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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um breytingar sem kvikmyndasöfn um allan heim standa frammi 

fyrir vegna stafrænnar tækni við gerð og miðlun kvikmynda. Varðveisla kvikmynda á 

stafrænu formi snýst um varðveislu óáþreifanlegra tölvuskráa. Varðveisluferlið er 

bæði mjög dýrt og viðkvæmt, ekki síst ef það er skoðað í því óvissuljósi sem 

langtímavarðveisla stafrænna gagna er. 

Umsýsla og dreifing á myndefni er auðveldari með stafrænni tækni en hliðrænni, 

en að sama skapi er vandasamara að höfundarverja útgefið efni. Geta 

kvikmyndasöfnin tryggt varðveislu stafræns efnis það vel að útgefendur kvikmynda 

sjái sér hag í að fela þeim varðveisluna? Á að yfirfæra allt hliðrænt kvikmyndaefni 

yfir á stafrænt form? Og hver á að bera kostnaðinn af þessu? 

Í ritgerðinni eru þessi atriði skoðuð og hvaða áhrif stafræn tækni hefur haft og mun 

hafa á samspil kvikmyndasafna, kvikmyndaframleiðenda og dreifingaraðila 

kvikmynda. Fyrst er gerð grein fyrir lagalegu umhverfi og stefnumótun 

kvikmyndasafna með hliðsjón af The International Federation of Film (FIAF) eða 

Alþjóðlegum samtökum kvikmyndasafna. Því næst eru áskoranir stafrænu tækninnar 

skoðaðar með tilliti til hlutverks og starfsemi kvikmyndasafna, með sérstakri áherslu á 

söfnun, upprunaleika og miðlun. Að lokum eru þessar áskoranir skoðaðar sérstaklega 

út frá starfsemi Kvikmyndasafns Íslands. 
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Formáli 

Þessi 30 ECTS eininga ritgerð er lögð fram til meistaragráðu í safnafræði í Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands í janúar 2016. Leiðbeinandi minn er Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, prófessor við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands, og þakka ég 

honum dyggan stuðning og leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. 

Ég vil þakka samstarfsmönnum mínum á Kvikmyndasafni Íslands fyrir hvatningu 

og Erlendi Sveinssyni forstöðumanni safnsins fyrir veitta aðstoð. Einnig þakka ég 

þeim Kjartani, Eddu, Halli og Guðmundi Karel fyrir sýnda þolinmæði í minn garð 

meðan á skrifunum stóð og Margréti Lilju fyrir yfirlestur. 
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Inngangur 

Kvikmyndasöfn um allan heim standa á tímamótum. Stafræn tækni (e. digital 

technology) hefur verið að ryðja sér til rúms á undanförnum áratugum í framleiðslu 

og miðlun kvikmyndaefnis og hefur þar með leyst af hólmi hliðræna (e. analog) 

kvikmyndagerð. Fram að tilkomu stafrænu tækninnar snérist meginstarf 

kvikmyndasafna um að safna, varðveita og miðla kvikmyndum á mismunandi 

tegundum filmu, en filma er hliðrænt burðarefni kvikmyndarinnar. Um er að ræða 

þunna sveigjanlega glæra ræmu, í seinni tíð oftast úr pólýester (e. polyester), sem 

húðuð er með ljósnæmu efni sem fyrir tilstilli ljóss (e. exposure) fangar myndefnið. 

Kvikmyndafilma er röð ljósmynda á ræmunni
1
 sem mynda hreyfimynd þegar henni 

er rennt í gegnum sýningarvél og þannig hafa sýningar kvikmyndasafnanna verið í 

gegnum tíðina. Með sýningastarfsemi hafa kvikmyndasöfn leitast við að kynna 

kvikmyndasöguna og auka aðgengi að kvikmyndamenningu sem annars takmarkaðist 

við meginstraumsmyndir (e. main stream) kvikmyndahúsa á hverjum tíma. 

Kvikmyndasöfn bjóða líka kvikmyndagerðarmönnum og fræðimönnum aðgengi að 

lifandi myndum og hliðarefni en með hliðarefni er átt við sýningaskrár, ljósmyndir, 

veggspjöld, ritgerðir og blaðaúrklippur auk kvikmyndatækja af ýmsum toga, 

varðveittum á söfnunum. Sum söfn bjóða jafnvel notkun á gömlu kvikmyndaefni í ný 

verk gegn peningagreiðslum til eigenda birtingaréttar. 

Með tilkomu stafrænnar tækni verður umsýsla og dreifing á myndefni auðveldari 

en að sama skapi er vandasamara að höfundaverja útgefið efni. Kvikmyndasöfnin 

standa frammi fyrir nýjum áskorunum sem þessu tengjast og eru í grundvallaratriðum 

ólíkar þeim sem þau hafa unnið eftir fram til þessa. Sem dæmi má nefna að stafrænar 

kvikmyndir sem sýndar eru í kvikmyndahúsum á stafrænu formi, DCP
2
, læsast að 

loknum sýningum og eru því engum til gagns sem ekki hafa aðgangskóða. Fram að 

tilkomu stafrænu tækninnar voru filmueintök afhent kvikmyndasöfnum til varðveislu 

og alltaf hægt að ganga að þeim í geymslu safnsins. 

                                                        
1 Thompson, Kristin og Bordwell, David, Film History: An Introduction, Third Edision. University of Winsconsin 

– Madison, McGraw-Hill International Edition, 2010, bls. 734. 

2 DCP (digital cinema package) er harður diskur og sýningareintak stafrænna kvikmynda. DCP er ýmist opið og 

hægt að nota hvenær og hvar sem er eða læst og þá þarf kóða til að opna það. Með læstu DCP stýra framleiðendur 

hvenær og hversu oft er hægt að sýna myndina. Ef kóðinn er ekki virkur er DCP eintakið óvirkt og sem slíkt hefur 

það enga þýðingu fyrir kvikmyndasafn. 
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Varðveisla kvikmynda á stafrænu formi snýst um varðveislu óáþreifanlegra 

tölvuskráa.
3
 Varðveisluferlið er bæði mjög dýrt og viðkvæmt ekki síst ef það er 

skoðað í því óvissuljósi sem langtímavarðveisla stafrænna gagna er. Skýrslan The 

Digital Dilemma eða Stafræna klípan sem kom út árið 2007 vakti athygli 

kvikmyndasafna heimsins á þessu og hvatti söfnin til að standa vörð um þá þekkingu 

sem væri til staðar innan þeirra vébanda þar til rannsóknir á varðveislu stafrænna 

gagna væri lengra á veg komin. Jafnframt hvatti skýrslan söfnin til að fylgjast með og 

undirbúa sig fyrir hið óumflýjanlega; að taka við stafrænum kvikmyndum til 

varðveislu. Árið 2011 kom svo út önnur skýrsla Digital Agenda for the Europian Film 

Heritage: Challenges of the Digital Era for Film Heritage Institutions, (DAEFH) sem 

gerð var fyrir Evrópusambandið. Í henni var reynt á heildrænan hátt að gefa 

kvikmyndasöfnum leiðbeiningar um varðveisluferli í þróun. 

Á liðinni öld komu kvikmyndasöfn og framleiðendur kvikmynda sér saman um að 

kvikmyndasöfnin léku lykilhlutverk við varðveislu þessa menningararfs og 

grundvallaðist það samkomulag á virðingu fyrir höfundarétti framleiðenda.
4
 Þetta 

samkomulag er nú í uppnámi með tilkomu stafrænnar tækni en hún hefur vakið upp 

áleitnar spurningar á borð við: geta kvikmyndasöfnin tryggt varðveislu stafræns efnis 

og / eða höfundaréttar nægilega vel þannig að kvikmyndaiðnaðurinn sjái sér hag í að 

fela söfnunum varðveisluna? Á að yfirfæra allt hliðrænt kvikmyndaefni yfir á stafrænt 

form? Og ef svo, hver á að borga fyrir það? Munu kannski framleiðendur sjá um 

forvörslu kvikmynda sinna í framtíðinni? Í ljósi þessa er spurt hvort að þörf sé á því 

að endurskoða starfsemi kvikmyndasafna eða á að halda áfram á sömu braut? 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvaða áhrif stafræn tækni hefur haft og mun hafa á 

samspil kvikmyndasafna, kvikmyndaframleiðenda og dreifingaraðila kvikmynda. 

Fyrst verður gerð grein fyrir lagalegu umhverfi og stefnumótun kvikmyndasafna með 

hliðsjón af The International Federation of Film (FIAF) eða Alþjóðlegum samtökum 

kvikmyndasafna. Því næst verða áskoranir stafrænu tækninnar skoðaðar með tilliti til 

hlutverks og starfsemi kvikmyndasafna, kostir hennar og gallar með sérstakri áherslu 

á söfnun, upprunaleika og miðlun. Hér verða sérstaklega skoðaðar áskoranir út frá 

starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, þar sem ég hef starfað síðastliðin sextán ár.  

                                                        
3 Ólíkt varðveislu kvikmyndafilmu sem er hlutur sem forvörður handleikur og kemur síðan fyrir í hita- og 

rakastýrðu geymslurými eru stafrænar kvikmyndir stórar og plássfrekar tölvuskrár. Öll umsýsla með þeim fer fram 

í tölvu, í gegnum sérhæfð tölvuforrit. Mikið geymslurými þarf fyrir þessa gerð kvikmynda, því venjuleg kvikmynd 

og öll fylgigögn hennar, upprunaskrár osfrv. spannar mörg terabæti. 

4 Lög og reglur FIAF, http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Community/STATUTESandRULES_2015.pdf 

sótt 6.12.2015, sjá kafla 10, bls. 38. 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Community/STATUTESandRULES_2015.pdf
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1. Hlutverk kvikmyndasafna  
 

,,Only when film archives of different countries establish regular 

exchanges will one finally be able to know the true history of cinema.”5 

 

Það eru liðin 120 ár (1895 - 2015) síðan hinir frönsku Lumiére bræður sýndu fyrst 

mynd sína Sortie de l’usine Lumiére de Lyon. Myndin sýndi verkamenn yfirgefa 

Lumiére verksmiðjurnar í lok vinnudags. Myndin sem er 46 sekúndur að lengd, er 

talin marka upphaf kvikmyndarinnar eins og hún er þekkt í dag
6
. Fyrsta almenna 

sýningin fór fram á Grand Café á Boulevard des Capucines í París þann 28. desember 

1895 og var myndin ein tíu stuttmynda sem voru á dagskrá. Síðan hefur mikið vatn 

runnið til sjávar. Myndirnar hafa lengst, horfið úr svart hvítu og öðlast lit og síðar 

hljóð. Tæknibreytingar hafa verið miklar á þessu lífshlaupi kvikmyndarinnar, 

filmubreiddir
7
 margar og myndformötin

8
 verið mörg, hljóðumhverfi margvíslegt

9
, og 

myndmál, leikur, sviðsmyndir og umfjöllunarefnin óþrjótandi. En hvað sem allri 

framsetningu og  tæknibreytingum líður horfum við enn þann dag í dag á kvikmyndir, 

sem í grunninn byggja á sömu hugmyndum og myndir frumkvöðlanna í greininni. 

Þegar kom fram á tuttugustu öldina varð ljóst að ekki hafði verið hugað nægilega að 

geymslu og forvörslu eldri mynda heldur hafði þeim jafnvel verið fargað
10

 þegar 

geymslur kvikmyndaveranna voru orðnar yfirfullar. Þar kom að því á fjórða 

áratugnum að þá tóku að spretta upp kvikmyndasöfn sem höfðu það megin hlutverk 

að safna kvikmyndum, varðveita þær og sýna. Ýmist skilgreindu söfnin kvikmyndina 

sem kennslufræðilegt tæki eða listform og mótaðist starf þeirra af því. Fljótlega komu 

fram hugmyndir um mikilvægi þess að kvikmyndasöfn ættu í samstarfi og varð 

                                                        
5 Haft eftir Henri Langlois, 1936 í grein Dupin, Christophe, ,,First Tango in Paris: The Birth of FIAF, 1936 – 

1938” í Journal of Film Preservation, no. 88, mars 2013, bls. 43. 

6 Thompson, Kristin og Bordwell, David, Film History: An Introduction, Third Edision. University of Winsconsin 

– Madison, McGraw-Hill International Edition, 2010, bls. 9. 

7  Staðlaðar filmubreiddir hafa verið helstar; 8mm, super 8mm, 9,5mm (Pathe breidd), 16mm, 35mm og 70mm. 

Tilraunir voru gerðar með fleiri breiddir sem ekki náðu flugi. 35mm breiddin var algengust á sýningareintökum 

fyrir kvikmyndahús. 

8 Myndformat er notað um mismunandi hlutföll rammastærðar (e. aperture) kvikmynda sýndum á tjaldi 

kvikmyndahúsanna, þar sem einn er hæð tjaldsins sem sýnt er á en hin talan táknar breiddina. Myndformötin eru; 

1/1:33 (Normal), 1/1:66 (Widescreen Evrópa), 1/1:85 (Widescreen Bandaríkin) og 1/2:35eða 37 (Cinema Scope). 

9 Hliðræn hljóðrönd á filmu getur verið; Mono, Sterio Dolby A og Dolby SR. Síðan getur filman verið með 

stafrænu hljóði sem er; SRD, SDDS og DTS, en hliðræn filma getur auk hliðræns hljóðs borið þrjár stafrænar 

hljóðrásir. Hér er átt við 35mm sýningareintak. 

10 Usai, Paolo Cherchi, ,,The Digital Future of Pre-Digital Film Collections”, í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 10. 
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stofnun eða Alþjóðleg samtök kvikmyndasafna að veruleika fyrir atbeina áhugasamra 

forsvarsmanna fjögurra þeirra með undirritun á fjórum eintökum af FIAF 

samningnum (e. FIAF agreement) í París 17. júní 1938.
11

 Stofnaðild að hinum nýju 

samtökum áttu; Cinémathéque française í Frakklandi, Reichsfilmarchiv Þýskalands, 

British Film Institut í Englandi (BFI) og Museum of Modern Art Film Library 

(MOMA), Bandaríkjunum.
12

 

Fleiri söfn höfðu áhuga á því að taka þátt og vera meðstofnendur t.d. Centro 

Sperimentale og Cineteca Milanese bæði á Ítalíu, meðan Rússar litu fyrst og fremst á 

kvikmyndir sem áróðurstæki og sáu sér ekki hag í þátttöku á þeim tíma. Pólitískt 

ástand Vesturlanda var mjög ótryggt, heimstyrjöldin síðari var rétt við það að brjótast 

út og fasisminn í algleymingi í Þýskalandi og á Ítalíu. Mátu stofnendurnir fjórir það 

svo að flýta þyrfti stofnun samtakanna og aðrir hugsanlegir meðlimir þeirra yrðu að 

bíða með inngöngu sína í FIAF, þar til kæmi að fyrsta þingi þeirra fyrirhuguðu í New 

York árið eftir.
13

 Franska ríkisstjórnin tryggði samtökunum aðsetur í París og 

stofnframlag sem jafngilti helmingi kostnaðaráætlunar fyrsta starfsársins en 

Reichsfilmarchiv, BFI og MOMA sameinuðust um að fjármagna hinn helminginn.
14

 

Hugmyndalegar áherslur FIAF voru aðallega af tvennum toga. Í fyrsta lagi að 

styrkja stöðu kvikmyndasafna og auka skilning á menningarlegu mikilvægi þeirra, 

þ.e. varðveisla kvikmyndaarfsins. Í öðru lagi að hlutast til um skipti á 

sýningareintökum og fylgiefni þekktra (erlendra) kvikmynda. Að gefa sín á milli 

umfram sýningareintök í þeim tilgangi að stækka hratt filmusöfn aðildarfélaganna 

sem flest bjuggu við þröngann fjárhagslegan ramma og gátu því sjaldnast keypt 

kvikmyndir inn á söfnin.
15

 Með aukinni safneign varð breidd sýninga safnanna meiri. 

Þessar sýningar voru ekki í hagnaðarskyni heldur þvert á móti í menningarlegum 

tilgangi til að veita lærðum jafnt sem leikum aðgang að kvikmyndasögunni. Á 

sýningunni Trois siècles d’art aux États-Unis 
16

 sem MOMA skipulagði í París 1938 

var vakin athygli á kvikmyndum sem listformi. Þetta var fyrsta alhliða listsýningin 

sem haldin var í Evrópu á amerískri list og þar voru kvikmyndir í fyrsta skipti í 

sögunni sýndar samhliða annarri sjónrænni list eins og málverkum, skúlptúrum, 

                                                        
11 Dupin, Christophe, ,,First Tango in Paris: The Birth of FIAF, 1936 – 1938” í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 54. 

12 Sama, 43. 

13 Sama, 55. 

14 Sama, 53. 

15 Sama, 44. 

16 Sama, 50. 
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arkitektúr og ljósmyndum.
17

 Hins vegar tók það nokkurn tíma fyrir kvikmyndir að 

öðlast viðurkenningu innan listageirans og var það einkum tvennt sem því réði. Í 

fyrsta lagi verður kvikmyndar ekki notið nema með hjálp vélar (þ.e. sýningin) og í 

öðru lagi er langoftast um eftirtöku verks að ræða, þ.e. sýningareintak myndarinnar, á 

sýningunni.
18

 Þannig er ekki til staðar á kvikmyndasýningu hin einstaka upplifun sem 

fylgir því að sjá upprunalegt listaverk. Þessu mótmælti kvikmyndarýnirinn Paolo 

Cherchi Usai, sem hafði skrifað bókina The Death of Cinema. Bókin er eins konar 

ástaróður til filmu kvikmyndarinnar þar sem Usai leitast við að lýsa því hvað 

kvikmynd er með heimspekilegri nálgun; samband áhorfanda og myndar þ.e. upplifun 

sem aldrei verður endurtekin, annars vegar en efnislegur forgengileiki hins vegar sem 

geri það að verkum að ekki sé hægt að fanga eina raunverulega kvikmynd því 

upplifunin geti aldrei verið nákvæmlega eins (sbr. einstök sýning / upplifun). Usai 

líkir þessu við upplifun af því að skoða málverk og hrekur þannig rök 

efasemdarmanna um hvort kvikmyndir eigi að flokka sem list, og þar með eitthvað 

einstakt.
19

 

FIAF hefur frá stofnun samtakanna haldið á lofti menningarlegu mikilvægi 

kvikmynda við mótun þjóða heimsins. Árið 1980 lagðist UNESCO á sveif með 

samtökunum um nauðsyn þess að gera átak í varðveislu á hjóð- og kvikmyndaefni.
20

 

27. október, hefur síðan á alþjóðavísu verið helgaður kvikmyndavarðveislu. Tilgangur 

dagsins er að benda á mikilvægi hljóð- og myndmiðlunar og að verði ekki hugað að 

varðveislu sé hætta á að efnið glatist fyrir fullt og allt.
21

 Kvikmyndir og sjónvarpsefni 

eru sameiginleg arfleifð og þýðingarmikill vitnisburður um bæði 20. og 21. öldina. 

Þetta efni er mikilvægt fyrir sjálfsmynd einstaklinga og þjóða, og gerir mögulegt að 

deila reynslu, sköpun og þekkingu þeirra á milli. Frá því kvikmyndin leit dagsins ljós 

hefur stór hluti þessa mikilvæga fjársjóðs glatast.
22

 Ákall UNESCO og frumkvæði að 

                                                        
17 Annars vegar voru sýndar þrjár kynningamyndir á amerískri kvikmyndasögu sem voru sérstaklega útbúnar fyrir 

þetta tækifæri og sýndar tvisvar á dag, meðan sýningin var opin. Hins vegar var sýnd heimildamynd um gerð 

myndarinnar The Adventures of Tom Sawyer, sem þá var nýkomin í sýningu. Dupin, Christophe, ,,First Tango in 

Paris: The Birth of FIAF, 1936 – 1938” í Journal of Film Preservation, no. 88, mars 2013, bls. 50. 

