landsbókasafn 

Íslands – Háskólabókasafn nr. 142/2011 er kveðið á um að safninu beri að skrá gögn, 

gera þau aðgengileg og varðveita til framtíðar. 

Helstu niðurstöður í skýrslu Ríkisendurskoðunar um muna- og minjasöfn og 

meðferð á ríkisfé eru að bæta þurfi skipulag og stjórnun safnamála svo og að móta 

skýra safnastefnu og forgangsraða verkefnum í samræmi við hana. Í skýrslunni var 

einnig komið inn á að huga þurfi að samvinnu safna og verkaskiptingu milli þeirra 

(Ríkisendurskoðun, 2015). 

Rafræn skráning menningarminja hefur aukist til muna hin síðari ár. Það hefur haft 

í för með sér margvíslegar breytingar. Menningararfur er nú myndaður, afritaður, 

skráður, honum dreift og hann gerður aðgengilegur í stafrænu formi í meira magni en 

nokkru sinni og slíkt verklag fer vaxandi. UNESCO hefur gefið út stefnumótunar-

tillögur um varðveislu stafrænnar arfleiðar til þess að mæta þessari aukningu og stuðla 

að samræmi (UNESCO, 2003). Lusenet (2007) leggur áherslu á að endurskilgreina 

þurfi hlutverk menningar- og varðveislustofnana og varðveisluáætlanir þannig að 

stafrænt efni og skráning þess sé frá upphafi hluti allra verkferla. Tækni og stafrænt 

umhverfi breytast ört sem getur haft í för með sér að gögn verða óaðgengileg nema 

gerðar verði ráðstafanir til þess að tryggja aðgang til framtíðar. 

Erlendar rannsóknir sýna að þróunin hin síðari ár hefur miðað að samþættingu og 

samvinnu fagstofnana sem halda utan um menningarminjar og gera má ráð fyrir að 

slíkt aukist til muna (Bak og Armstrong, 2008; Brown, 2011; Corrado og Moulaison, 

2014; Hindal og Wyller, 2004; Kirchhoff, Schweibenz og Sieglerschmidt, 2008; Niet, 

Werf og Wintermans, 2012; Robinson, 2012). Samþætting og samvinna menningar-

minjastofnana hefur einkum falist í stöðlun og samræmingu á verklagi svo og að bæta 

aðgengi notenda að gögnum. Aðgengið hefur meðal annars verið aukið með 

vefgáttum. Þar má nefna Europeana sem heldur utan um stafrænan safnkost fjöl-

margra safna í Evrópu og Digitalt museum þar sem nálgast má stafrænan safnkost 

Noregs (Cousins, Chambers og Meulen, 2008; Gibson, Morris og Cleeve, 2007; Tedd, 

2011). 

Á Íslandi eru fjölmargir rafrænir gagnagrunnar sem halda utan um menningar-

minjar. Sarpur er skráningarkerfi og gagnagrunnur minjasafna og nokkurra sérsafna. 

Hann er yfirheiti á upplýsingakerfi og nær yfir forrit þess og gagnasafn. Þjóðskjalasafn 

Íslands heldur utan um fjölmarga gagnagrunna svo sem manntal.is, 

jardarvefur.skjalasafn.is og Dómsbókagrunn (skjalasafn.is/leit_i_domabokagrunni). 

http://skjalasafn.is/leit_i_domabokagrunni
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Gagnagrunnar Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns eru handrit.is, timarit.is og 

islandskort.is. Þá er unnið að skráningu einkaskjalasafna í einkaskjol.is en þau eru 

varðveitt hjá Handritadeild, Kvennasögusafni Íslands og Miðstöð munnlegrar sögu. 

Margir aðrir gagnagrunnar og skrár um menningarminjar fyrirfinnast hjá hinum ýmsu 

stofnunum sem ekkert heildaryfirlit er til yfir. Sá möguleiki er þá fyrir hendi að sömu 

eða líkum upplýsingum hafi verið safnað og þær skráðar á fleiri en einn stað. 