18 Usai, Paolo Cherchi, ,,The Digital Future of Pre-Digital Film Collections”, í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 10. 

19 Usai, Paolo Cherchi, The Death of Cinema, London, British Film Institut, London, 2001. 

20 World Day for Audiovisual Heritage 27. október 2014, UNESCO, sótt 12.12.2015 

http://en.unesco.org/events/world-day-audiovisual-heritage-2014 og World Day for Audiovisual Heritage, FIAF, 

sótt 12.12.2015. http://www.fiafnet.org/pages/Events/About-the-World-Day-Of-AV-Heritage.html  

21 World Day for Audiovisual Heritage, ,,2015 Theme: Archives at Risk: Protecting the World's Identities”, ákall 

UNESCO, sótt 12.12.2015. http://www.un.org/en/events/audiovisualday/ 

22 World Day for Audiovisual Heritage, Comunication and Information, UNESCO, sótt 12.12.2015. 

http://en.unesco.org/events/world-day-audiovisual-heritage-2014
http://www.fiafnet.org/pages/Events/About-the-World-Day-Of-AV-Heritage.html
http://www.un.org/en/events/audiovisualday/
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árlegum Alþjóðadegi menningararfs á sviði hljóð- og myndmiðlunar er hvatning fyrir 

kvikmyndasöfn til þess að takast á við varðveisluna út frá ýmsum sjónarhornum; 

tæknilegum, pólitískum, félagslegum, fjárhagslegum og öðru sem ógnað getur 

verndun arfleifðarinnar.
23

 

1.1 FIAF: starfsemi og áherslur  

FIAF hefur nú starfað í yfir 75 ár og eru leiðandi samtök kvikmyndasafna í heiminum. 

Innan samtakanna eru 150 kvikmyndastofnanir frá 74 löndum sem treysta því verklagi 

sem FIAF boðar til þess að söfnin geti unnið að markmiðum sínum um varðveislu og 

aðgengi kvikmynda.
24

 Í verklagsreglum samtakanna segir um starfsemina: FIAF setur 

siðareglur um varðveisluna og hagnýta staðla á öllum sviðum safnastarfs 

kvikmyndasafna. Hlutverk samtakanna er að hvetja til söfnunar á kvikmyndum og 

kvikmyndatengdu efni í því augnamiði að kynna kvikmyndamenningu. Tryggja 

aðgengi bæði almennings og ekki síður námsmanna og annarra rannsakenda að 

safnaefni. Stuðla að þróun samstarfs milli aðildarsafna til að tryggja framboð á 

kvikmyndum og tengdum skjölum á alþjóðavísu. Efla rannsóknir á kvikmyndaarfi 

heimsins. Samtökin leitast við að bæta starfsumhverfi kvikmyndasafna í lagalegu 

tilliti auk þess að hlúa að þekkingu á varðveislu kvikmynda og tengdu efni. Samtökin 

hvetja til og aðstoða við stofnun nýrra kvikmyndasafna á þeim svæðum sem þurfa 

þess með.
25

 

Alþjóðafundur FIAF er samráðsvettvangur aðildarfélaganna, haldinn á hverju ári 

þar sem sérfræðingar flytja erindi sem falla undir þema fundarins. Þar er einnig 

haldinn aðalfundur kvikmyndasamtakanna. Undir merkjum FIAF hefur í áranna rás 

verið gefið út mikið efni á prenti, Journal of Film preservation með innsendum 

greinum, lög og reglugerðir, leiðbeiningar á tæknisviði og margt fleira. Margt af því 

er nú aðallega aðgengilegt á heimasíðu samtakanna.
26

 

                                                                                                                                                               
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/world-day-for-

audiovisual-heritage/ 

23 World Day for Audiovisual Heritage, ,,Saving Our Heritage for the Next Generation, UNESCO, 2013, sótt 

12.12.2015. 

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-

for-audiovisual-heritage-2013/ 

24 Hlutverk The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Mission-FIAF.html 

25 Sama. 

26 Heimasíða The International Federation of Film, FIAF, sótt 10.12.2015. http://www.fiafnet.org  

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/world-day-for-audiovisual-heritage/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-audiovisual-heritage-2013/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-day-for-audiovisual-heritage-2013/
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Mission-FIAF.html
http://www.fiafnet.org/
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Grunnstoðir starfsemi FIAF kristallast í nefndarstarfi þar sem hópar sérfræðinga 

hittast reglulega og setja fram vinnuáætlanir hver á sínu sviði.
27

 Sú elsta er Technical 

Commission, eða starfshópur um tæknimál. Í henni eiga sæti bæði sérfræðingar á sviði 

kvikmyndavarðveislu ásamt sérfræðingum úr röðum vísinda,- tækni- og 

háskólasamfélaginu á hverjum tíma. Þessir sérfræðingar leitast við að safna saman 

upplýsingum og miðla til aðildarfélaga FIAF um áreiðanlegustu varðveisluaðferðir á 

hverjum tíma.
28

 Starfshópurinn setur staðla og leggur fram líkön að verkferli við 

varðveisluna. Nefndin hlutast til við að veita kvikmyndaforvörðum tæknilega þjálfun 

og að framkvæma rannsóknir á forvörslu kvikmynda. Mikilvægur þáttur nefndarinnar 

er að skilgreina starfshætti fyrir kvikmyndasöfnin og auðvelda þeim að skipuleggja 

starf sitt við tíðar tæknibreytingar innan kvikmyndageirans.
29

 Lengi vel snérust 

forvörslurannsóknir og endurgerðir eingöngu um varðveislu á hliðrænu efni og það 

var ekki fyrr en árið 2008 sem Sumarskóli FIAF
30

 hafði stafræna varðveislu á dagskrá 

í fyrsta sinn.
31

 Það er því tímanna tákn að tækniupplýsingar á heimasíðu samtakanna 

núna, snúa nánast að öllu leiti að meðferð stafrænna kvikmynda.
32

 

Hinar stóru FIAF nefndirnar eru Cataloguing and Documentation Commission, eða 

skráningarráð, og Programming and Access to Collections Commission sem gæti 

útlagst sem nefnd um sýningahald og aðgengi að safnkosti. Helsta markmið 

skráningarráðs eða starfshóps um utanumhald gagna, er að stuðla að miðlun 

upplýsinga, þekkingar og efnis, á meðal FIAF meðlima jafnt sem annarra sem starfa á 

sviði kvikmyndaskráninga og gagnasöfnunar sem tengjast kvikmyndum.
33

 

Programming and Access to Collections Commission helgar sig því sem þykir brýnast 

og varðar aðgengismál á hverjum tíma. Þessi nefnd á heiðurinn að því að hafa sett 

saman Decleration on Fair Use and Access (eða yfirlýsingu FIAF um eðlilega notkun 

                                                        
27 Nefndarstarf The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Commissions.html 

28 Technical Commission, The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Technical-Commission.html 

29 Sumarskóli FIAF er þjálfunarvettvangur fyrir forverði og aðra sem starfa á kvikmyndasöfnum og hefur verið 

starfræktur frá 1973. http://www.fiafnet.org/pages/Community/Technical-Commission.html sótt 1.12.2015. 

30 Sumarskóli The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Training/About-the-FIAF-Summer-School.html 

31 Kennsluyfirlit fyrir Film Restoration Summer Scool / FIAF-Summer-School 2007, The International Federation 

of Film, FIAF, sótt 5.12.2015. http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Training/FIAF-Summer-School/Past%20 

Summer%20Schools/2007%20Summer%20School%20presentation.pdf 

32 Resources of the Technical Commission, The International Federation of Film, FIAF, sótt 5.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Technical-Commission-Resources.html 

33 Cataloguing and Documentation Commission, The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Cataloguing-Documentation-Commission.html 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Commissions.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Technical-Commission.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Technical-Commission.html
http://www.fiafnet.org/pages/Training/About-the-FIAF-Summer-School.html
http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Training/FIAF-Summer-School/Past%20%20Summer%20Schools/2007%20Summer%20School%20presentation.pdf
http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Training/FIAF-Summer-School/Past%20%20Summer%20Schools/2007%20Summer%20School%20presentation.pdf
http://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Technical-Commission-Resources.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Cataloguing-Documentation-Commission.html
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og aðgengi)
34

 í viðleitni til að gera kvikmyndasöfnunum kleift að verja höfundarétt 

framleiðenda um leið og þau uppfylla sýningarhlutverk sitt og veita almenningi sem 

mest aðgengi að safnkostinum.
35

 Í stuttu máli er með yfirlýsingunni gengið út frá því 

að söfn og höfundarétthafar kvikmynda eigi sér sameiginlegt markmið um að 

varðveita þær. Málsaðilar eru sammála um að söfnin séu sérfræðingar á 

varðveislusviðinu og hafi rétt á að safna og varðveita kvikmyndaarfinn. 

Kvikmyndasöfnunum beri að virða höfundarétt og veita eigendum efnis aðgang að því 

inni á söfnunum ef svo beri undir, en sjálf megi söfnin sýna myndirnar á eigin 

athafnasvæði og lána sín á milli án þess að greiða utanaðkomandi stofnun fyrir.
36

 Í 

hinu hliðræna umhverfi hefur ríkt sátt um þetta fyrirkomulag, framleiðslu- og 

dreifingaraðilar og söfnin hafa starfað saman í sátt og samlyndi. Vegna mikilla 

tæknibreytinga innan kvikmyndageirans mun nefndin á næstu árum vinna að nýjum 

samningum við kvikmyndaframleiðendur og aðra þá er leggja inn efni til varðveislu. 

Nauðsynlegt er að söfnin fái til umráða opið DCP
37

 bæði af innlendum og erlendum 

myndum. Virkja þarf á ný umræðu um textun mynda og finna úrlausnir í þeim efnum 

og hnykkja á aðgengismálum
38

 í samræmi við nýyfirfarin lög og reglur samtakanna.
39

 

Þrátt fyrir afar sértækan safnkost kvikmyndasafna er safnastarfsemin algerlega 

sambærileg við starfsemi annarra safna, miklu fremur en að rekja skyldleika til 

annarra menningarstofnana. Áherslan er á ábyrgð gagnvart safnkostinum og 

hlutaðeigandi eru staðráðnir í að safna, skrá, varðveita og miðla kvikmyndum, sem 

hafa margvíslegt gildi; listrænt, menningarlegt og sagnfræðilegt.
40

 Þannig er FIAF í 

raun sambærilegt við Alþjóðaráð safna, ICOM, sem sést best á siðareglum 

samtakanna sem aðildarsöfn FIAF og starfsmenn þeirra hafa að leiðarljósi í vinnu 

sinni og settar voru fram 1998. Siðareglurnar eru settar fram í fimm þáttum og fjalla 

                                                        
34 Decleration on Fair Use and Access, The International Federation of Film, FIAF, sótt 2.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html 

35 Sama. 

36 Decleration on Fair Use and Access, The International Federation of Film, FIAF, sótt 2.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html 

37 DCP er sýningareintak stafrænna kvikmynda. DCP er ýmist opið og hægt að nota hvenær og hvar sem er eða 

læst og þá þarf kóða til að opna það. Með læstu DCP stýra framleiðendur hvenær og hversu oft er hægt að sýna 

myndina. Ef kóðinn er ekki virkur er DCP eintakið óvirkt og sem slíkt hefur það enga þýðingu fyrir 

kvikmyndasafn. 

38 Programming and Access to Collections Commission, The International Federation of Film, FIAF, sótt 

2.12.2015. http://www.fiafnet.org/pages/Community/Programming-Access-Collections-Commission.html? 

PHPSESSID=va5lbt2e3kabocuvp84m7n3qh5 

39 Lög og reglur FIAF, Statutes and Rules, 2015 edition, sótt 2.12.2015, sjá kafla 10 bls. 38. 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Community/STATUTESandRULES_2015.pdf  

40 Hlutverk The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Mission-FIAF.html 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Programming-Access-Collections-Commission.html?%20PHPSESSID=va5lbt2e3kabocuvp84m7n3qh5
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Programming-Access-Collections-Commission.html?%20PHPSESSID=va5lbt2e3kabocuvp84m7n3qh5
http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Community/STATUTESandRULES_2015.pdf
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Mission-FIAF.html
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um; rétt safnkosts, rétt komandi kynslóða, rétt til hagnýtingar, rétt samstarfsfólks og 

persónulega hegðun, og tekur hver þáttur utan um nokkur atriði. Í raun eru þarna 

dregin fram hin fjölmörgu atriði almenns safnastarfs; söfnun, varðveisla, skráning og 

miðlun, rannsóknir sem flest söfn miða við í starfi sínu.
41

 Í inngangi FIAF 

siðareglnanna er dregið saman hvað söfn og starfsmenn þeirra verði að hafa í huga við 

varðveislu, áminningarorð sem eiga vel við á tímum mikilla tæknibreytinga er varða 

beint safnkostinn sem um ræðir. 

 

,,Kvikmyndasöfn og kvikmyndasafnverðir varðveita arfleifð heimsins af 

lifandi myndum. Þau bera ábyrgð á að vernda þessa arfleifð og koma henni 

til komandi kynslóða í sem allra besta ástandi og af trúfestu við verk 

upphaflegra höfunda. Kvikmyndasöfn skulu bera virðingu fyrir því 

frumefni sem þeim er treyst fyrir svo lengi sem efnið er í nothæfu ástandi. 

Þegar aðstæður krefjast þess að nýtt efni komi í stað frumefnis mun 

kvikmyndasafnið virða ástand og gerð upphaflegs efnis. Kvikmyndasöfn 

viðurkenna að frumskylda þeirra er að varðveita efnið sem er í umsjá 

þeirra. Svo fremi að það gangi ekki gegn þeirri skyldu, gera söfnin efnið 

aðgengilegt um alla framtíð til rannsókna, náms og almennra sýninga.”42 

1.2 Kvikmyndasafn Íslands: hlutverk og starfsrammi  

Aðdragandinn að stofnun Kvikmyndasafns Íslands var samtvinnaður stofnun 

Kvikmyndasjóðs Íslands en stofnanirnar skyldu stuðla að bættri kvikmyndamenningu 

á Íslandi. Samþykkt voru lög á Alþingi vorið 1978
43

 um málefni hins verðandi safns 

sem skyldi aðallega ,,safna íslenskum kvikmyndum og kvikmyndum um íslenskt efni, 

gömlum og nýjum... ...að afla kópía af erlendum kvikmyndum um Ísland og íslenskt 

efni sem og erlendra kvikmynda sem hefðu listrænt og kvikmyndasögulegt gildi.”
44

 

Starfseminni var því ætlað frá upphafi að starfa á sama grunni og kvikmyndasöfn 

nágrannalandanna þótt stofnað væri til hennar nokkru seinna en hjá þeim flestum. 

Hún grundvallaðist á ofangreindum hugmyndum FIAF enda gekk Kvikmyndasafnið í 

þau samtök ári eftir stofnun eða árið 1979. Með inngöngu í samtökin naut safnið 

leiðbeiningar við uppbyggingu þess og jók jafnframt aðgengi sitt að erlendum 

                                                        
41 Siðareglur FIAF voru þýddar yfir á íslensku árið 2000. Þær eru að öllu jöfnu aðgengilegar á heimasíðu 

Kvikmyndasafns Íslands. Reyndar hafa reglurnar verið endurskoðaðar síðan þá, en breytingar eru smávægilegar. 

Það vekur athygli hversu stutt er síðan FIAF setti fram með formlegum hætti siðareglur sínar eða árið 1998. Í 

neðanmálsgrein við siðareglurnar á heimasíðu samtakanna er sagt frá því að hugmyndin um siðareglur hafi komið 

fram fyrst 1993 en síðan verið ræddar og endurbættar þar til þær voru gefnar út eins og fyrr segir, árið 1998. 

42 Siðareglur The International Federation of Film, FIAF, sótt 1.12.2015. 

https://web.archive.org/web/20040420015635/http://www.kvikmyndasafn.is/reglur.htm 

43 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif kvikmyndalistar, Háskólinn á Bifröst, 2011, bls. 119. 

44 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Ekki bara geymsla heldur lifandi stofnun” í Kvikmyndasafn Íslands 30 ára, 

afmælisrit Kvikmyndasafns, 2008, bls. 32. 

https://web.archive.org/web/20040420015635/http:/www.kvikmyndasafn.is/reglur.htm
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kvikmyndasögulega merkilegum myndum sem annars hefði getað reynst erfitt að 

nálgast.
45

 Alla tíð hafa fagleg viðmið FIAF verið höfð að leiðarljósi í starfseminni. 

Kvikmyndasafn Íslands heyrir beint undir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

Það starfar í dag eftir Kvikmyndalögum
46

 og lögum um skilaskyldu frá 2003.
47

 Auk 

lögbundins hlutverks síns fylgir safnið siðareglum FIAF.
48

 Nýlega var útbúin 

reglugerð um Kvikmyndasafnið
49

 til að skerpa á stöðu þess samkvæmt íslenskum 

safnalögum en þar er tekið fram að um safnið gildi íslensk safnalög (nr. 141/2011) og 

að starfsemin fylgi siðareglum ICOM. 

Kvikmyndalögin kveða á um sex meginverkefni Kvikmyndasafnsins: 

 

„1. Safna, skrásetja og varðveita íslenskar kvikmyndir, samvinnuverkefni 

íslenskra og erlendra aðila og erlendar kvikmyndir sem teknar hafa verið á 

Íslandi, þ.m.t. að varðveita skilaskylt efni samkvæmt lögum um skylduskil 

til safna. 

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.“50 

 

Ljóst má vera að safninu er ætlað að gegna mikilvægu og sérhæfðu hlutverki innan 

safnaflóru Íslands. Í nánari útlistun fyrir eflingu kvikmyndamenningar má sjá í 4. 

greinar reglugerðarinnar. 

 

„Safnið skal afla heimilda og stuðla að öflun og miðlun þekkingar á 

íslenskri kvikmyndalist til almennings og sérfræðinga til fræði- og 

rannsóknastarfa. Það skal vera meginheimildasafn á sviði íslenskrar 

kvikmyndalistar sem hefur að geyma heimildir og gögn sem fjalla um 

íslenska kvikmyndalist: Útgefin rit, sýningaskrár, úrklippur, tímarit, 

bókverk, handrit, umsóknargögn og smáefni, veggspjöld sem og 

myndheimildir, s.s. ljósmyndir, litskyggnur o.fl. sem snerta sviðið.“51 

                                                        
45 Sama, 33. 

46 Kvikmyndalög nr. 137/2001, sótt 23.8.2014 af http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html 

47 Lög um skylduskil til safna nr. 20/2002, sótt 23.8.2014. http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.020.html 

48 Fiaf Code of Ethics, The International Federation of Film, FIAF, sótt 12.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Code-Of-Ethics.html 

49 Reglugerð um Kvikmyndasafn Íslands, sótt 1.12.2015 af 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ca4e24d8-8e48-4885-8654-c94ed3d2ff56 

50 Kvikmyndalög nr. 137/2001, sótt 23.8.2014 af http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html 

51 Reglugerð um Kvikmyndasafn Íslands, sótt 1.12.2015 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2002.020.html
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Code-Of-Ethics.html
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ca4e24d8-8e48-4885-8654-c94ed3d2ff56
http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html
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Skilaskyldulögin stjórna að miklu leiti söfnunarstarfi Kvikmyndasafnsins en efnið 

er þó lagt inn bæði af skilaskyldum aðilum en líka fyrirtækjum og einstaklingum sem 

vilja gera það af öðrum ástæðum. Nokkrir kvikmyndagerðarmenn hafa séð sér hag í 

að tæma eigin geymslur, flokka, skrá og jafnvel aðstoða við umpökkun kvikmynda 

sinna til að koma þeim í öruggt skjól Kvikmyndasafnsins, sem heitir varðveislu um 

ókomna tíð. 

Safnkostur Kvikmyndasafnsins er í grófum dráttum eftirfarandi: 

 

„Kvikmyndirnar eru af ýmsum toga ,,leiknar myndir, heimildamyndir, 

auglýsingakvikmyndir og kynningamyndir. Þetta voru svart hvítar 

kvikmyndir, litmyndir, eldfimar myndir, óeldfimar myndir, frumeintök, 

kó íur, hl óðnegatíf, hl óðbönd og myndbönd. Filmurnar voru af öllum 

mögulegum breiddum  8mm, 9,5mm, 1 mm, 35mm og  0mm.  yndirnar 

voru ýmist eftir Íslendinga eða  tlendinga og komu frá aðilum innanlands 

og erlendis.  yndasafnið var af mis öfnum gæðum en erfitt er að legg a 

endanlegt gæðamat á safnkost af  essu tagi og  ær myndir sem 

kvikmyndasafn fær til varðveislu, enda getur  að sem virðist vera lítils 

virði á einum tíma reynst ómetanlegt síðar. Auk kvikmynda hafði 

margvíslegum heimildum um kvikmyndagerð og kvikmyndasögu verið 

safnað sem flokkað var eftir titlum, kvikmyndahöfundum o.s.frv. Einnig 

hafði myndast vísir að tæknimin asafni, l ósmyndasafni og bókasafni.“52  

 

Fram til þessa hefur verið um að ræða varðveislu hliðrænna filmumynda í hita- og 

rakastýrðum geymslum sem mikið hefur verið lagt upp úr að væru góðar. Hitastig í 

kæli + 6° og – 5° í frysti, og rakastig nálægt 35 %. Á safninu hefur orðið til haldgóð 

þekking á þess konar starfi og starfsmenn að stórum hluta fólk sem starfað hefur um 

lengri eða skemmri tíma við kvikmyndagerð í hliðrænu umhverfi. 

Safnkosturinn hefur vaxið jafnt og þétt úr einni kvikmynd við stofnun safnsins árið 

1978 yfir í 800 kvikmyndir árið 1985.
53

 Árið 2007 voru kvikmyndirnar á safninu 

orðnar tæplega 10.000
54

 og í desember 2015 eru skráðar 26.770 myndir í gagnagrunni 

Kvikmyndasafnsins, Filmíu.
55

 Þessar tölur gefa einhverja mynd af umfangi 

kvikmynda í varðveislu safnsins en í safninu er líka fjöldi kvikmyndatækja ásamt 

                                                                                                                                                               
http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ca4e24d8-8e48-4885-8654-c94ed3d2ff56 

52 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Ekki bara geymsla heldur lifandi stofnun” í Kvikmyndasafn Íslands 30 ára, 

afmælisrit Kvikmyndasafns, 2008, bls. 35. 

53 Sama. 

54 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif kvikmyndalistar, Háskólinn á Bifröst, 2011. Bls. 121. 

55 Sótt í Filmíu, gagnagrunn Kvikmyndasafns Íslands, 10.12.2015. 

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=ca4e24d8-8e48-4885-8654-c94ed3d2ff56
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pappírsgögnum af ýmsu tagi t.d. eru yfir 15.000 mismunandi veggspjöld, bæði 

innlend og erlend, skráð í gagnagrunninn.
56

 

Mikið starf hefur verið unnið á Kvikmyndasafninu frá stofnun þess, engu að síður 

er enn ólokið mikilli grunnvinnu sem snýr að safnkostinum. Að stórum hluta er 

skráningu ábótavant en ekki hefur unnist tími til að efnisgreina nema lítinn hluta 

kvikmyndanna. Einnig þarf að framkvæma skráningu á kreditlistum sem innihalda 

dýrmætar upplýsingar um aðstandendur kvikmyndanna og allt það fólk sem að 

kvikmyndagerðinni kom. Slík vinna er tímafrek og verður að víkja þegar nota þarf 

takmarkaðan starfsafla safnsins við móttöku efnis, frumskráningu og umpökkun 

safnkostsins, skipulag sýningahalds ofl. sem krefst skjótra viðbragða. Unnið er að 

samningagerð vegna höfundaréttar. Kvikmyndasafnið hefur birtingarrétt á nokkrum 

söfnum í sínum fórum eins og myndum Osvaldar Knudsen og myndefni Lofts 

Guðmundssonar frá árunum 1924 – 1936. Um kvikmyndir sem koma inn á safnið 

vegna laga um skylduskil til safna gilda ákveðnar reglur en um margt annað efni á 

ennþá eftir að gera fullnægjandi samninga er varða aðgengi. 

Erfiðlega hefur gengið að sækja fé til endurgerða kvikmynda og nokkuð starf er 

fyrir höndum við meðhöndlun á því t.d. hreinsun og endurupplímingu. Einnig þurfa 

fyrrnefndir samningar um höfundarétt að liggja fyrir áður en farið er út í mikla vinnu 

við endurgerð. Það er því ljóst að áskorunin með tilliti til stafrænnar varðveislu á 

þessu efni er því allmikil. Fyrirséð er að 1/3 hluti starfsemi Kvikmyndasafnsins muni 

snúa eingöngu að móttöku stafrænna gagna og skönnun á filmuefni á næstunni. Hjá 

safninu starfar einn starfsmaður í fullu starfi eingöngu við skönnun og það er tímanna 

tákn að í janúar 2016 hefur störf annar einstaklingur sem mun sinna móttöku 

kvikmynda, framleiddum með stafrænum hætti.
57

 Sá starfsmaður leysir af hólmi 

annan sem hingað til hefur unnið við meðhöndlun hliðræns efnis. 

Þrátt fyrir að Kvikmyndasafninu hafi frá upphafi verið ætlað stórt hlutverk hefur 

ýmislegt í framkvæmdinni orðið því ljár í þúfu. Má þá helst nefna tvo þætti. Í fyrsta 

lagi hefur úthlutunarfé til starfseminnar alla tíð verið skorið við nögl
58

 og ákvarðað frá 

ári til árs á fjárlögum ríkisins sem hefur gert langtímaskipulagningu erfitt fyrir. Einnig 

hafa flutningar stofnunarinnar verið tíðir og tímafrekir. 

                                                        
56 Sótt í Filmíu, gagnagrunn Kvikmyndasafns Íslands, 10.12.2015. 

57 http://www.kvikmyndasafn.is/vefur/ sótt 5.1.2016. 

58 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif kvikmyndalistar, Háskólinn á Bifröst, 2011. 

http://www.kvikmyndasafn.is/vefur/
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Ágúst Einarsson heldur því til dæmis fram að Kvikmyndasafnið ,,[hafi] verið 

olnbogabarn ríkisvaldsins alla tíð og hin síðari ár eru framlögin svipuð og þau voru 

fyrir meira en áratug síðan,”
59

 og er þá um framreiknaðar upphæðir að ræða. Til að 

setja fjárframlögin í samhengi nefnir Ágúst að í 33 ára sögu Kvikmyndasafnsins þ.e. 

frá árunum 1978 - 2011 hafi það hlotið samtals jafnmhá fjárframlög til starfsemi 

sinnar og Þjóðskjalasafn Íslands á síðustu þremur árum (2009 – 2011).
60

 Rétt er að 

árétta að Ágúst er ekki að miklast yfir framlögum til Þjóðskjalasafnsins heldur þvert á 

móti að benda á bága fjárhagslega stöðu Kvikmyndasafns Íslands. 

Frá stofnun hefur safnið verið staðsett á nokkrum stöðum í sífellt stækkandi og 

sérhæfðara húsnæði sem fylgir þeirri þróun sem orðið hefur á starfseminni á sama 

tíma. Því verður þó ekki andmælt að flutningur á safni er mjög tímafrekur og því 

meiri vinna eftir því sem safnið er stærra. Fyrsta húsnæði hins nýstofnaða safns á 

árunum 1980 – 1987 var í einu herbergi að Skipholti 31, Reykjavík.
61

 Erlendur 

Sveinsson, fyrsti forstöðumaður safnsins, var þá í hálfu starfi og lagði grunninn að því 

safni sem nú er. Þótt safnkosturinn væri lítill í byrjun var engu að síður innréttaður 

frystir fyrir filmuvarðveislu. Í kjölfar nýrra laga um kvikmyndamál árið 1984
62

 varð 

sú breyting að Kvikmyndasafn var gert að undirstofnun Kvikmyndasjóðs og fluttist 

starfsemin með sjóðnum í húsnæði þess að Laugavegi 23. Þar var um að ræða 

skrifstofurými nokkru rýmra en hið fyrra eða tvö herbergi, en kvikmyndageymslur 

safnsins voru í öðru húsnæði og talsvert ofar á Laugaveginum númer 162, útbúnar í 

kæligeymslum Mjólkurstöðvar Reykjavíkur nú Þjóðskjalasafns Íslands.
63

 Á 

Laugaveginum var Kvikmyndasafnið starfrækt til ársins 1998 þegar það um haustið 

flutti til Hafnarfjarðar í húsnæði sem áður hafði hýst Bæjarútgerð Hafnarfjarðar. Með 

þeim flutningi stóðu vonir til þess að safnið væri komið í endanlegt húsnæði alls 520 

fermetra sem skyldu skiptast þannig að helmingur plássins færi undir kæligeymslur en 

hinn hlutinn undir vinnustofur og skrifstofur starfsmanna. Það sem heillaði mest við 

flutninginn til Hafnarfjarðar voru afnot af gömlu kvikmyndahúsi bæjarins Bæjarbíói 

sem safninu voru tryggð og gerðu því í fyrsta skipti mögulegt að hefja 

                                                        
59 Ágúst Einarsson, Hagræn áhrif kvikmyndalistar, Háskólinn á Bifröst, 2011, bls. 122. 

60 Sama. 

61 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Ekki bara geymsla heldur lifandi stofnun”, í Kvikmyndasafn Íslands 30 ára, 

afmælisrit Kvikmyndasafns Íslands, 2008, bls. 32. 

62 Lög um kvikmyndamál, nr. 94/1984, sótt 3.12.2015 http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1984094 

63 Munnleg heimild: Erlendur Sveinsson segir að á þessum tíma hafi fyrirtækið Hitastýring komið til sögunnar og 

sem síðan hefur þjónustað kæligeymslur Kvikmyndasafns Íslands. 

http://www.althingi.is/altext/stjtnr.html#1984094
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sýningastarfsemi á verkum varðveittum í safninu.
64

 Í raun var því um byltingu að 

ræða fyrir starfsemina þar sem geymslur og vinnuaðstaða voru í sama húsi og 

sýningaraðstaða í göngufæri við safnið. Undanfari málsins var sá að Erlendur 

Sveinsson hafði haft áhuga á því, um það leiti sem hann lét af störfum fyrir safnið, að 

öll starfsemi Kvikmyndasjóðs (og safns) færðist í Hafnarfjarðarbíó í Hafnarfirði þegar 

það hús fór úr almennum rekstri, en varð ekki ágengt.
65

 

Böðvar Bjarki Pétursson var forstöðumaður Kvikmyndasafns Íslands á árunum 

1994 – 1999, hann var áhugasamur um að safnið kæmist yfir eigin sýningaaðstöðu
66

 

og saman lögðust þeir Erlendur yfir stöðuna. Þá beindust spjótin fljótt að Bæjarbíói, 

gömlu kvikmyndahúsi í mjög takmarkaðri notkun áhugaleikhúss, sem ekki hafði verið 

breytt eftir duttlungum tískustrauma og hæfði því safnastarfinu vel. Í ljós kom að 

húsið þarfnaðist meiri endurbyggingar en ráð var fyrir gert og næsti forstöðumaður 

safnsins, Sigurjón Baldur Hafsteinsson sem starfaði á árunum 1999 - 2001, stýrði 

endurgerð hússins og lagði drög að sýningastarfi safnabíós. 

 

„Þetta miðlunarhlutverk er að mínu viti eitt það allra mikilvægasta í 

starfsemi safns eins og kvikmyndasafns. Miðla kvikmyndalistinni í sem 

breiðastri mynd og ekki síst gera hluta að þeim gersemum sem við 

varðveitum aðgengilegan í kvikmyndahúsi, sínu eðlilega umhverfi. Það er 

stór sjónrænn og menningarlegur munur á því að bera kvikmyndir á borð á 

sýningartjaldi bíósalarins og á sjónvarpsskjá. Alveg gjörólík upplifun.“67 

 

Það kom svo í hlut Þórarins Guðnasonar að halda úti reglubundnum sýningum í 

Bæjarbíói, en hann var forstöðumaður safnsins á árabilinu 2001 – 2012. Á árinu 2014 

var Kvikmyndasafninu úthýst úr Bæjarbíói af eigendum þess, Hafnarfjarðarbæ. 

Nýstofnuðu Menningarfélagi Hafnarfjarðar var treyst fyrir húsinu og falið það 

                                                        
64 ,,Kvikmyndasafn Íslands flytur í nýtt h snæði” í [rafræn  tgáfa] í Fréttabréf menntamálaráðuneytisins, 2. tbl. 

1996, sótt 3.12.2015 https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/Frettabref/nr/1385 

65 ,,Verða íslenskar kvikmyndir frumsýndar í Hafnarfirði í framtíðinni” í Fjarðarpósturinn 13. tbl. 3. árg., 24. 

október 1985, sótt 3.12.2015. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=359715&pageId=5784946&lang=is&q=1985 

66 Eggert Þór Bernharðsson, ,,Ekki bara geymsla heldur lifandi stofnun”, í Kvikmyndasafn Íslands 30 ára, 

afmælisrit Kvikmyndasafns Íslands, 2008, bls. 37. 

67 ,,Draumurinn um safnabíó” í Morgunblaðið 18. mars 2001, sótt 3.12.2015. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/595320/ 

https://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/Frettabref/nr/1385
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=359715&pageId=5784946&lang=is&q=1985
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/595320/
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markmið að halda úti fjölnota skemmtihúsi.
68

 Kvikmyndasafninu bauðst að vera 

gestur í því starfi sem ekki var unnt að samþykkja.
69

 

Síðast flutti safnið árið 2004 þá nýlega orðið sjálfstæð stofnun á ný. Vegna nýs 

byggingarskipulags Hafnarfjarðar fyrir svæðið á Norðurbakka stóð fyrir dyrum að rífa 

húsnæðið við Vesturgötu. Íslenska ríkið úthlutaði safninu húsnæði í eigin eigu, 2000 

fermetra húsi að Hvaleyrarbraut 13, í Hafnarfirði, sem byggt hafði verið fyrir 

Fiskvinnsluskóla ríkisins á áttunda áratugnum. Í því voru fyrir hendi ámóta aðstæður 

og í frystihúsi og auðvelt að útbúa stórar kæli- og frystigeymslur, samtals nálægt 300 

fermetrum. Við val á staðsetningu húsnæðisins var m.a. horft til þáverandi 

sýningaaðstöðu Kvikmyndasafnsins í Bæjarbíói. 

Ekkert bendir til annars en að Kvikmyndasafn Íslands sé komið í varanlegt 

húsnæði. Eftir hremmingar varðandi sýningarsalinn Bæjarbíó hefur núverandi 

forstöðumaður Erlendur Sveinsson (en hann tók við af Þórarni Guðnsyni), sá hinn 

sami og fyrstur stýrði safninu, uppi hugmyndir um að byggja innan húsnæðisins 

sýningaraðstöðu. Frumdrög hafa þegar litið dagsins ljós og leitað var til 

arkitektastofunnar Batteríið arkitektar með fyrstu gerð þeirra. Spilað er á töframátt 

kvikmynda og kvikmyndasagan sett á svið í black box rými á mismunandi hæðum í 

kringum sýningarsal sem þjóna mun tvöföldu hlutverki. Annars vegar sem 

hefðbundinn kvikmyndasýningarsalur en hins vegar sem hluti sýninga í vegferðinni 

gegnum sýningu um kvikmyndasöguna. Kvikmyndasafnið hefur yfir að ráða öllum 

tækjakosti sem þarf fyrir hliðrænar sýningar og mun koma sér upp stafrænum 

sýningartækjum eftir því sem stafrænt efni verður fyrirferðarmeira í safninu.
70

 

  

                                                        
68 Samið við Menningar- og listafélag Hafnarfjarðar, sótt 8.1.2016 

http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/nr/1263 

69 Decleration on Fair Use and Access, The International Federation of Film, FIAF, sótt 5.12.2015 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html 

70 Filmía, gagnagrunnur Kvikmyndasafns Íslands, Gym 15-12,1, Erlendur Sveinsson, Kvikmyndasafn Íslands. 

Stefna safnsins í sýningarmálum (drög): Cinema Magica, 2015. 

http://www.hafnarfjordur.is/stjornsysla/frettir/nr/1263
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html
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2. Stafræna tæknin í kvikmyndagerð  

Innreið stafrænnar tækni í vinnsluferli kvikmyndagerðar má rekja allt aftur til loka 

áttunda áratugarins og upphafs þess níunda.
71

 Til að byrja með að mestu við 

hljóðupptökur og eftirvinnslu, t.d. klippingu og vinnslu brellna (e. special effects), því 

í langflestum tilfellum var ennþá tekið upp á filmu og sýnt af filmukópíum í 

kvikmyndahúsum. Um mikla breytingu var að ræða og hér á landi þótti það tíðindum 

sæta þegar mynd var í fyrsta skipti forklippt í tölvu árið 1991 við gerð 

kvikmyndarinnar Svo á jörðu sem á himni (1992) eftir Kristínu Jóhannesdóttur. 

Kvikmyndin Svo á jörðu sem á himni er gott dæmi um það hvernig vinnsluferlið 

breyttist á þessum tíma. Tekið var upp á filmu sem síðan var yfirfærð á stafrænt form 

og komið fyrir í tölvu og tölvuskrárnar klipptar til í þar til gerðu klippiforriti. Sama 

var uppi á teningnum við hljóðvinnsluna. Tæknin var glæný og ekki nema örfáar 

framköllunarstofur fyrir kvikmyndafilmur (e. film laboratory) í Evrópu sem treystu 

sér í verkið. 

Vandamálin sem upp komu snéru að hluta til um mismunandi hraða ólíkra miðla 

þ.e. 24 rammar á sek. í því hliðræna en 25 á sek. í þeim stafræna. Ekki reyndist 

klippara myndarinnar Sigurði Snæberg Jónssyni unnt að klippa hana án aðkomu 

tölvusérfræðingsins, Guðmundar Ragnars Guðmundssonar. Auk þess kostaði það 

langar yfirlegur bæði klippara og hljóðvinnslumanns myndarinnar Kjartans 

Kjartanssonar, í kvikmyndaframköllunarstofu í Belgíu að sannreyna hliðstæður 

tölvuskráa og filmu.
72

 Því má segja að leikstjórinn Kristín Jóhannesdóttir hafi lagt 

nokkuð af mörkum við þróun þessa verkferlis sem síðar átti eftir að gagnast þeim sem 

á eftir komu. Aðeins nokkrum árum síðar heyrði það til undantekninga að forklippa 

með gamla laginu þ.e. vinnukópíu á filmu. 