Nauðsynlegt er að ein menningarminjastofnun taki að sér að skrá alla gagnagrunna 

sem halda utan um menningarminjar á einum stað sem allir hafa aðgang að. Þá væri 

mögulegt að vita hvað er til af menningarminjum á hverjum stað. 

Aðferðafræði 

Rannsóknin var unnin 2013-2014. Markmið hennar var að kanna rafræna skráningu á 

menningarminjum, handritum, skjölum, heimildum, hljóð- og myndefni og öðru efni 

sem tengist menningarminjum á Íslandi. Rannsóknarspurningar þess hluta rannsóknar-

innar sem hér um ræðir snérust um (1) hvers konar samvinna og samþætting á sér stað 

um rafræna skráningu menningarminja á Íslandi og (2) hver sé staða, þróun og 

framtíðarsýn slíkrar skráningar á landinu. Samkvæmt lögum um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 var Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. 

Hún fékk staðfestingu með númerinu S6584/2014.  

Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative methodology), nánar tiltekið 

opin djúpviðtöl (open indept interviews) við gerð rannsóknarinnar. Slík rannsóknarðferð 

þótti henta vel þar sem leitað var eftir sjónarmiðum sérfræðinga sem vinna við 

skráningu á menningarminjum og reynt að öðlast skilning á innsæi þeirra og reynslu 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Silverman, 2010). Val á viðmælendum var 

kerfisbundið (purposive sample) og leitast við að velja þá sérfræðinga sem best þekktu til 

rannsóknarefnisins (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Viðmælendum 

og stofnunum voru gefin gervinöfn til þess að virða trúnað (Gorman og Clayton, 

2005). Tafla eitt gefur yfirlit yfir þátttakendur rannsóknarinnar. 

 

Tafla 1. Viðmælendur rannsóknarinnar 

Viðmælandi Starfsheiti Skipurlagsheild 

Viðmælandi 1 Fagstjóri Skjalasafn 
Viðmælandi 2 Sviðstjóri Skjalasafn 
Viðmælandi 3 Tölvunarfræðingur Skjalasafn 
Viðmælandi 4 Safnastjóri Minjasafn 
Viðmælandi 5 Fagstjóri Minjasafn 
Viðmælandi 6 Skjalastjóri Minjasafn 
Viðmælandi 7 Sviðstjóri Skjalasafn 
Viðmælandi 8 Verkefnastjóri Minjasafn 

 
Tafla 1 sýnir að viðmælendur störfuðu á fjórum skjalasöfnum og fjórum minjasöfnum 
og gegndu þar mismunandi störfum. 

Viðtölin voru tekin upp og í kjölfarið afrituð með athugasemdum og hugleiðingum 

rannsakenda í lok hvers viðtals. Leitast var að gæta hlutleysis í rannsóknarferlinu 

(Esterberg, 2002; Silverman, 2010). Viðtölin voru lesin endurtekið og opinni kóðun 

beitt við greiningu þeirra. Sífelldur samanburður átti sér stað, gögnin flokkuð og þemu 

mynduð á grundvelli gagnanna (Schwandt, 2007; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

Meginþemun reyndust fimm talsins og hér á eftir verður gerð grein fyrir tveimur þeirra, 

annars vegar samvinnu og samþættingu rafrænnar skráningar menningarverðmæta og 

hins vegar stöðu, framtíðarsýn og þróun hvað slíka skráningu varðar. 
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Samvinna og samþætting 

Samvinna, samþætting og samræming rafrænnar skráningar er nauðsynleg meðal 

stofnana sem halda utan um menningarminjar og gögn tengd þeim (Higgins, 2012; 

Kirchhoff o.fl, 2008). Algengt er að stofnanir nýti sér ekki staðla við skráningu 

menningarminja og oftar en ekki styðjast þær við mismunandi staðla og hugbúnað. 

Það leiðir af sér að skráning verður ómarkviss um leið og það hefur í för með sér 

tvíverknað og endurtekna skráningu. Notkun á samræmdum skáningarkerfum, sem 

gera mögulegt að nýta lýsigögn frá einu kerfi yfir í annað, er mikilvæg og stuðlar að 

minni kostnaði og aukinni skilvirkni (Bearman, 2010; Mason, 2010). 

Á minjasöfnum hér á landi hefur verið unnið að samræmdum vinnubrögðum hvað 

skráningu varðar með notkun Sarps en skjalasöfn og handritastofnanir unnið 

samstarfsverkefni á sviði miðlunar og skráningar. Minna hefur verið um samvinnu 

milli þessara tveggja forma varðveislusafna, þ.e. minjasafna annars vegar og 

skjalasafna/handritastofnana hins vegar. Skoðun viðmælenda 2 var að æskilegt væri að 

stofnanir með líkt efni ykju samvinnu og tækju sig saman við að birta skjalaskrár og 

heimildir. Hann sagði 

Það sem væri náttúrulega alveg tilvalið ... að til dæmis öll skjalasöfn á 
landinu noti sama skjalaskrárkerfið og skjalaskrárgrunn eða þann sem 
Þjóðskjalasafnið hefur byggt upp, þannig að þar væri hægt að birta 
skjalaskrár frá öllum skjalasöfnum á landinu, líka Handritasafninu, 
héraðsskjalasöfnunum. 

Samkvæmt viðmælanda 1 tóku skjalasöfn landsins upp samstarf varðandi samskrá 

um einkaskjalasöfn. Samskránni var ætlað að halda utan um upplýsingar um þau 

einkaskjalasöfn, sem varðveitt voru á hverju safni fyrir sig, með það fyrir augum að 

gera safnkostinn aðgengilegri. Samskráin birtist á einkaskjalasafn.is eftir að verkefninu 

lauk (Þjóðskjalasafn Íslands, 2015e). Þá var samstarfi komið á við handritasöfn sem 

geyma handritin og halda utan um þau á handrit.is. Viðmælandi 7 sagðist vonast til 

þess að það samstarfsverkefni myndi aukast og önnur söfn, bæði hér á landi og 

erlendis sem varðveita íslensk eða norræn handrit, myndu bætast í hópinn. Mikill 

hagur yrði að því að hafa eina samskrá yfir öll handrit og skjöl er tengdust Íslandi. 

Samstarfsverkefni við erlenda aðila hafa reynst nauðsynleg, að mati viðmælanda 7, 

við að innleiða staðla sem fullnægja viðurkenndum kröfum. Hann nefndi sem dæmi 

verkefnið Europeana (www.europeana.eu), vefgátt sem miðlar lýsigögnum um 

safnkost samstarfsaðila: 

Til þess að hægt sé að miðla lýsigögnunum til annarra gagnaveitna og 
nýta þau þar … þurftum við að staðla skráninguna og stundum að taka 
upp nýja staðla og bæta við nýjum skráningar-elementum. Bara ágætt 
dæmi er að við tökum þátt í Europeana newsfeeder-verkefninu ... 
þurftum að endurskoða eða laga okkar skráningarfærslur sem var bara 
eðlilegt og allt í lagi að gera og með því erum við að flytja gögnin okkar 
úr heimagerðum staðli eða heimagerðu formi, sem við búum til, yfir í 
alþjóðlegt staðlað umhverfi.  

Viðmælandinn talaði um að samstarf vegna rafrænnar skráningar hefði leitt til þess að 

alþjóðlegir staðlar hefðu verið teknir upp og samræming aukist. Hann nefndi jafnframt 

að þó væru ekki mörg dæmi um að slíkt ætti sér stað innan menningarminjageirans en 

það myndi eflaust aukast með frekara alþjóðlegu samstarfi. 