2.1 Stafræna klípan  

Þróun stafrænu tækninnar fór hægt af stað en um aldamótin 2000 var almennt orðið 

ljóst að stafræna tæknibreytingin væri yfirvofandi, spurningin var bara hvenær og 

hvernig og hvort hún ryddi allri hliðrænni kvikmyndagerð úr vegi. Á 

kvikmyndasöfnum víðs vegar um heiminn var lengi ríkjandi sú skoðun að filman 

myndi halda velli gagnvart hinni nýju tækni og þá sem valkostur við kvikmyndagerð. 

                                                        
71 Thompson, Kristin og Bordwell, David, Film History: An Introduction, bls.714. 

72 Munnleg heimild – Sigurður Snæberg Jónsson, klippari kvikmyndarinnar Svo á jörðu sem á himni eftir Kristínu 

Jóhannesdóttur, ég fylgdist með klippingu myndarinnar. 
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Það var hins vegar með tilkomu skýrslunnar The Digital Dilemma, sem kom út árið 

2007
73

 á vegum AMPAS
74

 sem kvikmyndasöfnin gerðu sér ljóst að stafræna tæknin 

væri komin til að taka yfir kvikmyndaiðnaðinn. Skýrslan er í senn áminning og 

brýning til handa kvikmyndasöfnum og bendir á að söfn sem ætla sér að safna 

samtímakvikmyndum verði að bregðast við þessum breytingum á dreifingu og 

sýningum kvikmynda ef þau ætli sér að halda utan um samfellda sögu kvikmyndanna. 

Þau verða að safna, skrá og varðveita hin ólíku formöt sem notuð eru af 

kvikmyndageiranum og fylgjast með þróuninni.
75

 

Breytingin frá því að sýna 35mm filmur í kvikmyndahúsum yfir í að sýna þar 

eingöngu DCP (stafrænt sýningarformat) hefur gengið mjög hratt fyrir sig á síðustu 

árum og í fæstum, ef nokkru landa Evrópu er filma lengur sýnd í almennum 

kvikmyndahúsum.
76

 Meira að segja gamlar myndir sem upphaflega voru sýndar af 

35mm filmu eru yfirfærðar á stafrænt form til sýninga. Sú breyting eða það 

yfirfærsluferli hefur gengið hægar fyrir sig, en er samt að eiga sér stað.
77

 Hið stafræna 

landslag sýninga fyrir almenning hefur þar með kallað á skjót viðbrögð 

kvikmyndasafna. 

 

“The digitization of analogue materials, the ethics of digital restoration, 

and palpable threat to the long term manufacture of 35mm film are some of 

the vigorously debated issues that the moving image archive profession 

faces with the “digital-dilemma”.”78 

 

Ekki eru allir á einu máli um það hversu góð stafræna breytingin sé, en ekki er 

hægt að neita því að tilhneiging er til þess að líta svo á að það sem ekki er til á 

stafrænu formi sé ekki til. Þetta er áhyggjuefni fyrir flest aðildarsöfnin í FIAF sem 

                                                        
73 Science and Technology Counsil Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (A.M.P.A.S.),  ,,The Digital 

Dilemma: Strategic Issues in Archiving and Accessing Digital Motion Picture Materials”, ritst órar  ilt Shefter og 

Andy Maltz, USA, 2007. 

74 The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) eru félagasamtök tengd ameríska 

kvikmyndaiðnaðinum með yfir 7000 félagsmenn sem allir eru starfandi í kvikmyndagerð. Samtökin eru leiðandi á 

heimsvísu og standa vörð um listræna jafnt sem tæknilega yfirburði á sviði kvikmyndagerðar. Kvikmyndasafn 

samtakanna, Academy Film Archive, er eitt hið stærsta í heimi og nú eru samtökin að byggja risavaxið safn 

kvikmyndanna (e. Movie Museum) í hjarta Los Angeles. AMPAS stundar margvíslegar rannsóknir á kvikmyndum 

og tengdu efni, og verðlauna árlega þá sem skara fram úr t.d. á tæknisviði SCI-tech verðlaunin, auk þess að standa 

fyrir hinni frægu Óskarsverðlaunahátíð. 

75 Science and Technology Counsil Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (A.M.P.A.S.), ,,The Digital 

Dilemma: Strategic Issues in Archiving and Accessing Digital Motion Picture Materials”, ritst órar  ilt Shefter og 

Andy Maltz, USA, 2007. 

76 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011, bls. 22 og 25. 

77 Cave, Dylan, ,,Digital Acquisition at the BFI”, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 77. 

78 Sama. 
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auk þess að varðveita efni upprunnið frá eigin landi, hafa kvikmyndasýningar sem 

hluta af starfsemi sinni. Stór hluti safnkostsins, oft meirihluti, samanstendur af 

erlendum sýningareintökum (35mm filma) sem hafa að mestu verið gefin inn á söfnin 

af öðrum kvikmyndasöfnum eða framleiðendum t.d. þegar réttur dreifingaraðila hefur 

fallið úr gildi.
79

 Með innreið stafrænnar tækni við gerð kvikmynda má segja að áður 

þekktar forsendur kvikmyndasafnanna til varðveislu séu í uppnámi og sérfræðingar á 

söfnum verða í æ ríkara mæli að treysta á tölvufræðinga til þess að geta sinnt 

forvörslustarfi sínu.
80

 Takast þarf á við meiriháttar breytingar varðandi tækni, rekstur 

og stefnumótun. Hliðrænt og stafrænt efni þarfnast ólíkrar varðveislu t.d. þarf að huga 

að siðareglum um öryggi gagnvart stafrænu efni vegna þess hversu auðvelt er að gera 

af því eftirmyndir. Skráningu aðfanga þarf að breyta og aðlaga að stafræna miðlinum. 

Sýna þarf þekkingu við gagnaflutning (e. migration strategies) og strax við viðtöku 

mótttökusafns þarf að framkvæma nákvæma skoðun til að athuga hvort stafrænu 

gögnin séu rétt greind þannig að bæði sé hægt að nálgast þau og þau virki í afspilun.
81

 

Vinnuflæði verður að miðast við varðveislu-fyrir-flutning (e. preservation-by-

migration) því framleiðendur eru ekki lengur skyldugir til að leggja filmueintak inn til 

varðveislusafnsins.
82

 Styrkja verður samband milli safna og þeirra sem leggja efni inn 

á þau með áherslu á öryggi aðfanganna. Söfn verða að ná þeirri stöðu að vera leiðandi 

og leiðbeinandi fyrir framleiðendur og dreifingaraðila um bestu varðveisluleiðina ef 

það á að vera hægt að varðveita kvikmyndir til lengri tíma. 

Til að leggja áherslu á alvarleika málsins undirrituðu átta alþjóðleg 

regnhlífarsamtök um málefni kvikmyndavarðveislu, The Co-ordinating Council of 

Audiovisual Archives Associations (CCAAA),
83

 nýja yfirlýsingu sem bar yfirskriftina 

Saveguarding endangered archives: A Shared Vision eða Að bjarga söfnum í hættu: 

                                                        
79 Rétt er að minna á að einn af grunnþáttum starfsemi FIAF safnanna hefur verið að skiptast á sýningarkópíum í 

þeim tilgangi að dreifa kvikmyndalistinni sem víðast og halda í heiðri minningu kvikmyndasögunnar. 

80 Cave, Dylan, ,,Digital Acquisition at the BFI”, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 80. 

81 Sama, 78. 

82 Sama, 78. 

83 The Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Associations (CCAAA) is a global network of eight 

international nongovernmental organizations dealing with all aspects of audiovisual archiving on a professional 

level. Working together, they aim to promote and encourage the recognition of audiovisual images and collections 

as a vital  art of the world’s cultural and documentary heritage, and the im ortance of safeguarding them for future 

generations. United in this cause, CCAAA member organizations exercise a significant voice in the preservation 

and accessibility of the international audiovisual heritage. Þær eru: ARSC (Association for Recorded Sound 

Collections), AMIA (Association of Moving Image Archivists), IASA (International Association of Sound and 

Audiovisual Archives), ICA (International Council on Archives), FIAF (International Federation of Film 

Archives), FIAT (International Federation of Television Archives), SEAPAVAA (Southeast Asia-Pacific 

Audiovisual Archive Association), and FOCAL International (Federation of Commercial Audiovisual Libraries 

International). 
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sameiginleg sýn á Alþjóðadegi menningararfs á sviði hljóð- og myndmiðlunar þann 

27. október 2015.
84

 Söfn í hættu: að varðveita sjálfsmynd heimsins var yfirskrift 

dagsins.
85

 Með yfirlýsingunni vilja samtökin leggja áherslu á að: 

 

„Efla þarf meðvitund um að stór hluti af hljóð- og hreyfimyndasafni 

heimsins liggur undir skemmdum og þarfnast brýnna afskipta ef hann á að 

varðveitast fram í núverandi árþúsund. Veita athygli að margir 

sérfræðingar telja að það gæti verið aðeins áratugur eftir til að ná þessu. 

Viðurkenna að mörg hljóð- og hreyfimyndasöfn víðs vegar um heiminn 

búa við ógn af veðurfari, geymsluskilyrðum, stríði og átökum, vanrækslu, 

og oft einfaldlega skorti á sérfræðiþekkingu og rannsóknum, og ekki síst af 

fjárskorti. Leggja áherslu á þörf fyrir frekari skuldbindingu 

alþjóðasamfélagsins á varðveislu safna og safnkosts sem eru í hættu.“86 

 

Yfirlýsingin er jafnframt skuldbinding CCAAA til að þróa og kynna verkefni sem 

miða að varðveislu og aðgengi að söfnum í útrýmingarhættu, setja verkefnið 

,,Archives @ Risk" í forgrunn á samstarfi CCAAA og hvetur aðra til þátttöku í því að 

taka til aðgerða núna svo varðveita megi og gera almenningi arfleifðina aðgengilega. 

Fyrsta verk CCAAA samkvæmt þessari nýju yfirlýsingu verður að styðja fyrstu 

Archives @ Risk ráðstefnuna sem haldin verður í Dublin, Írlandi árið 2016.
87

 

Kvikmyndaiðnaðurinn hefur í heild sinni notið góðs af tilkomu stafrænu tækninnar, 

upptökutækni hennar og möguleikum við tæknibrellur, litgreiningu, hljóðvinnslu og 

klippingu, hún hefur einfaldað endurgerðir kvikmynda og þannig mætti lengi telja. 

Útbreiðsla tækninnar hefur aukinheldur auðveldað dreifingu kvikmynda, ekki bara í 

kvikmyndahús heldur víðar. En þótt stafrænu breytingarnar hafi orðið í áföngum hafa 

þær samt orðið á svo skömmum tíma að kvikmyndaiðnaðurinn hefur ekki enn haft 

tækifæri til að íhuga langtíma áhrifin í heild. Sú staða vekur óneitanlega upp þá 

spurningu hvað verði um stafrænar myndir og langtímavarðveislu þeirra í ljósi þess?
88

  

                                                        
84 „Saveguarding endangered archives: A Shared Vision”, í rafrænu fréttabréfi ARSC 27. október 2015, sótt 

12.12.2005 http://www.arsc-audio.org/wdavh.html 

85 World Day for Audiovisual Heritage, „Saving Our Heritage for the Next Generation, UNESCO, 2013, sótt 

12.12.2015 http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-

days/world-day-for-audiovisual-heritage-2013/ 

86 Saveguarding endangered archives: A Shared Vision, sótt 6.1.2016 

http://www.arsc-audio.org/pdf/a-at-r_WDAVH.pdf . Þýðing mín. 

87 ,,Saveguarding endangered archives: A Shared Vision”, í rafrænu fréttabréfi ARSC 27. október 2015, sótt 

30.10.2015 http://www.arsc-audio.org/wdavh.html 

88 Science and Technology Counsil Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (A.M.P.A.S.),  ,,The Digital 

Dilemma: Strategic Issues in Archiving and Accessing Digital Motion Picture Materials”, ritst órar  ilt Shefter og 

Andy Maltz, [rafræn útgáfa] USA, 2007, Inngangur. 
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Það er dæmigert fyrir mikla tækniumbyltingu innan atvinnugreinar að vera lengi að 

koma sér fyrir, þar til ákveðnum áfanga er náð en þá ganga breytingarnar skyndilega 

mjög hratt fyrir sig. Lokahnykkurinn við að snúa frá gömlu tækninni og að þeirri nýju 

verður þegar of dýrt og flókið verður að viðhalda henni og aðal umsýslan fer fram í 

gegnum nýju tæknina. Þetta er það sem gerðist í kvikmyndahúsunum, sem gáfust upp 

á að halda úti tvöföldu sýningakerfi þ.e. hliðrænu og stafrænu; tækjabúnaði og 

þekkingu starfsfólks fyrir hvort tveggja. Svo kom að því að framboð spennandi 

mynda til sýninga fór að verða aðallega á stafrænu formi og þá er ekki að sökum að 

spyrja. Það sama hefur verið á dagskrá innan framleiðslugeirans um nokkurt skeið og 

hefur leitt til endurskipulagningar á eftirvinnsluferli kvikmynda. Hliðræn 

kvikmyndagerð er nú þegar orðin bæði of dýr og of flókin til að hún sé notuð sem 

hluti af framleiðsluferlinu. Svo er veruleikinn sá að búnaður og tæki til vinnslu 

filmuefnis er illfáanlegur.
89

 

Í fyrrnefndri skýrslu AMPAS, The Digital Dilemma, er bent á hversu illa 

kvikmyndasöfn eru í stakk búin til að mæta þessari breytingu að eiga við varðveislu 

óáþreifanlegra safngripa þ.e. stafræn gögn. Það er dýrt að innleiða nýja tækni en þó er 

það huggun harmi gegn að varðveisla stafrænna gagna er ekki bundin við söfn heldur 

er unnið að lausn á langtíma varðveislu stafrænna gagna um allan heim ekki síst í 

stórum stofnunum sem halda utan um upplýsingar t.d. stjórnvalda, hers og 

vísindaheimsins þar sem miklir hagsmunir eru í húfi. 

 

„Ekki hefur verið gerður staðfestur samanburður á kostnaði við gerð 

stafrænna mynda miðað við kvikmynda framleiddra með filmutækni, sem 

hingað til hefur verið staðall Hollywood-kvikmynda. Langtíma varðveisla 

og ásættanlegt aðgengi að kvikmyndaefni í eigu framleiðslufyrirtækjanna 

er og verður mikið áhyggjuefni því viss hætta er á að í viðleitni sinni við að 

vera á stafrænu bylgjunni – viðleitni sem ekki kemur á óvart að sé studd af 

söluaðilum stafræns tækjabúnaðar – muni iðnaðurinn taka ákvarðanir í 

framleiðslunni sem muni reynast okkur mjög dýrar, bæði í peningalegu og 

menningarlegu tilliti. Þetta er hin eiginlega „Stafræna klípa“.“90 

 

Með rannsóknum er leitast við að fylgjast með; hvað er að gerast, hvaða vandamál 

hafa komið upp, hvað má sjá fyrir og til hvaða aðgerða hægt er að grípa til að mæta 

                                                        
89 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011. bls. 24. 

90 Science and Technology Counsil Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (A.M.P.A.S.),  ,,The Digital 

Dilemma: Strategic Issues in Archiving and Accessing Digital  otion Picture  aterials”, ritst órar  ilt Shefter og 

Andy Maltz, [rafræn útgáfa] USA, 2007, Inngangur. Þýðing mín. 
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þeim breytingum sem verða við stafræna geymslutækni og leiða að því líkum að 

unnið verði að ákjósanlegri lausn fljótlega sem einnig gagnist kvikmyndasöfnum. 

Þangað til, segir skýrslan, eiga kvikmyndasöfn ekki að kasta á glæ þeirri þekkingu 

sem þau búa yfir sem er langtíma varðveisla á filmu því langtíma varðveisla stafrænna 

gagna með viðlíka öryggi og filman veitir þ.e. varðveisla lengur en í 100 ár er ennþá 

ekki fyrir hendi.
91

 

2.2 Varðveisla stafrænna gagna  

Það þarf að leggja nýjan skilning í varðveislu sem áður fyrr snérist um að viðhalda 

ástandi en snýst í tilfelli stafrænna gagna um að veita viðnám gegn úreldingu.
92

 Í 

vissum skilningi er um þversögn að ræða því markmiðið er að varðveita gögnin eins 

og til þeirra var stofnað en nálgast þau og nota með nýjustu tækni. 

,,Þrátt fyrir mikið af uppsöfnuðum stafrænum gögnum, skortir okkur áreiðanlegar 

aðferðir til þess annars vegar að varðveita þessar upplýsingar og hins vegar til að velja 

ák ósanlega tækni til að nálgast  ær og ákveða trygg a u  runaleika  eirra”
93

 segir 

tölvufræði prófessorinn Su-Shing Chen. Í samtímanum er gert ráð fyrir því að allir 

hafi aðgengi að stafrænum gögnum af ýmsum toga í gegnum internetið. Stjórnvöld, 

fyrirtæki og einstaklingar verja síauknum tíma og peningum í að útbúa gögn í þeim 

tilgangi að hægt verði að nálgast þau hvar sem er í heiminum. Stórum fjárupphæðum 

er eytt í að uppfæra tæknibúnað. En þrátt fyrir það er enn sem komið er engin 

viðurkennd leið til að spá fyrir um kostnað við langtíma varðveislu gagnanna
94

 og það 

sem verra er að ekki hefur verið fundin leið til að tryggja hana, því varðveisla 

stafrænna gagna líður fyrir stuttan líftíma miðla (e. short media life), úreldingu tækja 

og hugbúnaðar auk þess hversu tímafrekt er að lesa gömul gögn. Vilji stendur til þess 

að varðveita stafrænar u  lýsingar ,,ósnortnar” en hafa samt aðgengi að  eim með 

síbreytilegum hætti, nýjum og hraðari. Su-Shing Chen reifar þetta vandamál og bendir 

á að breytingarnar séu svo hraðar að megnið af þeim gögnum sem séu aðgengilegar á 

netinu í dag hafi ekki verið það fyrir einungis fimm árum síðan. Hætta sé á að týna 

gögnum ef ekki verður gripið til samræmdra aðgerða, staðlar verði settir um sköpun 

og varðveislu gagna með vísun til uppruna þeirra. 

                                                        
91 Science and Technology Counsil Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (A.M.P.A.S.),  ,,The Digital 
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„Að sleppa því að takast á við þessi vandamál stafrænnar varðveislu er 

hliðstætt mögulegri sóun á faglegum, persónulegum, og efnahagslegum 

árangri, stuðlun að menningarlegri og vitsmunalegri fátækt sem verður 

gífurlega kostnaðarsamt að endurheimta. Við verðum að mæta þessari 

rannsóknarlegu áskorun þ.e. að leysa átök/ágreining  milli sköpunar og 

notkunar gagna til að auðvelda varðveislu stafrænna upplýsinga.“95 

 

Þetta er flókið mál en ljóst er að frekari rannsókna er þörf ef auðnast á að ná tökum 

á varðveislunni; skilgreina og þróa þarf tækni sem varðveitir innihald og snið 

gagnanna sem og í hvaða samhengi til þeirra var stofnað, og sem fleytir þessum 

upplýsingum yfir kynslóðir upplýsingatækni. Það þarf að þróa viðmið og aðferðir til 

að meta og sýna uppruna varðveittra upplýsinga. Móta aðferðir til að meta langtíma 

verðmæti stafrænna upplýsinga, þar á meðal aðferðir til að skilgreina hvað þær segja 

um fortíð eða nútíð og til að kanna hvað það gæti sagt um framtíðina.
96

 Undir þetta 

tekur Ross Harvey
97

 höfundur bókarinnar Digital Curation (2010) sem um árabil 

hefur stundað rannsóknir á varðveislu og aðgengi að stafrænum gögnum. Hann bendir 

á rannsókn á borð við Network's Stewardship of Digital Research Data: A Framework 

of Principles and Guidlines sem byggði á því að rannsakendur sendu á milli sín og 

endurnýttu gögn. Niðurstaðan, undirstöðuatriðin fimm, sem komu út úr rannsókninni 

sýni þörfina fyrir alþjóðlega staðla um hvernig eigi að búa til og safna gögnum saman, 

mikilvægi þess að auðvelt sé að finna gögnin og auðvelt að nota þau. Nauðsyn þess að 

verja höfundarétt gagna með áherslu á skilvirkni og kostnaðarlega hagkvæmni. 