Viðmælandi 5 taldi að innleiðing Sarps hjá um 50 varðveislusöfnum hefði ýtt undir 

samræmingu innan safnageirans og skilgreina mætti Sarp sem eitt stórt samvinnu-
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verkefni sem hefði það að aðalmarkmiði að samræma rafræna skráningu byggðasafna 

landsins. Það hefði hins vegar ekki verið tekin upp stöðlun innan kerfisins sem gerir 

alla skráningu ómarkvissa. Viðmælandinn nefndi að rætt hefði verið að innleiða 

stöðlun, þjálfa þá sem skráðu í kerfið og einnig að ritstýra efninu betur til þess að 

samræma alla vinnu. Hann sagði jafnframt: 

Sarpur er í samstarfi við Landskerfi bókasafna núna og er hugsunin sú að 
Sarpur verði leitarbær í leitir.is. Svo að það er eitt af  stærri 
samvinnuverkefnunum og það er verið að vinna að því að samþætta 
starfsemina hjá Landskerfum bókasafna og Sarpi eftir að þessi 
þjónustusamingur tók gildi og síðan eru ákveðin verkefni í gangi til 
dæmis við Minjasafn Reykjavíkur. Þá eru ákveðin verkefni sem við erum 
að fara að setja á stað varðandi áframhaldandi þróun Sarps sem lýtur ekki 
beint að skráningunni heldur að sníða við Sarp.  

Staða, þróun og framtíðarsýn 

Viðhorf viðmælanda í rannsókninni var að rafræn skráning menningarminja væri 

mikilvæg í starfi stofnana sérstaklega þar sem hún auðveldaði aðgengi almennings að 

safnkostinum og gerði stofnanir sýnilegri út á við. Þá var von viðmælenda að rafræn 

skráning og skjalavarsla mundi aukast. Það kæmi til með að draga út pappírsflóði enda 

væru allar geymslur löngu yfirfullar og of mikill hluti rekstrarkostnaðar færi í rekstur 

þeirra. 

Að mati viðmælenda skaraðist rafræn skráning mikið. Þeir töldu að nauðsynlegt 

væri að hafa ákveðið „yfirvald“ sem héldi heildstæðan og algengilegan lista yfir alla 

gagnagrunna sem notaðir væru við að skrá menningarminjar svo og hvaða gögn væru 

skráð í hvern þeirra.  

Allir viðmælendur voru sammála um að það sem helst stæði í vegi fyrir framþróun 

ræfrænnar skráningar væri viðloðandi niðurskurður og fjárskortur. Það kæmi í veg 

fyrir að hægt væri að ráða og þjálfa fólk í skráningu, uppfærslu á búnaði og þróun á 

tölvukerfum. Fram kom að viðmælendur óttuðust að menningarminjar og önnur gögn 

gætu glatast og ekki væri hægt að varðveita og skrá gögn á viðeigandi hátt og þau lægju 

þá „óhreyfð“ í geymslum. Viðmælandi 4 lagði einna mesta áherslu á að breyta þyrfti 

núverandi stöðu hvað rafræna skráningu varðaði: 

Meiri pening ... og að það sé samvinna og að hafa gagnagrunna sem lesa 
saman, helst sama gagnagrunn á líkum stofnunum. Það væri draumurinn 
að fólk væri að notast við það sama svo að þegar búið er að skrá það á 
einum stað þá þarf  ekki að vera að skrá það aftur. Samt, mikið af  
þessum gögnum eru einstök en það flækir bara svo mikið málið ef  það 
eru alltaf  margir grunnar í gangi, lestur á milli og að koma þessu á alnetið 
ekki bara innra netið. 

Samkvæmt viðmælanda 3 var það „að þurfa alltaf að prenta allt til þess að geyma á 

pappír“ ómarkviss notkun á auðlindum. Hann taldi að rafræn skráning á menningar-

minjum væri framtíðin. Hann talaði einnig um að það „að hafa gott aðgengi að 

menningarminjum á vefnum í gegnum rafræna skráningu“ væri mjög mikilvægt 

„sérstaklega þar sem þá þyrfti almenningur ekki að mæta á staðinn til þess að skoða 

gögnin“. Hann vonaðist til þess að allir tækju upp rafræna skjalavörslu í framtíðinni og 

skjalavarsla og rafræn skráning yrði betri „almennt séð“ á Íslandi. Hann áleit að slíkt 

tæki sinn tíma og krefðist mikillar þolinmæði og vinnu. Hann taldi að það myndi þó 

hafast á endanum. 
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Viðmælandi 5 nefndi að rafræn skráning væri á góðri leið en alltaf mætti gera betur. 

Hann vonaðist til þess að Sarpur yrði að heildstæðum gagnagrunni og sem flest söfn á 

landinu yrðu aðilar að – „sérstaklega með tilliti til menningarminja- og listasafna“. 

Hann benti þó á að koma þyrfti á frekari stöðlun og bæta hana, skilvirku verklagi og 

kennslu. Hann lagði áherslu á að fólki yrði ekki leyft að skrá í kerfið fyrr en það hefði 

farið á námskeið. Að lokum sagði hann: 

Ég held að það sé alltaf  hægt að huga að samræmingu ... hvort það sé 
hægt að samræma efnisorðin og efnisorðin hjá bókasöfnunum 
sérstaklega þar sem markmiðið er að Sarpur verði leitarbær hjá Leitir.is. 
Það skiptir miklu máli að það sé samræmi í leitinni og efnisorðunum svo 
að þú fáir réttar leitarniðurstöður. Það er alltaf  ákveðin þróun í þessu og 
ég held að þetta muni meira fara út í að vera eins og Sarpur er núna á 
vafra eða vera netlægt. PRIMUS, sem er skráningarkerfi Norðmanna, er 
„clientbased“-kerfi þar sem þarf  að hlaða niður miðlara eða client til þess 
að vinna í kerfinu en ég tel að kerfi eigi eftir að vera veflæg svo að það sé 
hægt að nota þau hvar sem þú ert í heiminum. Annars er hugsunin 
einföldun, gera hlutina notendavænni og fyrst og fremst samræming.  

Viðmælandi 1 sagði að allt væri að komast á staðlað form og samvinna á milli safna 

væri að aukast. Hann taldi því að allt stefndi í rétta átt í sambandi við rafræna 

skráningu. Hins vegar benti hann á að það vantaði sárlega fleiri starfsmenn og þeir fáu 

starfsmenn, sem væru til staðar, næðu varla að koma efninu frá sér nægilega hratt. Auk 

þess nefndi hann að þróun í rafrænni skráningu yrði „í átt að ákveðnum 

samlegðaráhrifum ... það verði hægt að leita í mörgum gagnagrunnum í einu og ... 

miklu meira skannað svo að það verði hægt að nálgast myndir af fjölmörgum gögnum 

á netinu í gegnum gagnagrunna“. Viðmælandi 2 nefndi einnig að „allt væri á góðu róli 

en það væri æskilegt að það væri meira samstarf um birtingar á milli stofnana ... þær 

vinni saman að birtingu álíkra heimilda“. Hann bætti við: 

Væntanlegt markmið er að gera þessar heimildir alltaf  aðgengilegri fyrir 
almenning. Hvaða leið sem verður farin, hvort sem það verður að margir 
starfi saman eða það verði gáttir sem hægt verði að leita heildstætt í 
ólíkum grunnum eða eitthvað slíkt þá hlýtur það að vera aðgengi sem 
verður eitt, tvö og þrjú.  