Rannsóknargögn sem hafa gildi til lengri tíma skulu í nútíð og framtíð vera 

aðgengileg kynslóðum samtíma og framtíðar.
98

 

 

„1. Hlutverk og ábyrgð vísindamanna, rannsóknarstofnana og styrktaraðila 

ber að skilgreina eins skýrt og hægt er. Þeir ættu að sameinast um að koma 

á reglum um starfsvenjur til að tryggja að höfundar og notendur 

rannsóknargagna séu meðvitaðir um og uppfylli skyldur sínar samkvæmt 

þessum meginreglum. 
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How-To-Do-It Manual og DCC Curation Lifecycle Model. Hann er talsmaður varðveislukerfisins Curation 

Lifecycle Model gert af Digital Curation Center í Bretlandi árið 2008. Bókin Digital Curation (2010) byggir á því 

módeli. 

98 Resarch information network, ,,Stewardship of digital research data: a framework of principles and guidelines 

Res onsibilities of research institutions and funders, data managers, learned societies and  ublishers”, sótt 

9.11.2015 http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Stewardship-data-guidelines.pdf 

http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Stewardship-data-guidelines.pdf
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2. Staðla og gæðamat - Við gerð og notkun stafrænna rannsóknargagna ætti 

að styðjast við alþjóðlega staðla og gera val þeirra sýnilegt. 

3. Aðgangur, notkun og trúnaður - Stafræn rannsóknargögn ætti að vera 

auðvelt að finna og aðgangengi veitt í umhverfi sem tryggir eðlilega 

notkun, staðfestir rétt þeirra sem hafa samið gögnin eða safnað þeim saman 

og verndar réttindi þeirra sem eiga lögmæta hagsmuni af því hvernig gögn 

eru gerð aðgengileg og endurnýtt. 

4. Hagur og skilvirkni - Líkön og aðferðir til að stjórna og veita aðgang að 

stafrænum rannsóknargögnum verða að vera bæði skilvirk og hagkvæm í 

notkun. 

5. Varðveisla og sjálfbærni – Tryggja á aðgengi núverandi og komandi 

kynslóða að stafrænum rannsóknargögnum sem hafa gildi til lengri tíma 

bæði í nútíð og framtíð.“99 

 

Atriðin fimm eru sett fram í þeirri röð sem endurspeglar lífsferil stafrænna 

rannsóknargagna; tilurð, notkun og aðgengi til lengri tíma litið. Að mati 

skýrsluhöfunda væri æskilegt að reglurnar yrðu samþykktar af háskólum og öðrum 

rannsóknastofnunum, bókasöfnum og gagnaverum, útgefendum, fjármögnunaraðilum 

rannsókna auk vísindamannanna sjálfra.
100

 Digital curation eða stafræn umsýsla er 

tækni í þróun, segir Harvey, þar sem áherslan nær yfir alla þessa þætti allt frá tilurð 

gagnanna, geymslu, viðhalds, notkunar og endurnotkunar þeirra í framtíðinni
 
því þrátt 

fyrir að stafræn varðveisla sé að þróast í þá átt að takast á við þá þætti sem gera 

stafrænu gögnin óstöðug þá er það orðið almennt vitað að stafræn varðveisla gefur 

ekki svör við nema hluta vandamálanna sem þeim fylgja.
101

 

Lýsigögn eru hryggjarstykkið í meðferð stafrænna gagna en án þeirra er ekki 

öruggt að hægt verði að ná í eða nota aftur stafrænu gögnin. Eins og fram hefur komið 

er best að lýsigögnin (e. metadata)
102

 verði til sjálfvirkt þegar stafrænu gögnin verða 

til og séu til staðar þegar færa á hlutinn til langtíma varðveislu. Þessar viðbóta 

upplýsingar / lýsigögn eru margs konar: 

 

a) Lýsigögn sem lýsa stafræna hlutnum og segja til um staðsetningu 

hans. 

                                                        
99 Resarch information network, ,,Stewardship of digital research data: a framework of principles and guidelines 

Res onsibilities of research institutions and funders, data managers, learned societies and  ublishers”, sótt 

9.11.2015 http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Stewardship-data-guidelines.pdf. Þýðing mín. 

100 Sama. 

101 Harvey, Ross, Digital Curation: A How-To-Do-It Manual, Neal-Shuman Publishers, Inc., London og New 

York, bls. xvi. 

102 Metadata er skilgreint annars vegar sem formgerð gagnakerfa og hins vegar sem gögn um gögn. 

http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/Stewardship-data-guidelines.pdf
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b) Lýsigögn sem útvega tæknilegar upplýsingar sem eru 

nauðsynlegar fyrir notkun stafrænu gagnanna. 

c) Lýsigögn sem halda utan um hverju stafræni hluturinn varð fyrir 

við curation lifecycle.
103

 

 

Til þess að halda utan um varðveisluna til lengri tíma litið er nauðsynlegt að fylgja 

uppbyggingu viðurkennds staðlaðs kerfis eins og t.d. ISO-staðlakerfisins Open 

Archival Information System, OAIS sem hefur hlotið talsverða útbreiðslu.
104

 

FIAF mælir einnig með notkun OAIS kerfisins ISO 14721:2012, auk ISO 16363: 

Gagnaflutningur geimrannsóknargagna – Endurskoðun og vottun fyrir stafrænar 

gagnageymslur,
105

 staðall sem er notaður við geymslu gagna vegna vinnu við 

geimrannsóknir (e. space industry) þar sem þörfin fyrir að henda reiður á gífurlegu 

gagnamagni er fyrir hendi og byggir á Truetworthy Repositories Audit and 

Certification (TRAC), kerfi sem miðar sjálft sig við fyrirfram gefinn gátlista. OAIS er 

eins og áður sagði almennt viðurkennt varðveislulíkan stafrænna gagna. Miðlægt í 

kerfinu eru aðgerðir (e. functions) sem lýsa geymslukerfi sem er fært um að varðveita 

stafræn gögn og gera þau aðgengileg til langs tíma. Auk þess lýsir / heldur OAIS utan 

um bæði ytra umhverfi starfsemi safnsins, starfinu sjálfu og stafrænna þátta þess, sem 

er stjórnað af kerfinu sjálfu.
106

 Það er samt nauðsynlegt að gera sér grein fyrir því að 

OAIS setur ekki fram sértækar lausnir og aðferðir eða forrit nauðsynleg varðveislunni 

en er hins vegar kerfi sem hæfir bæði litlum og stórum söfnum. 

Þótt ekki væri annað þá býður OAIS upp á leið fyrir kvikmyndasöfn til að meta 

hversu vel þau uppfylla lágmarks staðla við stafræna varðveislu, segir David Walsh
107

 

hjá Imperial War Museum, og það getur í alþjóðlegu samhengi verið mikilvægt að 

geta haldið á lofti í styrkumsóknum eða í samningagerð.
108

  Kerfið krefur notanda um 

að ganga úr skugga um að samningar á milli varðveisluaðila og afhendara séu skýrir 

og þannig úr garði gerðir að safnið hafi yfir að ráða þeim upplýsingum sem þarf fyrir 

langtíma varðveislu. Ganga frá réttindamálum; hver má nota efnið hvar og hvenær. 

                                                        
103 Harvey, Ross, Digital Curation: A How-To-Do-It Manual, Neal-Shuman Publishers, Inc., London og New 

York, bls. 65. 

104 Sama, 43. 

105 ISO 16363: Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital 

repositories 

106 ,,The Princi les of Digital Archiving”,  The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-

Resources/TC_resources/Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

107 David Walsh er forstöðumaður filmu og vídeódeildar Imperial War Museum í London. 

108 Walsh, David, ,,Digital Preservation for Film Archives and the OAIS”, í Journal of Film Preservation no. 90, 

2014, bls. 19. 
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Söfnunarstefna verður að liggja fyrir. Upplýsingar um uppruna gagna þurfa að fylgja 

svo liggi fyrir hvernig til þeirra var stofnað og í hvaða tilgangi. Safn er skyldugt til að 

skjalfesta verklagsreglur til að tryggja að gögnin séu varðveitt með sanngjörnum hætti 

og haldið í sinni upprunalegu mynd eða þeirri sem má rekja til upprunaleika og geri 

þau aðgengileg notendasamfélagi. Þessi atriði eru ekki valkvæð heldur eru þau 

skyldur sem þarf að uppfylla svo hægt sé að setja efni til varðveislu í OAIS kerfið.
109

 

OAIS kerfið á rætur sínar að rekja til hugmyndar um upplýsingapakka þar sem 

stafræni hluturinn sem á að varðveita er í brennidepli varðveislu ásamt lýsigögnum 

sem þarf til að styðja langtíma varðveislu hans og aðgengi, er bundið saman. Kerfið 

greinir þrjár gerðir slíkra pakka; upplýsingapakkann (SIP)
110

, varðveislupakkann 

(AIP)
111

 og miðlunarpakkann (DIP)
112

. SIP getur verið til dæmis DCP, DPX skrár eða 

HDCAM. AIP er varðveislusnið fyrir t.d. DPX eða JPEG2000 og DIP verður það sem 

fyrirhugaður notandi þarf t.d. DCP eða H.264 vídeó skrá.
113

 Hver upplýsingapakki 

samanstendur af einhverjum þessara þátta auk tengdra lýsigagna þeirra.
114

 

 

„Söfn sem safna samtímakvikmyndum, hvort sem þau eru í einka- eða 

opinbera geiranum, verða að notast við varðveislukerfi sem bæði tryggja 

langtímavarðveislu (gagna) stafrænna kvikmynda og framtíðaraðgengi að 

þeim. Því er nauðsynlegt að skilgrina á hvaða formötum er ásættanlegt fyrir 

söfnin að taka við myndunum til varðveislu. Í þeim tilvikum að um 

skylduskil er að ræða verður skilgreiningin samningsbundið skilyrði.“115 

 

Þrátt fyrir að það séu margar leiðir til að framleiða stafrænar myndir mælir 

FIAF eindregið með því að söfnin takmarki móttöku mynda við þrjár gerðir 

þ.e. Digital Source Master (DSM), (Digital Cinema Distribution Master) 

DCDM og opið Digital Cinema Package (DCP). 

Digital Source Master (DSM) er ekki skilgreint eftir stöðlum og getur verið 

allt frá einni samsettri mynd með hljóðupptöku til mun flóknari samsetningar á 

                                                        
109 „The Princi les of Digital Archiving”,  The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-

Resources/TC_resources/Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

110 Submission Information Package (SIP) kemur frá afhendara til safns, væntanlega eftir forskrift safnsins. 

111 Archival Information Package (AIP) sem er hinn eiginlegi varðveislupakki safnsins og verður til við inntöku 

og meðhöndlun gagnanna í OAIS. Í sumum tilfellum er hann eins og SIP pakkinn. 

112 Dissemination Information Package (DIP) er útgáfa útbúin af safninu til notanda. 

113 Quicktime skrá hönnuð til sýninga t.d. í kvikmyndahúsi eða á netinu. 

114 „The Princi les of Digital Archiving”, The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-

Resources/TC_resources/Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

115 Sama, Þýðing mín. 
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t.d. Digibetu eða HD bandi. Þetta er þó ekki nauðsynlega endanleg útgáfa 

myndarinnar eins og hún mun birtast í kvikmyndahúsi. 

Digital Cinema Distribution Master (DCDM) eru í raun nokkrar skrár notaðar til að 

framleiða stafræn sýningaeintök fyrir kvikmyndahús og eru því sambærilegar við 

filmunegatíf í hliðrænni kvikmyndagerð. DCDM er sniðið eftir skilgreindum stöðlum 

en þó er nokkur sveigjanleiki við gerð þeirra svo þær geta verið mismunandi. Myndin 

er óþjöppuð og því getur skráin verið mjög stór, jafnvel nokkur terabæti. DCDM 

skrárnar eru ekki dulkóðaðar. Stærðar sinna vegna er DCDM yfirleitt ekki til nema á 

geymsluformi (e. intermediate step) þ.e. sem skref á milli DSM og DCP.
116

 Hluti af 

DCDM er opið DCP, nokkuð sem t.d. OAIS kerfið myndi fara fram á.
117

 

Digital Cinema Package (DCP) er stafrænt eintak fullbúinnar myndar með unninni 

hljóðrás, neðanmálstexta og svo framvegis. Þetta er sýningareintak myndarinnar fyrir 

kvikmyndahús og gert eftir ströngum stöðlum til að auðvelda dreifingu. Myndin er 

pressuð þannig að ,,4K, 2 a klukkutíma kvikmynd er af stærðinni 250 GB.”
118

 

Þessi viðmið eru sett fram af FIAF vegna þeirrar hröðu þróunar sem á sér stað um 

þessar mundir þar sem óraunhæft er að safna öllum miðlum stafrænnar tækni. 

Viðmiðin eru ekki til að bjóða upp á langtíma varðveislulausnir heldur tilgreina þau 

hvaða snið eru viðunandi fyrir geymslu stafrænna kvikmynda. Eins og með hliðrænt 

efni þá gildir að athuga tæknileg gæði, sama á hvaða sniði stafrænu gögnin eru 

afhent.
119

 

Sérþekking á utanumhaldi fyrir stafræna varðveislu dregur fram nauðsyn þess að 

mennta sérstaka safnverði á því sviði. Þegar eru farin að bjóðast þjálfunarnámskeið, 

allt frá einstökum námskeiðum til mastersnáms, en þörfin fyrir aðra þekkingu sem 

safnverðir verða að hafa (e. non-technical) er þó enn til staðar, segir Ross Harvey.
120

 

Þá skoðun viðra líka þeir Thomas C. Christensen og Mikko Kuutti
121

 á heimasíðu 

                                                        
116 ,,The Princi les of Digital Archiving”,  The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-

Resources/TC_resources/Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

117 Walsh, David, ,,Digital Preservation for Film Archives and the OAIS”, í Journal of Film Preservation no. 90, 

2014, bls. 19. 

118 „The Princi les of Digital Archiving”,  The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-

Resources/TC_resources/Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

119 Sama. 

120 Harvey, Ross, Digital Curation: A How-To-Do-It Manual, Neal-Shuman Publishers, Inc., London og New 

York, bls. 28 – 29. 

121 Thomas C. Christensen er safnvörður (e. curator) hjá Det Danske Filmmuseum og Mikko Kuutti er 

varaforstöðumaður hjá Finnska kvikmyndasafninu. Báðir hafa um árabil starfað í þágu tæknimála bæði fyrir FIAF 

og ACE. 
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ACE
122

 og hvetja til þess að kvikmyndasöfn stofni til varnarþings (e. forum). En með 

því eiga þeir við að þar geti aðildarfélög ,,sótt jöfnum höndum hugmyndafræðilega og 

hagnýta fræðslu og færni á núverandi og verðandi aðgengi, varðveislu og 

aðgerðaráætlanir.”
123

 Stafrænar geymslur kvikmynda eru í grundvallaratriðum ólíkar 

rekstri hefðbundinna kvikmyndageymslna og krefjast nýrrar þekkingar, tækni og 

fjármagns. Fram til þessa hafa kvikmyndasöfn getað boðið upp á menntun fyrir 

safnverði og annað starfsfólk á söfnunum. Þau hafa svo þjálfað upp starfsfólk sitt á 

löngum tíma því það sem gilti við langtíma varðveislu hliðrænna kvikmynda fyrir tíu 

árum, gerir það enn þann dag í dag. Hita- og rakastýrðar filmugeymslur eru 

hagkvæmasta leið langtímavarðveislu kvikmyndaarfs en tekur mörg ár að byggja upp 

því þær eru byggðar til að endast og búnaðurinn sem þarf við varðveislu og sýningar á 

filmu gerir það sömuleiðis að því gefnu að varahlutir fáist. Stafræn varðveisla krefst 

hins vegar ólíkrar þekkingar til viðbótar og til greina kemur að óska eftir sérstakri 

fjármögnun í styrkjakerfi Evrópusambandsins t.d. Archimedia+ og skapa ný tækifæri 

fyrir bæði starfsmenn og stjórnendur safnanna. FIAF býður vissulega upp á 

sumarskóla sinn annað hvert ár sem er góðra gjalda vert og með áherslu á stafræna 

varðveislu frá og með 2012
124

 en meira þarf að koma til. 

2.3 Hvað er verið að varðveita?  

Stafræn varðveisla kvikmynda í samtímanum er í grunninn tvískipt. Annars vegar eru 

það nýjar og nýlegar myndir sem eru búnar til með stafrænum hætti og þurfa að 

komast inn í einhvers konar ,,lífkeð u” varðveislukerfi og hins vegar eldri myndir sem 

framleiddar voru á hliðrænu formi og nú er rætt um að yfirfæra yfir á stafrænt form. 

Það flækir umræðuna segir Paolo Cherchi Usai að menn bera saman epli og 

appelsínur þegar talað er um þessar yfirfærslur og gætir misskilnings gagnvart því 

hvað stafræni miðillinn getur og getur ekki. Þetta hefur valdið ringulreið í tengslum 

við umræðu um varðveislu kvikmynda því yfirfærsla á stafrænt form  nær yfir þrennt; 

stafræna endurgerð, yfirfærslu á stafrænt form og varðveislu á stafrænu formi. 

                                                        
122 ACE stendur fyrirAssociation des Cinemathéques Européennes en í þeim félagsskap eru 44 kvikmyndasafna 

eða annarra kvikmyndastofnana í FIAF http://www.ace-film.eu/?page_id=9 sótt 8.12.2015. Samtökin láta sig m.a. 

varða gæðastjórnun við varðveislu, endurgerð og stafrænar yfirfærslur kvikmynda. 

123 Christensen, Thomas C. og Kuutti,  ikko, ,,A Digital Agenda for Film Archives” birtist á heimasíðu ACE í 

mars 2012, sótt 11.10.2015 http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-

Archives-2012.pdf 

124 Sumarskóli FIAF 2012, sótt 8.1.2016 af http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/Training/FIAF-Summer-

School/Past%20Summer%20Schools/Bologna%202012%20Summer%20School%20Programme.pdf 

http://www.ace-film.eu/?page_id=9
http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-Archives-2012.pdf
http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-Archives-2012.pdf
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Stafræn endurgerð (e. digital restoration) nær almennt yfir það að koma mynd sem 

næst upprunalegu myndinni, tæknilega og forvörslulega séð. Það er engum vafa 

undirorpið að tæknin býður upp á mikla möguleika í endurgerðarferlinu t.d. að laga 

rispur, skerpu, að litaleiðrétta og fleira sem endurgerð á filmu gerði ekki mögulegt 

með sama hætti og reynist góð viðbót í endurgerð filmu ef vel er að staðið, en það má 

ekki gleyma þeim sérkennum sem filman hefur og er ólík þeim stafrænu. 

Yfirfærsla á stafrænt form er þegar hliðrænum myndum er breytt í stafræn gögn 

gjarnan í þeim tilgangi að auka aðgengi almennings að þeim. Þessi aðgerð segir ekkert 

til um ástand frumefnisins eða að það hafi eitthvað verið átt við það (endurgerð) fyrir 

yfirfærsluna. 