Viðmælandi 6 tók fram að mikið starf væri óunnið og væri rafræn skráning ekki 

fyrir hendi gæti komið upp sú staða, þegar beðið sé um gömul gögn og heimildir, að 

nokkra daga gæti tekið „að fara í gegnum alla kassana“ ef ekki væru til upplýsingar um 

hvar viðkomandi gögn væri að finna. Hann taldi rafræna skráningu mikilvæga meðal 

annars af þessari ástæðu: 

Allt sem er búið að skrifa, rannsaka og geyma, það er svo lítið gagn ef  
það er erfitt að finna það eða það finnst ekki. Vinnan, hún skilar sér 
mikið betur ef  þetta er skráð rafrænt fyrir þá sem vilja rannsaka þetta í 
framtíðinni. Við, sem vinnum við rafræna skráningu, erum alltaf  að 
hugsa um hver þarf  að nota upplýsingarnar og mér finnst eiginlega að 
allt sem við erum að vinna er svona með bakhugsun um hvernig er hægt 
að finna þetta. 

Viðmælandi 7 talaði um það að hlutverk stofnunarinnar, svo og menningarminja-

stofnana, væri að miðla gögnum í vörslu hennar og til þess að geta „miðlað á netið þá 

þurfa að vera rafrænar skráningar og ef rafrænu skráningarnar eru ekki góðar og 
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uppfylla ekki lágmarkskröfur, þá eru stofnanirnar ekki að sinna skyldum sínum“. Hann 

sagði að stofnunin hefði hins vegar áður sjálf ráðist í að búa til gagnagrunna frá grunni. 

Í því samhengi sagði hann:  

Hugsa þarf  út í að passa sig á að það tryggir ekki varanleika gagnanna og 
menn hafa ekki fylgt stöðlum við skráningu og ef  það er ekki gert þá 
óttast ég að sumt sogist inn í stafrænt svarthol og hverfi. Einnig kallar 
það á mikla ritstýringu en rafræn skráning hefur alltaf  kallað á mikla 
ritstýringu og samræmingu. Notendanum er alveg sama hvar gögnin eru 
varðveitt, notandinn vill bara fá gögn í hendur og menn eiga ekki að 
einangra sig. 

Hann sagði enn fremur: „Smám saman færast söfnin meira og meira saman og krafa 

notenda að söfn vinni meira og meira saman og fari að tala saman. Ég held að það sé 

aðalatriðið og að menn fylgi þessum viðurkenndu stöðlum.“ Viðmælandinn sagði 

einnig varðandi stöðlun: „Og eftir því sem gagnamagnið og skráningarfærslum fjölgar 

átta menn sig á gildi samkeyrslunnar við rafræna skráningu menningarminja“. Hann 

talaði um að gögn frá einum aðila gætu verið í mismunandi formi hjá mörgum 

stofnunum og mismunandi einingum innan þeirra og mikilvægt væri að geta séð allt á 

einum stað. Þetta kalli á „að fylgja staðli, ritstýringu og samræmingu og bjóði upp á að 

setja allt í sama pott á endanum“. 

Umræður og samantekt 

Rannsóknin leiddi í ljós að sumstaðar gætti samvinnu meðal safna sem skrá 

upplýsingar um menningarminjar rafrænt. Samvinnuverkefnin voru hvorki stór í 

sniðum né markviss að mati viðmælenda. Fram kom að minjasöfn sæju fram á frekari 

samvinnu og samræmingu með notkun Sarps og á skjala-, handrita- og bókasöfnum að 

æskilegt væri að hafa frekari samvinnu um rafræna skráningu og samkeyrslu. Rafræn 

skráning skaraðist mikið og talið var nauðsynlegt að tiltekið yfirvald héldi heildstæðan 

lista yfir alla gagnagrunna um menningarminjar og hvaða gögn væru skráð í hvern 

þeirra. Reyndar heldur Safnaráð utan um viðkomandi upplýsingar að takmörkuðu leyti 

fyrir minjasöfn en viðmælendum virtist ekki kunnugt um það. Þá heldur Minjastofnun 

utan um gögn sem varða fornleifar en ekkert heildstætt yfirlit virðist vera til þar sem 

handrit og skjöl eru sameinuð á einum stað, hvað þá yfirlit um allar menningarminjar á 

landinu. Ef vel ætti að vera þyrftu þessir aðilar að auka samþættingu og koma sér 

saman um samræmda stefnu til langframa, staðla, skráningar- og verklagsreglur svo og 

eina vefgátt þar sem hægt væri að nálgast gögnin á einum stað. Slíkt hefur reynst vel 

erlendis. Með því móti er hægt að nýta betur kunnáttu, fé og mannafla en sömu 

vandmál og hérlendis hafa verið til staðar í öðrum löndum (Bak og Armstrong, 2008; 