Stafræn varðveisla. Varðveisla þýðir hér að tryggja varðveislu kvikmynda á 

stafrænu formi til framtíðar svo að þær verði aðgengilegar til notkunar í framtíðinni, 

en það er megin hlutverk kvikmyndasafna að tryggja. Ennþá er sú tækni ekki fyrir 

hendi og megin hindrunin fyrir söfnin er tvíþætt: regluleg söfnun stafrænna gagna 

annars vegar og hins vegar hversu hröð þróunin er í tækjakosti þ.e. tækin sem notuð 

eru við varðveislu þessara gagna  breytast ört. Enn sem komið er, er því filmuformið 

stöðugra geymsluform og hefur sýnt sig að það geymist í meira en 100 ár við 

kjöraðstæður. Þegar talað er um stafræna formatið og stafrænar yfirfærslur er allt 

ofantalið sett að jöfnu, jafnvel meðal safnafólks sem lætur hjá líða að skilgreina betur 

hugtökin varðveisla, endurgerð (í upprunalega mynd) og langtímavarðveisla. 

Lítið er rætt um vankanta hins stafræna formats, sem er enn sem komið er 

skammlíft, hversu viðkvæm gögnin eru fyrir skemmdum og því að ekki er möguleiki 

á að ná fullu yfirliti yfir hinn sístækkandi kvikmyndamarkað. Almenna umræðan að 

ekki sé minnst á hina pólitísku umræðu um aðgengileika almennings að 

safnvörsluefni er oft óljós og alls ekki ljóst hvað er verið að tala um. 

Nú er öll kvikmyndagerð að verða stafræn og langtímavarðveisla þeirra gagna 

verður áskorun fyrir sérfræðinga í varðveislumálum. Á sama tíma þurfa 

kvikmyndasöfn að svara tveimur megin spurningum. Munu þau gegna 

varðveisluhlutverki í stafræna hljóð- og myndheiminum? Og hvað ætla söfnin að gera 

við allar filmurnar sem þau nú þegar varðveita? Þessum spurningum verður að svara í 

einu því það er viðurkennt í kvikmyndaheiminum að besta leiðin til að varðveita 

35mm filmur sé að gera afrit af þeim á aðrar 35mm filmur og geyma í raka- og 

hitastýrðum geymslum. Stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og eiga í 

erfiðleikum með að koma öllu sínu filmuefni í slíkar geymslur, standa frammi fyrir 
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því að þurfa að láta undan þrýstingi fjárhaldsmanna og stjórnmálamanna og yfirfæra 

filmurnar á stafrænt form og gefast upp fyrir baráttunni fyrir stærri raka- og 

hitastýrðum filmugeymslum.
125

 

 

“Digitizing everything, properly preserving the masterworks, and keeping 

the analog films in warehouses at temperatures below freezing point is the 

threefold strategy that has emerged in moving-image archives and 

museums at the dawn of this century. It is a flawed, contradictory, and 

dangerous route, but it is better than having no strategy at all. However, 

when it comes to digital-born movingimages, another problem comes to 

the surface, Safeguarding everything? How? And if “everything” 

(whatever that means in the digital domain) can actually be protected, what 

kind of intellectual framework will enable archives and museums to 

distinguish themselves from the many other “content  roviders” 

proliferating in the internet?”126 

 

Á síðustu árum hefur umræðan um mikilvægi þess að koma öllum filmum yfir á 

stafrænt form orðið æ háværari. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. EU 

Commission) hefur tekið þátt í þeirri umræðu og þrýstir á um að aðgerðir séu 

aðkallandi enda sé hjákátlegt að á 21. öldinni sé ekki hægt að nálgast kvikmyndaarf 

Evrópu nema að takmörkuðu leiti. ,,Menning er hjarta Evrópu og kvikmyndir eru í 

h arta menningarinnar” segir Neelie Kroes, varaforseti framkvæmdast órnarinnar.
127

 

Þetta er kannski ekki allt verðlaunamyndaefni en engu að síður mikilvægt fyrir 

framtíðina, bætir hann við.
128

 Kvikmyndasöfn heimsins hafa misjafnt aðgengi að 

fjármunum í slík verkefni en haustið 2012 var ýtt úr vör metnaðarfullu 

yfirfærsluverkefni hjá BFI, Bretlandi, á 10.000 titlum úr geymslunum undir heitinu 

Film Forever og á því að vera lokið 2017.
129

 Í Svíþjóð og Finnlandi hefur verið 

ákveðið að yfirfæra allan kvikmyndaarf þjóðanna á næstu árum. Í Póllandi var hins 

vegar ákveðið að byrja á að yfirfæra og endurgera elsta efni safnsins alls 40 

nítratmyndir
130

 og svona mætti lengi telja. 

                                                        
125 Usai, Paolo Cherchi, ,,The Digital Future of Pre-Digital Film Collections”, í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 9 – 16. 

126 Sama. 

127 Knowles, Jamillah, ,,Film Heritage at the attention of Euro ean Commission”, í Digital Meets Culture, sótt 

15.11.2015 http://www.digitalmeetsculture.net/article/film-heritage-at-the-attention-of-european-commission/  

128 Sama. 

129 ,,Film Forever is the BFI's plan for 2012 - 201 ”, heimasíða BFI, sótt12.12.2015 

http://www.bfi.org.uk/about-bfi/policy-strategy/film-forever. 

130 ,,Conservation and Digitalisation of Pre-war Feature Films at The National Film Archive in Warsaw” á 

heimasíðu Pólska kvikmyndasafnsins, sótt 15.11.2015 http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie.html 

15.11.2015. 

http://www.digitalmeetsculture.net/article/film-heritage-at-the-attention-of-european-commission/
http://www.bfi.org.uk/about-bfi/policy-strategy/film-forever
http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie.html
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Digital Agenda for the Europian Film Heritage eða (DAEFH) eða Áskoranir á 

stafrænum tímum fyrir kvikmyndaarf er yfirskrift skýrslu Evrópusambandsins. 

Skýrslan dregur upp mynd af stöðu kvikmyndavarðveislu nútímans og þess sem búast 

má við á næstu árum. Þar segir að árlega séu um 1200 kvikmyndir framleiddar í 

Evrópu og það sýnir að kvikmyndin heldur stöðu sinni sem mikilvægur miðill, 

lykilvitni að sameiginlegri sögu fólks og sjálfsmynd þess, minningar og draumar 

kynslóða í Evrópu.
131

 Skýrslan er úttekt á því hvernig tilkoma stafrænnar tækni mun 

hafa áhrif á varðveislu og aðgengi að evrópskri kvikmyndagerð fortíðar og framtíðar. 

Hún greinir áskoranir og tækifæri (lagalegar, skipulagslegar og tæknilegar breytingar 

eru nauðsynlegar) svo gera megi viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að 

kvikmyndasöfn Evrópu geti haldið áfram að varðveita kvikmyndaarfinn og veita 

aðgengi að honum. En á það er bent í skýrslunni að það er enginn aðgangur án 

varðveislu og engin varðveisla án safna. Með skýrslunni er viðurkennd löng hefð 

Evrópusafnanna að uppfylla tvöfalt hlutverk; að varðveita og endurheimta 

kvikmyndaarfleifð og stuðla að evrópskri menningu með því að gera arfleifðina 

aðgengilega í gegnum sýningastarf.
132

 Hafa verður í huga að kvikmyndasöfn innan 

Evrópusambandsins eru ólík og starfa sum á grundvelli einkaframtaks en mjög mörg 

eru rekin á kostnað almennings þ.e. eru þjóðarsöfn sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni 

(e. non-profit) og í því hafa söfnin sjaldnast nokkurn rétt til að hagnast á viðhaldi og 

endurgerð kvikmyndanna sem þau varðveita. Þrátt fyrir það hafa þessi söfn verið 

helstu driffjaðrir allrar kvikmyndavarðveislu álfunnar, almenningi og 

kvikmyndaiðnaðinum til gagns. 

Mörgum spurningum er enn ósvarað þegar kemur að stafrænni varðveislu 

kvikmynda og ein þeirra varðar mat á kostnaði við stafrænar yfirfærslur og langtíma 

stafræna varðveislu. Skýrsluhöfundar DAEFH gera ráð fyrir að kvikmyndaarfur á 

filmuformi verði ekki aðgengilegur í framtíðinni nema hann verði yfirfærður á 

stafrænt form og ekki er dregin dul á að fjárskortur hamli slíkum markmiðum og komi 

til með að vera stigvaxandi. Í tilraun til að kortleggja kostnaðinn við að yfirfæra allan 

evrópska kvikmyndaarfinn á stafrænt form var áætlað að um eina milljón 

klukkustunda væri að ræða.
133

 Yfirfærslu kostnaður yrði á bilinu hálfur til tveir 

                                                        
131 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011. bls. 7. 

132 Sama, 8. 

133 Sama, 43 - 44. 
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milljarðar evra
134

 og að viðlögðum varðveislu kostnaði á um það bil 1,050 PB sem er 

nálægt 145 milljón evra á ári, væri það kostnaður að meðaltali upp á um 5,3 milljónir 

evra á ári fyrir hvert aðildarríki. Vert er að taka fram að þessi kostnaður leggst við 

þann kostnað sem ríkin bera í dag af rekstri hita- og rakastýrðra geymslna 

kvikmyndasafnanna því stafræna yfirfærslan kæmi ekki í stað frummynda sem yrði að 

varðveita eftir sem áður.
135

 Rétt er að undirstrika að þessar tölur eiga eingöngu við 

yfirfærslur af hliðrænu efni á stafrænt form, ekki eftirvinnslu
136

 og vert að vekja 

athygli á að í skýrslunni kemur líka fram að nýlegar kvikmyndir hafi glatast vegna 

vandræða við langtíma varðveislu stafrænna gagna enda langtíma varðveislutæknin 

enn á þróunarstigi. 

Skýrslan leitar líka svara við því hvað gæti gerst ef ekkert er að gert í þessum 

efnum. Augljósast er hið meinta van-aðgengi að gömlum myndum og aukin hætta á 

að nýjar myndir glatist. Kvikmyndir munu halda áfram að vera viðmið fyrir alls konar 

miðla sem byggja á sjónrænum samskiptum. Leiknar myndir í sjónvarpi, 

sjónvarpsþáttaraðir og sápur, og í sífellt auknum mæli leikir og sýndarveruleiki 

byggja á myndmáli kvikmynda. Þetta er eitt útbreiddasta tungumál í heimi, fyrir heilu 

kynslóðir Evrópubúa miklu mikilvægara en enska, spænska eða kínverska. Þetta 

myndmál er lykillinn að menningu okkar.
137

 Einnig bendir skýrslan á að það sé ekki 

auðvelt að sjá fyrir sér hvernig á að viðhalda sköpun í myndmiðlum, mennta og þjálfa 

nýja kynslóð í hljóð- og myndmiðlun, ef 120 ára saga kvikmyndarinnar hverfur í einu 

vetfangi. 

2.4 Pólland  

Gott dæmi um safn sem starfar eftir ákalli The Digital Dilemma og hefur skipulagt sig 

eftir hugmyndum FIAF um stafræna varðveislu er Filmoteka Narodowa eða pólska 

kvikmyndasafnið í Varsjá. Þar hófst undirbúningur á stóru yfirfærsluverkefni árið 

2006 sem áætlað er að ljúki innan 15 ára. Pólsk kvikmyndagerð varð illa úti í 

heimstyrjöldinni síðari og kvikmyndagerðarfyrirtækjum sem og kvikmyndum þeirra 

var eytt með markvissum hætti. Pólska kvikmyndasafnið var stofnað 1955 og hefur átt 

því láni að fagna að hafa tekist að safna saman stórum hluta þessara mynda með hjálp 

einstaklinga og systursafna í öðrum löndum. Alls hefur safnið nú yfir að ráða tæplega 

                                                        
134 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011, bls. 106. 

135 Sama, 107. 

136 Þegar yfirfærslu myndarinnar á stafrænt form lýkur þarf að hreinsa hana, litgreina ofl. Hið sama þarf að gera 

við hljóðið áður en hægt er að setja saman hljóð og mynd og útbúa sýningareintak myndarinnar. Sjá stafræn 

endurgerð Morðsögu síðar í þessari ritgerð. 

137 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011, bls. 110. 
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160 titlum framleiddum fyrir stríð eða um 70 % umræddra mynda og hefur nú ráðist í 

endurgerð á 45 þeirra.
138

 Þetta eru leiknar kvikmyndir á nítratfilmu, en slíkar filmur 

eru vandmeðfarið efni, forgengilegt og eldfimt.
139

 Mikil vinna fór í að safna saman 

þessum safnkosti og er hann metinn sem einn sá mikilvægasti á safninu í 

menningarlegu tilliti. Því er litið svo á að mestu skipti að sinna þessum hluta 

safnkostsins meðan hans nýtur enn við og myndirnar valdar út frá menningarlegu gildi 

sínu og ástandi, því hversu mörg eða heilleg nítrateintök eru til af þeim svo eitthvað sé 

nefnt. 

Með stafrænni endurgerð verður til sá möguleiki að skapa verkunum stöðugleika 

og varðveislu til framtíðar á filmu sem verður varðveitt við góð skilyrði ólíkt 

frummyndunum. Pawel Smietanka stjórnandi kvikmyndadeildar pólska 

kvikmyndasafnsins og helsti sérfræðingur þess í stafrænni varðveislu filmuarfsins 

stýrir verkefninu. Hann segir að í byrjun hafi verið gerð þarfagreining á húsnæði, 

tækjakosti og mannauði enda um afar sérhæft verkefni að ræða þar sem saman koma 

forverðir gamals tíma (filma) og nýrrar tækni (stafræn tækni). Þegar styrkir fengust í 

verkefnið á árunum 2008 og 2009 var það endurskilgreint og hafist var handa við að 

breyta og bæta húsnæði filmusafnsins. Útbúið var forvörslurými með viðeigandi 

tækjakosti þar sem filmurnar eru hreinsaðar og lagaðar eins og best verður á kosið 

fyrir skönnun. 4K Digital skanner með 35mm filmuprentara og tilheyrandi vinnslu og 

eftirlitskerfum voru keypt fyrir tugmilljónir króna og fjárfest í þjálfun til 

sérhæfingar
140

 starfsfólks. Mikið var lagt upp úr því að vinnan væri sambærileg við 

það besta sem gerist annars staðar í heiminum enda er kvikmyndasafnið félagi í FIAF, 

ACE (Association des Cinémathèques Européennes), og er einnig félagi í LOST 

FILMS eða Týndar myndir og gengur fljótlega í EFG (Europian Film Gatway) og 

Europeana
141

. Safnið starfar eftir og nýtir sér rannsóknir og upplýsingar sem samtökin 

miðla. Pawel staðfesti
142

 það sem víða má lesa á milli línanna þegar langtíma 

varðveisla á stafrænu formi er til umfjöllunar að hann og hans stofnun treysta varlega 

                                                        
138 ,,Conservation and Digitalisation of Pre-war Feature Films at The National Film Archive in Warsaw” á 

heimasíðu Pólska kvikmyndasafnsins, sótt 19.10.2015. 

http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie.html 

139 FIAF, This Film is Dangerous: A Celebration of the Nitrate Film, í ritstjórn Roger Smither, FiSH Books, 

London, 2002. 

140 ,,Framkvæmd endurgerðarverkefnis Pólska kvikmyndasafnsins í Vars á” á heimasíðu Pólska 

kvikmyndasafnsins, sótt 19.11.2015. http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie/realizacja-projektu.html 

141 Europian Film Gatway og stafræna bókasafnið Europeana gefa aðgengi að þúsundum kvikmynda af ýmsu tagi 

í lítilli upplausn t.d. til skoðunar á tölvu. http://www.europeanfilmgateway.eu/content/about-european-film-

gateway. Sótt 6.1.2016. 

142 Munnleg heimild. Ég heimsótti Pólska kvikmyndasafnið í Varsjá í október 2015. Pawel Smietanka tók á móti 

mér og sýndi mér kvikmyndavarðveisludeidina. Hann ræddi flæðilínuna sem safnið starfar eftir, kosti og galla 

stafrænnar varðeislu. 

http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie.html
http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie/realizacja-projektu.html
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stafrænni varðveislu til lengri tíma enda sýni sig að þróun hennar sé skammt á veg 

komin. Frá upphafi hafi verið lagt upp með að langtímavarðveisla þessara mynda yrði 

á svart hvítri filmu
143

 sem varðveitt verður í hita- og rakastýrðri geymslu. Nítratefnið 

verður varðveitt eftir sem áður.
144

 

 

Mynd 1. Vinnsluferli stafrænnar endurgerðar hjá Pólska kvikmyndasafninu í 

Varsjá.
145

 

2.5 Miðlun – aðgengi  

Það er ekkert sem segir að kvikmyndasöfn, sem á 20. öld höfðu umboð 

kvikmyndaframleiðenda til að varðveita kvikmyndir, muni verða varðveisluaðilar 

stafrænna kvikmynda, segir Paolo Cherchi Usai, en ef þau hafa áhuga á því þá verður 

að gera sér grein fyrir nokkrum atriðum.
146

 Í fyrsta lagi verður að gera stjórnum og 

rekstraraðilum, sérstaklega stórra safna grein fyrir því að ekki verður mögulegt að 

setja með skipulögðum hætti allar hliðrænar myndir safnanna á stafrænt form vegna 

                                                        
143 Yellow-cyan-magenta (YCM) separa-tions on black-and-white film. 

144 Grein 1.8. í siðareglum FIAF segir „Archives will not unnecessarily destroy material, even when it has been 

preserved or protected by copying. Where it is legally and administratively possible and safe to do so, they will 

continue to offer researchers access to nitrate viewing prints when asked to do so for as long as the nitrate remains 

viable”. Sótt 8.1.201 . http://www.fiafnet.org/pages/Community/Code-Of-Ethics.html. 

145 http://www.nitrofilm.pl/public/media/NITROFILM-Poland.pdf sótt 6.1.2016. 

146 Usai, Paolo Cherchi, ,,The Digital Future of Pre-Digital Film Collections”, í Journal of Film Preservation, no. 

88, apríl 2013, bls. 13. 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Code-Of-Ethics.html
http://www.nitrofilm.pl/public/media/NITROFILM-Poland.pdf
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óheyrilegs kostnaðar og mannafla sem það krefðist. Almenningur hefur ekki sama 

aðgang að kvikmyndasafni og bókasafni, heldur getur sá aðgangur ekki orðið nema í 

gegnum sýningar safnsins, skipulögðum af sýningastjóra. Allar hugmyndir um 

óheftan aðgang eru því einskis virði að hans mati. Þjóðarsöfn muni aldrei geta keppt 

við einkasöfn hvað varðar magn heldur felist styrkur þeirra í gæðum; dýpri skilningi á 

efninu og framsetningu á safnkostinum. Flest rök fyrir stafrænni varðveislu, bæði 

yfirfærslur á hliðrænu efni sem stafrænt gerðum myndum, hníga þó í átt til 

möguleikans á að veita almenningi (óheft) aðgengi að menningararfinum á sviði 

kvikmynda með auðveldara móti og óneitanlega gefur stafræn tækni ákveðna 

miðlunarmöguleika, suma hverja ólíka því sem hliðrænt efni gerir. Þetta er í anda þess 

sem hefur verið að gerast á öðrum söfnum eins og minjasöfnum þar sem sýningastarf 

og annað aðgengi safngestsins hefur verið aukið til muna. Söfnin hafa í því skyni t.d. 

opnað geymslur safnanna eða gagnagrunna sína að einhverju leiti fyrir almenning. Á 

Íslandi var menningarsögulega gagnasafnið Sarpur opnað fyrir almenningi árið 2013 

m.a. í þessu skyni.
147

 Áður en hugmyndafluginu er gefinn laus taumur er þó vert að 

benda á að um varðveislu stafrænna kvikmynda gilda sömu lög og reglur og um aðrar 

kvikmyndir í varðveislu kvikmyndasafna
148

 sem í stuttu máli þýðir að kvikmyndasöfn 

hafa rétt til að sýna á eigin vettvangi í menningarlegum og / eða rannsóknarlegum 

tilgangi og jafnframt að þau virði höfundarétt. 

Í könnun á starfsemi varðveislusafna Evrópu vekur eftirtekt að þrátt fyrir að í 

mörgum landanna sé mikið fært yfir á stafrænt form er tiltölulega lítið aðgengi að 

myndunum ef frá eru talin verkefni nokkurra safna. Í heildina er að vísu um 

ýmiskonar aðgengi að ræða allt frá netaðgangi (e. online) til útgáfu DVD diska eða 

DCP en sem hlutfall af heildar safnkosti er þetta aðgengi lítið.
149

 Stór verkefni í 

Hollandi og Noregi bera af en hjá þeim söfnum er nánast allt innlent efni aðgengilegt 

almenningi.
150

 Í Hollandi (2010) var lagt upp með VOD þjónustu á aðgengi að meira 

en 4300 kvikmyndum, heimildarmyndum og sjónvarpsþáttum, innlendum og 

erlendum, undir heitinu Ximon. Þetta var samvinnuverkefni kvikmyndagerðarmanna 

                                                        
147 Sarpur – menningarsögulegt gagnasafn opnað formlega í Þjóðmenningarhúsinu, sótt 16.12.2015 

http://www.thjodminjasafn.is/frettir/eldri-frettir/nr/3998 

148 Decleration on Fair Use and Access, The International Federation of Film, FIAF, sótt 2.12.2015 

http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html 

149 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011, bls. 89. 

150 Sama, 90. 

http://www.thjodminjasafn.is/frettir/eldri-frettir/nr/3998
http://www.fiafnet.org/pages/Community/Fair-Access.html
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og kvikmyndastofnana Hollands
151

, meðal annars hollenska kvikmyndasafnsins 

(EYE), hugsað fyrir heimamarkað. Þeirri þjónustu var lokað í byrjun árs 2014 vegna 

fjárskorts.
152

 Núna veitir hollenska kvikmyndasafnið aðgengi að því sem þegar hefur 

verið skannað og komið á stafrænt form eftir leiðum sínum á YouTube og Open 

Beelden. Hollendingar segjast vera búnir að skanna um það bil 15% af 

heildarsafnkosti sínum
153

 sem telur 37.000 titla.
154

 Á heimasíðu safnsins er beðist 

afsökunar á því að ekki sé mögulegt að veita aðgengi að öllum kvikmyndum safnsins 

á vefnum mestmegnis vegna óljósrar stöðu um höfundarrétt myndanna en unnið er að 

úrbótum.
155

 

Í Noregi hefur líka lengi verið hægt að skoða efni í gegnum heimasíðu Norska 

kvikmyndasafnsins (NFI). Boðið er upp á fasta mánaðaráskrift sem veitir rétt til að 

skoða allar norskar myndir safnsins að vild. Einnig er hægt að leigja stakar myndir.
156

 

Stofna verður persónulegan aðgang og í boði eru 2500 myndir.
157

 

Víða annars staðar eru uppi hugmyndir um aukið netaðgengi eins og t.d. er yfirlýst 

markmið nítratmyndaverkefnis pólska kvikmyndasafnsins, en þær myndir verða 

gerðar aðgengilegar á þar til gerðri síðu þegar endurgerðarverkefninu lýkur.
158

 

Sænska kvikmyndasafnið (SFI), í samvinnu við Sænska landsbókasafnið býður upp á 

úrval mynda á síðunni www.filmarkivet.se, sem hægt er að streyma inn á hvaða tölvu 

sem er, hvar sem er í heiminum, án endurgjalds. Myndasafnið samanstendur af alls 

kyns myndum sem almenningur vissi annars kannski ekki af eins og stuttmyndum, 

heimildamyndum, fréttamyndum, auglýsingum og fleiru sem endurspeglar sænskt 

samfélag liðinnar aldar.
159

 Önnur söfn bjóða líka á heimasíðum sínum upp á gægjugöt 

                                                        
151 Reijerman, Door Dimitri, ,,Filmotech gaat vod-platforn voor speelfilms en tv-series o enen” í Tweakers 28. 

júlí 2010, sótt 13.12.2015. http://tweakers.net/nieuws/68845/filmotech-gaat-vod-platform-voor-speelfilms-en-tv-

series-openen.html 

152 Heimasíða verkefnisins Ximon, sótt 13.12.2015. http://www.ximon.nl 

153 Restoration and Digitization, á heimasíðu Hollenska kvikmyndasafnsins, sótt 13.12.2015. 

https://www.eyefilm.nl/en/collection/about-the-collection/restoration-and-digitization. 

154 About the Collection, á heimasíðu Hollenska kvikmyndasafnsins, sótt 13.12.2015. 

https://www.eyefilm.nl/en/collection/highlights/about-the-collection 

155 Um takmörkun aðgengis á heimasíðu Hollenska kvikmyndasafnsins, sótt 13.12.2015. 

https://www.eyefilm.nl/en/collection/highlights 

156 Vilkfår for brug av Filmarkivet, birt á heimasíðu Norska kvikmyndasafnsins 5.6.2014, sótt 13.12.2015. 

http://www.filmarkivet.no/content/news/Artikkel.aspx?id=1730&cat=16 

157 Velg mellom 2500 filmer, birt á heimasíðu Norska kvikmyndasafnsins 14. nóvember 2014, sótt 13.12.2015. 

http://www.filmarkivet.no/content/news/Artikkel.aspx?id=1754 

158 Markmið yfirfærsluverkefnisins sótt 12.12.2015. http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie/cele-

projektu.html 
159 Wengström, Jon, ,,Access to film heritage in the digital era – Challenges and o  ortunities” í Nordisk 

Kulturpolitisk Tidskrift, VOL 16, 2013, NR 01, Hogskolan I Boras, 2013, [rafræn útgáfa] bls. 127, sótt 10.11.2015. 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and 

http://www.filmarkivet.se/
http://tweakers.net/nieuws/68845/filmotech-gaat-vod-platform-voor-speelfilms-en-tv-series-openen.html
http://tweakers.net/nieuws/68845/filmotech-gaat-vod-platform-voor-speelfilms-en-tv-series-openen.html
http://www.ximon.nl/
https://www.eyefilm.nl/en/collection/about-the-collection/restoration-and-digitization
https://www.eyefilm.nl/en/collection/highlights/about-the-collection
https://www.eyefilm.nl/en/collection/highlights
http://www.filmarkivet.no/content/news/Artikkel.aspx?id=1730&cat=16
http://www.filmarkivet.no/content/news/Artikkel.aspx?id=1754
http://www.nitrofilm.pl/strona/lang:en/o-projekcie/cele-projektu.html
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inn í safnkostinn eins og t.d. Film Forever verkefnið hjá British Film Institute
 160

 og þá 

gegn greiðslu og eingöngu í heimalandinu.
161

 Fjárskortur og höfundaréttarlög eru enn 

um sinn helstu hindranirnar fyrir meira aðgengi að kvikmyndaarfi Evrópu. Söfnin geta 

ekki sett nema takmarkaðan tíma og pening í að skilgreina og staðsetja rétthafa. Það 

takmarkar möguleikann á endurnotkun efnisins í viðskiptalegum tilgangi t.d. í 

heimildamyndum og sjónvarpsþáttum og gerir samkeppnishæfni hins evrópska 

myndefnis slæma, en athygli vekur að amerísk höfundaréttarlög eru mun auðveldari 

viðureignar amk. er hugverka markaður þar einfaldari og skilvirkari.
162

 

Annars byggir aðgengi að stafræna safnkostinum á hugmyndum og venjum frá 

hliðrænum tíma. Flest söfnin hafa stafrænar sýningar fyrir almenning amk. að 

einhverju leiti í sýningahaldi sínu, ýmist í eigin kvikmyndasýningasölum eða fyrir 

nemendur og fræðimenn í þar til gerðum skoðunarrýmum kvikmyndasafnanna eða við 

millilánasöfn. Kvikmyndagerðarmenn og þáttastjórnendur notfæra sér líka þetta 

aðgengi, eru reyndar annar stærsti notendahópur safnanna, vegna fyrirhugaðrar 

endurnotkunar efnisins í verk sín. Þó er ekkert lát á filmunotkun safnanna og stafræna 

aðgengið bætist bara við áhorf mynda á filmu en kemur alls ekki í staðin fyrir það.
163

 

Sérstaða kvikmyndasafnasýninga var lengi vel að geta boðið upp á kvikmyndir 

sem annars voru ekki aðgengilegar almenningi. Breytingin hvað aðgengi varðar vekur 

upp þá spurningu hvað muni í framtíðinni aðgreina sýningar kvikmyndasafnanna frá 

sýningum annarra kvikmyndahúsa þegar allar myndir, bæði gamlar og nýjar myndir 

verða ófáanlegar á DCP? Að varðveita kvikmyndasýninguna sem slíka þ.e. hvernig 

kvikmyndir, hliðrænar jafnt sem stafrænar, voru sýndar verður í framtíðinni ekki síður 

mikilvægt en stafrænt aðgengi á netinu. 

Stafræna tæknin setur sýningareintök erlendra kvikmynda í kvikmyndasöfnum í 

óljósa forvörslustöðu en um leið má segja að sama skapi öðlist 35mm 

sýningakópíurnar nýtt hlutverk. Í langan tíma hafa umræddar filmukópíur eingöngu 

verið sýndar í sýningarsölum kvikmyndasafna og þær ekki þótt ómerkilegri fyrir vikið 

heldur þvert á móti hefur verið litið á þessar sýningar sem merkilegan menningarlegan 

viðburð. Í framtíðinni verður litið á filmukópíurnar sem safngripi og sýningarnar 

                                                        
160 Film Forever verkefnið á heimasíðu Breska kvikmyndasafnsins, sótt 13.12.2015 af 

http://futureplan.bfi.org.uk/launch.aspx?pbid=62b10d3a-080b-4234-93d6-5fffb70b4509 

161 Áskriftaraðgengi að skoðun á heimasíðu Breska kvikmyndasafnsins, sótt 12.12.2015 http://player.bfi.org.uk 

162 Evrópusambandið, Digital Agenda for the Europian Film Heritage: Challenges of the Digital Era for Film 

Heritage Institutions, ritstjóri Nicola Mazzanti, 2011, bls. 91. 

163 Sama, 89. 

http://futureplan.bfi.org.uk/launch.aspx?pbid=62b10d3a-080b-4234-93d6-5fffb70b4509
http://player.bfi.org.uk/
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verða þá enn frekar hluti af safnastarfsemi. Því einmitt með því að sýna þessar filmur 

sem enginn annar getur gert, mun sýningastarfsemi kvikmyndasafna aðgreina sig frá 

öðrum kvikmyndasýningum. Filmusýningar kalla á sérhæfða sýningamenn sem ekki 

er lengur unnt að þjálfa í almennum sýningahúsum sem eingöngu sýna DCP heldur 

verður sú þjálfun hluti af safnastarfi. Erfiðleikar við að fá lánað filmuefni til sýninga 

mun ýta undir að sýningadagskrárstjórar kvikmyndasafnanna treysti á eigin safnkost 

innlendra og erlendra sýningaeintaka við undirbúning, framsetningu og framkvæmd 

sýningadagskráa. Af þessum sökum munu myndir á filmu auka gildi sitt til muna í 

framtíðinni og margir verða tregir til að lána þær því þær verða ekki til nema í 

takmörkuðu upplagi. 

Sænska kvikmyndasafnið mun hins vegar halda áfram að lána sýningakópíur af 

sænskum kvikmyndum til þeirra sýningastaða sem áfram munu hafa getu til að sýna 

þær, segir Jon Wengström,  yfirmaður safnadeildar Sænska kvikmyndasafnsins, vegna 

þess að safnið getur útbúið nýjar filmukópíur að vild. Safnið fjárfesti í tækjum og 

þekkingu til kópíugerðar þegar síðasta kvikmyndaframköllunarfyrirtækið í Svíþjóð 

lokaði, svo að á meðan að filma verður framleidd í heiminum verður safnið sjálfbært 

hvað þetta varðar.
164

 Hitt er annað að við hvert skipti sem filmusýningareintaki er 

rennt í gegnum sýningarvél þá tapar það lítillega lit og öðrum gæðum. Heimsendaspár 

er varða endalok filmuframleiðslu og framleiðslu skannera og annars sem þarf við 

endurgerðir á hliðrænum sýningareintökum vekja upp áleitnar spurningar um 

varðveislu yfirleitt og hvort það sé forsvaranlegt að veita aðgengi að 

filmusýningareintaki vitandi að hver sýning veikir eintakið lítillega? Það er betra að 

vera sér þess þá meðvitaður að ef það er gert, má líta svo á að með tíð og tíma eyðist 

filman upp, endanlega, og hliðræna kvikmyndin eins og við þekkjum hana ennþá, 

hverfur inn í eilífðina. 

Breyting yfir í stafræna tækni hefur hins vegar ekki aðeins veitt 

kvikmyndasöfnunum tækifæri til að gera arfleifðina sýnilegri heldur hefur breytingin 

stuðlað að nýjum rannsóknum á safnkostinum segir Jon Wengström. Það má segja að 

við það hafi skapast tækifæri til að endurmeta og draga fram í dagsljósið alls kyns 

                                                        
164 Wengström, Jon, ,,Collection Building and Programming in the Future. The Fate of non-national films in 

archives in light of the change from 35mm to DCP in theatrical distribution“ í  Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 19. 
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kvikmynaefni sem var ekki mjög sýnilegt áður, eins og það hafi beðið eftir rétta 

miðlinum.
165

 

Usai hefur gagnrýnt þá þversagnakenndu stöðu sem honum finnst vera komin upp 

á listasöfnum í afstöðu þeirra til kvikmynda. Söfnin sýni sum hver kvikmyndir, 

jafnvel frá upphafi 20. aldar, á vídeói sem aukaefni eða skýringamyndir við hluta 

eigin sýninga til að útskýra ákveðinn málarastíl (e. painting style) svo eitthvað sé 

nefnt. Þannig setji umrædd listasöfn listformið kvikmynd niður en virði ekki hvernig 

beri að njóta þess. Sömu listasöfn leggja síðan mikla fjármuni í að kaupa stafræn verk 

sem þeim finnast einstök og skiptir þá engu þótt varðveislumöguleikinn á slíku efni, 

stafrænum gögnum, sé óljós. Það er kaldhæðnislegt en svo virðist sem því 

óáþreifanlegri sem kvikmyndir verða því meiri eldmóður fylgir réttlætingunni að um 

menningarlegt fyrirbæri sé að ræða. Kvikmyndinni hefur með öðrum orðum verið 

þröngvað til þess að endurskapa sig á nýju formi, stafrænu, ef taka ætti hana 

alvarlega, ,,t áningin hefur orðið að laga sig að sýningarrýminu en ekki öfugt.”
166

 

Vert er að hugleiða hvers vegna verið er að varðveita efni frá því fyrir stafrænu 

byltinguna. Ástæðan getur verið sú að filma er stöðugasta formið fyrir kvikmyndir 

sem þekkt er eða hugsanlega er það bara gert fyrir komandi kynslóðir til að skoða og 

rannsaka, því 35mm filmuprint getur verið hentugt til eftirtöku (kóperingar) en það er 

líka burðarefni sérstaks sjónræns fyrirbæris, sem veitir öðruvísi upplifun en rafræn 

sýning. Er það eitthvað sem er eftirsóknarvert að varðveita? Eru kvikmyndir 

varðveittar vegna innihalds síns (e. content) eða vegna þess menningarlega samhengis 

sem þær standa fyrir? Í fyrra tilfellinu þ.e. ef varðveislan er hugsuð eingöngu til að 

varðveita innihald þá skiptir ekki máli á hvaða formati myndin er sýnd en í hinu 

síðara er það meginatriði að horfa á kvikmyndina á því formati sem hún var sköpuð. 

Vert er að taka fram, segir Uasi, að árið 3010 mun þetta eiga jafnt við um 35mm 

filmukópíu frá 1894 og það hvernig myndir voru skoðaðar í iPod árið 2001, þegar 

báðar tæknilausnirnar verða löngu horfnar.
167

 

                                                        
165 Wengström, Jon, ,,Access to film heritage in the digital era – Challenges and o  ortunities” í Nordisk 

Kulturpolitisk Tidskrift, VOL 16, 2013, NR 01, Hogskolan I Boras, 2013, bls. 128, sótt 10.11.2015. 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and 

166 Usai, Paolo Cherchi, ,,The Digital Future of Pre-Digital Film Collections”, í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 14. 