Gibson et al., 2007; Higgins, 2012; Hindal og Wyller, 2004; Kirchhoff et al, 2008; 

Mason, 2010). Einungis fáir viðmælendur létu í ljós vilja um að öll gögn um 

menningarminjar yrðu aðgengileg í einni vefgátt sem þó er helsta þróunin á þessu sviði 

erlendis. Dæmi um vefgáttir sem hafa heppnast vel eru Europeana og Digitalt 

museum (Gibson et al, 2007; Cousins et al, 2008; Todd, 2011). 

Staða rafrænnar skráningar á menningarminjum er að ýmsu leyti góð og virðist 

þróast í rétta átt. Frekari þróun er hins vegar í hættu vegna niðurskurðar. Fram kom að 

framtíðarsýnin er sameining og samræming gagnagrunna en opinber stefna um 

samskráningu menningarminja hefur ekki verið fyrir hendi. Mismunandi yfirstofnanir 

hafa farið með stjórn og stefnumótun. Í því sambandi hafa menningarminjar fallið 

undir höfuðsöfnin Listasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og Þjóðminjasafn 

Íslands og samkvæmt safnalögum nr. 141/2011 eru þau öðrum til ráðgjafar og eiga að 
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stuðla að samvinnu og samræmdri safnastefnu á sínu sviði. Í lögunum er ekki nefnt að 

sviðin skuli vinna saman og samræma safnastefnu þannig að betur megi nýta þekkingu 

og reynslu starfsmanna. Auk höfuðsafna er stjórn og stefnumótun í höndum 

Þjóðskjalasafns Íslands og Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns en eitt stærsta 

skjala- og handritasafn er í því síðarnefnda og fylgir því stefnumótun þess safns en 

ekki Þjóðskjalasafns Íslands sem annast þann málaflokk. Viðmælandi varpaði því fram 

hvort grundvöllur væri fyrir því í litlu landi að hafa þrjár mismunandi skjala- og 

handritastofnanir; Þjóðskjalasafn Íslands, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Þá ber að hafa í huga að söfn 

og stofnanir sem halda utan um hljóð- og myndefni virðast hafa orðið útundan og 

gleymst að einhverju leyti en þau falla einnig undir safnalög nr. 141/2011. Ýmsir telja 

að hlutverk safnategunda eigi ekki að vera aðgreind heldur að líta beri á þær sem eina 

heild. Þessar þverfræðilegu safnaheildir hafa verið nefndar LAM (libraries, archives, and 

museums) á ensku og BAM (bibliotheken, archive and museen) á þýsku (Hindal og Wyller, 

2004; Higgins, 2012; Robinson, 2012). 

Ljóst er að víða er pottur brotinn hvað varðar rafræna skráningu menningarminja á 

Íslandi og ástandið ekki alls kostar í samræmi við fyrirliggjandi laga-, reglugerðar- og 

staðlaumhverfi. Stjórnsýslan þyrfti að leggja meira fé til málaflokksins og koma á 

heildstæðri stefnumótun með það fyrir augum að auka gæði rafrænnar skráningar 

menningarminja og stuðla að framþróun sem unnt er að byggja á til framtíðar. Í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar er lagt til að allt það sem tilheyrir safnamálum verði sett 

undir einn hatt (Ríkisendurskoðun, 2015). Þess er vænst að skýrslan geti orðið 

leiðarljós við mótun skýrrar stefnu og aukinnar samræmingar og samvinnu milli 

safnanna. 
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