167 Sama, 9 – 16. Fjóða atriðið sem Usai nefndi í grein sinni er hvort ástæða sé til að velja nýtt nafn á geymslur 

kvikmyndaefnis. Heitin söfn (e. museums) og skjalasöfn (e. archives) hafa verið notuð jöfnum höndum sem hefur 

gert stöðu þeirra veikari í pólitískum skilningi. Auk þess sem orðin hafa núorðið á sér púkalegan blæ. Nokkur söfn 

hafi nú þegar gert þetta. 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and


43 

Þeir Thomas C. Christensen og Mikko Kuutti taka undir þessar hugmyndir og 

leggja áherslu á að með stafrænni kvikmyndagerð verði hugmyndin um innihald mjög 

skýr. Á meðan kvikmyndir voru framleiddar á og sýndar af filmu hafði filman tvíþætt 

hlutverk. Annars vegar var hún flutningsefni myndarinnar (e. carrier) sem gat eftir 

atvikum hafa orðið fyrir alls kyns áhrifum eða sliti og hins vegar miðillinn. Óhugsandi 

var að annað gæti ferðast án hins. Hugtakið kvikmynd hefur hins vegar ekkert lengur 

með flutningsefni myndarinnar að gera heldur eingöngu vinnu kvikmyndagerðar-

mannsins og þá menningarlegu og listrænu tjáningu sem hann vill flytja til áhorfenda 

sinna og geymd er í stafrænni skrá. Þótt stafræna kvikmyndin þarfnist enn um sinn 

burðarefnis fyrir langtímavarðveislu þá eru tengslin milli myndarinnar og ,,the 

 hysical data storage device or medium” m ög ólík  ví sem er á milli kvikmyndar og 

filmunnar (e. film base) sem hún hefur verið búin til á. Stafræna kvikmyndin getur 

þannig ferðast hvert sem er í heiminum með rafrænum hætti, alveg aðskilin frá 

burðarefni. Samsvarandi eintök af innihaldi myndarinnar er hægt að gera á 

mismunandi burðarefni, val sem hefur engin áhrif á kvikmyndina sem berst til 

áhorfandans. Vegna þessa er eðlismunur á varðveislunni því að umhyggja fyrir 

filmunni sem flytjanda jafngildir umönnun á kvikmyndinni. Varðveisla á stafrænu 

efni snýst miklu meira um geymslu á efni (innihaldi), ekki flytjanda sem getur 

auðveldlega verið breytilegur en er að sama skapi nauðsynlegur.
168

 

  

                                                        
168 Christensen, Thomas C. og Kuutti,  ikko ,,A Digital Agenda For Film Archives IGITAL” birtist á heimasíðu 

ACE í mars 2012, sótt 11.10.2015. http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-

Film-Archives-2012.pdf 

http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-Archives-2012.pdf
http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-Film-Archives-2012.pdf
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3. Kvikmyndasafn Íslands og stafræn varðveisla  

Kvikmyndasafn Íslands stendur eins og önnur kvikmyndasöfn frammi fyrir því að 

takast á við varðveislu kvikmynda á stafrænu formi. Hingað til hefur safnið státað af 

því að ráða yfir hita- og rakastýrðum geymslum eins og best gerist í stærri og virtari 

kvikmyndasöfnum heimsins. Þessar geymslur munu áfram verða starfræktar og því 

filmuefni sem þar er varðveitt, þar með tryggð langtímavarðveisla óháð því hvað 

öllum stafrænum yfirfærslum á hliðrænu efni líður. Þegar kemur hins vegar að 

langtíma varðveislu stafrænna gagna er úr vöndu að ráða. Gagnamagn einnar leikinnar 

kvikmyndar skannaðrar á stafrænt form er mjög mikið og ræðst af upplausninni sem 

skannað er í. DCP sýningareintak myndarinnar er á bilinu 150 – 200 GB
169

 en getur 

auðveldlega orðið meira. Hins vegar þarf að varðveita mun meira eins og fram hefur 

komið; hráar skannaðar skrár þ.e. myndin ramma fyrir ramma, litunnin útgáfa af 

þessu efni og það sama á við um hljóðið, aðrar vinnsluskrár og lýsigögn. Samtals 

getur þetta auðveldlega spannað frá 7 - 29 terabæti að umfangi.
170

 Fyrir heilt 

kvikmyndasafn eru það ansi mörg terabæti og varðveislukostnaðurinn eftir því.
171

 

Á Kvikmyndasafninu var lagt mat á það hvaða varðveislumöguleiki fyrir stafrænar 

kvikmyndir væri vænlegastur með tilliti til þeirra fjármuna sem safnið hefur til 

verksins. Í ljós kom að geymsla gagna í gagnaveri kemur ekki til greina því kostnaður 

yrði nálægt 25.000 á mánuði á hverja stafræna kvikmynd væru gögnin geymd í 

sístreymi.
172

 Leiða má rök að því að sístreymi sé óþarfi fyrir gögn á safni eins og 

Kvikmyndasafni Íslands eðli starfseminnar vegna því afgreiðslufrestur á safnaefni er 

jafnan ákveðinn með nokkrum fyrirvara. Til athugunar komu samstæður harðra diska 

og einnig Linear Tape Open, eða LTO bönd sem hafa þjónað varðveislu stafrænna 

gagna frá því fyrir aldamót.
173

 Hins vegar hefur ekki gengið sem skyldi að færa gömul 

LTO gögn yfir á nýrri gerðir svo töluverð hætta skapast á að upplýsingar, stafrænu 

                                                        
169 Film-Tech Cinema Systems, sótt 19.12.2015 af http://www.film-tech.com/ubb/f16/t000500.html 

170  iikko Kuutti, ,,Setting u  a film digitization flow”, 2012, bls. 31, sótt 9.1.201 . 
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172 Farið var í vettvangskönnun til Advania, Thor Data Center, sumarið 2011. Á þeim tíma var reiknað með að 

gögn einnar kvikmyndar væru í kringum 1 terabæti en nú er talað um 7 - 29 terabæti á mynd. 

173 Ortiz, Jose h, ,,Why Ta e Still  atters Today” á StorageSwiss.com 8. desember 2015, sótt 16.12.2015. 

http://storageswiss.com/2015/12/08/why-tape-still-matters-today/ 

http://www.film-tech.com/ubb/f16/t000500.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and
http://storageswiss.com/2015/12/08/why-tape-still-matters-today/
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kvikmyndirnar, lokist inni í kerfinu. Um tíma urðu sögusagnir þess efnis að ekki yrði 

haldið áfram með framleiðsu þessara geymslubanda, óþægilega háværar.
174

 Einnig 

gerir varðveislutækni á böndum ráð fyrir mannfrekri umsýslu og viðhaldi því hreyfa 

verður böndin í forvörsluskyni nokkuð oft auk þess að færa gögnin yfir á nýrri 

tegundir LTO-banda til að forðast úreldingu þeirra. 

Optical Disc Archive (ODA), er ný tækni frá Sony sem er að ryðja sér til rúms í 

hinum vestræna heimi. Þetta er spennandi kostur fyrir söfn af ýmsu tagi og varð 

fljótlega fyrir valinu sem varðveislukerfi nánustu framtíðar hjá Kvikmyndasafni 

Íslands.
175

 Ekki er um langtíma varðveislukerfi að ræða í safnafræðilegum skilningi 

þ.e. fyrir meira en 100 ár, heldur brú inn í framtíðina og skuldbindur Sony sig til að 

tryggja að minnsta kosti 50 ára aðgengi; það er aðgang og afritunarmöguleika. Það 

kalla þeir hjá Sony reyndar langtímavarðveislu en viðmiðin eru önnur í safnalegu 

tilliti. 

Sony varð ljóst að mikil þörf er á lausnum til varðveislu stafrænna gagna á 

böndum, t.d. fyrrnefndum LTO böndum, og filmum sem hrannast hafa upp hjá 

framleiðslufyrirtækjum kvikmynda og sjónvarpsefnis. ODA geymslukerfið er svar 

Sony við þessari þörf. Það er kostnaðarlega hagkvæmt, stöðugt og einfalt í notkun. 

 

“Sony’s O tical Disc Archive storage system offers the solution, with a 

low total cost of ownership through the use of long-life media, and it 

concludes inter-generational compability based on the same optical disc 

technology used in DVDs and Blue-ray discs.”176 

 

Blue-ray diskarnir sem efnið er varðveitt á eru í lokuðum hylkjum (e. cartridge), tólf í 

hverju, þannig að mannshöndin snertir þá aldrei. Hylkin verja einnig diskana fyrir 

ljósi, vatni og ryki. Tæknin krefst ekki tíðra gagnaflutninga sem er mikill kostur því 

það ferli er mjög hættulegt viðkvæmum gögnum. Drif ODA upptöku- og 

afspilunartækjanna hafa innbyggðar varnir sem sannreynir heilbrigði gagnanna og 

tryggir varanleika þeirra.
177

 Til að byrja með gat hvert diskahylki rúmað á bilinu 0,5 – 

1,5 terabæti en hafa síðan farið stækkandi. Nú berast þær fréttir að Panasonic 

                                                        
174 Is Tape on it's Way Out?, umræða á Slashdot.org, 25. nóvember 2015, sótt 16.12.2015. 

http://it.slashdot.org/story/14/11/26/0044239/is-lto-tape-on-its-way-out 

175 ,,O tical Disc Archive” birt á hemasíðu Sony, sótt 2 .8.2014 

http://www.sony.co.uk/res/attachment/file/17/1237491585117.pdf 

176 Kynningaefni fyrir ODA kerfi Sony sótt 16.12.2015, bls. 1, 

http://www.sony.co.uk/res/attachment/file/17/1237491585117.pdf  

177 Sama, 4, 

http://it.slashdot.org/story/14/11/26/0044239/is-lto-tape-on-its-way-out
http://www.sony.co.uk/res/attachment/file/17/1237491585117.pdf
http://www.sony.co.uk/res/attachment/file/17/1237491585117.pdf
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(framleiðir tæki fyrir myndbönd) sé að þróa með Sony stærri geymsludiska. Þetta er 

gert til að mæta enn frekar þörfinni fyrir varðveislu stafrænna kvikmynda til langs 

tíma. Hvert geymsluhylki er áætlað að geta varðveitt gagnamagn á bilinu 3,6 terabæti 

upp í 12 terabæti sem þýðir að Blue-ray diskarnir muni hafa burðargetu á bilinu 500 

gígabæti – 1 terabæti hver.
178

 Hugbúnaður til að stjórna drifum ODA upptöku- og 

afspilunartækjunum hæfir hvaða tölvu sem er. Fyrir marga er það líka mikill kostur að 

hægt er að byggja kerfið upp smám saman eftir þörfum hvers og eins. Þannig er 

viðráðanlegt fyrir peningalitlar stofnanir að leiða varðveislu sína inn í Blue-ray diska 

kerfið. 

Kvikmyndasafn Íslands var fyrst íslenskra stofnana til þess að nýta sér þessa tækni 

en nú hafa nokkur fyrirtæki bæst í notendahópinn hér á landi. 

Kvikmyndadreifingarfyrirtækið Myndform ehf notar ODA tækni sem geymslustöð 

öryggisafrita fyrir allar myndir sem þeir gefa út á DVD og Blue-ray diskum og fyrir 

kvikmyndahús sitt Laugarásbíó. Hópur einyrkja í kvikmyndagerð hér á landi hefur 

líka sameinast um upptöku- og afspilunartæki en hver einstaklingur eða 

kvikmyndafyrirtæki getur þá safnað sínum myndum inn á eigið Blue-ray 

diskahulstur.
179

 Þá er RÚV að skoða hvort tæknin geti nýst þeirra safni og má nefna 

að sjónvarpsstöðin Golf Channel
180

 og vídeósafn Vatikansins í Róm
181

 eru meðal 

þeirra fyrirtækja sem hafa komið auga á kosti þess að nota Blue-ray tækni til að halda 

utan um sitt efni. Reyndar klæðskerasaumaði Sony varðveislukerfi og meira til utan 

um starfsemi Golf Channel í tilraunaskyni því sjónvarpsstöðin var sú fyrsta sinnar 

tegundar til að velja þessa nýju tækni, optískt umhverfi Blue-ray diskanna í stað 

segulbanda áður, fyrir verkflæði sitt með það að markmiði að auka vinnsluhraða 

útsends efnis.
182

 

                                                        
178 Roberts, Neil, ,,Sony and Panasonic working together on Archive Disc Format” í Redsharknews, 11. mars 

2015, sótt 16.12.2015. http://www.redsharknews.com/technology/item/1523-sony-and-panasonic-working-

together-on-archive-disc-format 

179 Munnleg heimild, 3.1.2016. Guðbergur Davíðsson og kvikmyndafyrirtæki hans Ljósop segir að sex eigendur 

hafi sameinast um kaup tækjanna sem allt að tíu einyrkjar / smáfyrirtæki noti til varðveislu mynda sinna. 

180 Golf Channel er hluti af NBS Sports Group og var fyrsta fyrirtækið til að innleiða þessa tækni fyrir sitt 

fyrirtæki til þess að losna við LTO böndin. http://www.tvtechnology.com/news/0086/golf-adopts-sony-optical-

disc-archive/269885 sótt 26.8.2014. 

181 ,,The Vatican video archive goes digital with Sony's innovative O tical Disc Archive”, frétt birt á heimasíðu 

Sony, sótt 16.12.2015. http://www.pro.sony.eu/pro/lang/en/is/article/it-storage-optical-disc-archive 

182 Olivier, Peters, ,,Golf Channel Ado ts Sony O tical Disc Archive” í [rafræn  tgáfa] TvTechnology, 14. apríl 

2014, sótt 26.8.2014. http://www.tvtechnology.com/news/0086/golf-adopts-sony-optical-disc-archive/269885 

http://www.redsharknews.com/technology/item/1523-sony-and-panasonic-working-together-on-archive-disc-format
http://www.redsharknews.com/technology/item/1523-sony-and-panasonic-working-together-on-archive-disc-format
http://www.tvtechnology.com/news/0086/golf-adopts-sony-optical-disc-archive/269885
http://www.tvtechnology.com/news/0086/golf-adopts-sony-optical-disc-archive/269885
http://www.pro.sony.eu/pro/lang/en/is/article/it-storage-optical-disc-archive
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Á heimasíðu Sony er þess getið með stuttri frétt að Kvikmyndasafn Íslands hafi 

kosið ODA geymslukerfið til að varðveita kvikmyndalegan þjóðararf Íslendinga.
183

 

Forvitnilegt verður að sjá hvort önnur kvikmyndasöfn (þjóðarsöfn) muni fylgja í þau 

fótspor. Eins og áður sagði er ODA geymsluaðferðin ekki hugsuð til að geyma gögn í 

nema um það bil 50 ár en þau ár verða kvikmyndaarfi Íslendinga brú inn í framtíðina. 

3.1 Söfnun og upprunaleiki  

Á veraldarvefnum er gífurlegt magn gagna og mögulegt að nálgast þau hvaðanæva að 

úr heiminum. Hins vegar er oft ekki vitað hver er ábyrgur fyrir áreiðanleika þeirra og 

uppruna eða í hvaða samhengi þau gögn voru sett fram. Þörfin fyrir slíkar upplýsingar 

verður meiri eftir því sem fram líða stundir eða eftir því sem lengra líður frá því að til 

gagnanna var stofnað. Öruggir verkferlar eru í þeim efnum álitnir frumskilyrði til að 

skilgreina og afmarka gögn, greina á milli vinnsluefnis (e. working documents ) og 

skráðra gagna í safni.
184

 Þótt hugsa megi sér að framtíðar tækni sjái til þess að 

sjálfkrafa verði til þau lýsigögn sem þarf til að tryggja varðveislu stafrænna gagna um 

leið og þau verða til þá verður í sífellu að uppfæra þau, sérstaklega þau lýsigögn sem 

snúa að höfundarétti og verkferlum um umsýslu gagna (e. copyrights and workflow 

data). Erfitt er að ráða yfir stuttum líftíma miðla, vélbúnaðar og hugbúnaðar því 

ævinlega koma á markað ný tæki og tækni, en hægt er að stuðla að lengri endingu 

stafrænna gagna með því að móta reglur / stefnu um lýsigögn. Í ljósi þessa er ekkert 

ólíklegt að varðveisla kvikmynda færist nær framleiðslunni í framtíðinni, segir Dylan 

Cave hjá BFI, því ef vel á að takast til við varðveisluna er nauðsynlegt að hafa fullt 

aðgengi að stafræna efninu mjög fljótt eftir útgáfu kvikmyndanna, miklu fyrr en 

tíðkaðist þegar um hliðrænar myndir var að ræða en þá voru sýningaeintök ekki 

afhent safni fyrr en myndin hafði runnið sitt skeið í kvikmyndahúsum. 

                                                        
183 ,,The National Film Archive of Iceland chooses Sony ODA for storage of the national film heritage”, frétt á 

heimasíðu Sony, 13. september 2013, sótt 26.8.2014. http://www.sony.co.uk/pro/press/pr-sony-ibc-oda 

IBC, Amsterdam, Sept. 13, 2013: The National Film Archive of Iceland in Hafnarfjördur has chosen Sony Optical 

Disc Archive (ODA) to conserve its historical film catalogue and future Icelandic film and TV productions, in 

accordance to local laws. The archive’s main  ur ose is to gather and  reserve Iceland’s film heritage – everything 

from contemporary productions to films dating back from 1906. This presents a problem, as the film artifacts were 

recorded using a wide variety of different tape formats – some used by Sony over the years – and today the 

hardware for playing them is difficult to repair due to a lack of original spare parts. A long-term digital storage 

solution was the answer; and Reykjavik based Sony Specialist Dealer Nyherji recommended the National Film 

Archive ado ted Sony’s ODA. 

Sony’s solution eliminates the need to  recisely control the humidity and the tem erature in the archive for film 

preservation – as is necessary with a hard disc or LTO solution. ODA will shortly be installed at the facility in 

Hafnarf ördur. “Sony ODA has all of the functions we were looking for,” said Erlendur Sveinsson of The National 

Film Archive of Iceland. “It’s scalable, and can thus be ex anded to store Iceland’s entire national film heritage for 

the future. It´s also extremely cost efficient for us, easy to use and fast to access.” 

184 Chen, Su-Shing, ,,The Paradox of Digital Preservation”, í Computer, vol. 34, issue 3, 2001, bls. 26. 
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Gagnaflutningur stafrænu myndanna er viðkvæmt ferli sem þarf að standa rétt að (e. 

migration strategies) og varðveislusafnið þarf strax við móttöku gagnanna að 

framkvæma nákvæma skoðun á þeim til að athuga hvort gögnin séu rétt greind, bæði 

svo hægt sé að nálgast þau og þau virki í afspilun. Því eru skoðun og gæðaeftirlit 

óaðskiljanlegur hluti söfnunar- og varðveisluferlis stafrænna kvikmynda og þótt 

framleiðendur óttist um að óprúttnir aðilar komist í efni þeirra eru áhyggjur 

safnmanna ekki minni þ.e. hvort hægt verði að tryggja aðgengi að þeim um ókomna 

tíð.
185

 

Í nálægri framtíð má gera ráð fyrir að nokkur ásókn verði í skrár nýlegra 

kvikmynda en um leið og sýningum á þeim lýkur er aftur viss hætta á að enginn 

varðveiti þær nema kvikmyndasöfnin. Söfnin verða í framtíðinni að njóta trausts 

framleiðenda og hafa leyfi til að geta útbúið ólæst DCP til skoðunar samkvæmt 

venjum um aðgengi á söfnum.
186

 Það er því afar mikilvægt að treysta sambandið milli 

safna og kvikmyndaframleiðenda svo ekki komi upp sú staða, að þar sem skilaskyldu 

nýtur ekki við muni framleiðendur sleppa því að setja eintak mynda sinna í 

varðveislu.
187

 

Einn fylgifiskur stafrænnar kvikmyndagerðar er hið frjálsa ferðalag slíkra mynda 

án burðarefnis sem veldur því að efiðara er að hafa yfirlit yfir alla 

kvikmyndaframleiðslu. Kvikmyndaframleiðslufyrirtækin eru sjálfbær bæði í upptöku 

og dreifingu myndanna og viss hætta skapast á að kvikmyndasöfnin passi ekki upp á 

að safna öllum kvikmyndaarfinum. Þeir Christensen og Kuutti telja nauðsynlegt að 

komið verði á skylduskilum á kvikmyndaverkum til varðveislusafnanna.
188

 Í sama 

streng tekur Dylan Cave hjá BFI og bendir á að í löndum þar sem ekki sé skilaskylda 

á allt kvikmyndaefni eigi kvikmyndasöfnin mjög mikið undir velvilja og stuðningi 

gefenda við söfnun aðfanga.
189

 Þannig getur skapast viss hætta á að ekki rati allt inn á 

safnið sem ástæða væri til að varðveita. 

Breytingin yfir í varðveislu á stafrænu formi hefur haft í för með sér 

grundvallarbreytingar fyrir kvikmyndasöfnin segir Jon Wengström, breytingar sem 

kalla á að skerpt sé á skyldum og réttindum hlutaðeigandi. Hjá Sænska 

                                                        
185 Cave, Dylan, Digital Acquisition at the BFI, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 77. 

186 Sama, 82. 

187 Sama, 78. 

188 Christensen, Thomas C. og Kuutti,  ikko ,,A Digital Agenda For Film Archives IGITAL” birtist á heimasíðu 

ACE í mars 2012, sótt 11.10.2015. http://www.ace-film.eu/wp-content/uploads/2012/03/A-Digital-Agenda-for-

Film-Archives-2012.pdf. 

189 Cave, Dylan, Digital Acquisition at the BFI, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 78 og 82. 
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kvikmyndasafninu (SFI) var farið í mjög miklar fjárfestingar til þess að varðveita 

myndir og innlenda framleiðslu, stafrænt til framtíðar. Í byrjun árs 2012 var áherslan 

hjá kvikmyndasafninu á að tryggja varðveislu kvikmynda, gerðum á stafrænu formi; 

DCDM og DCP, og nú hefur samningum á milli SFI og framleiðenda verið breytt 

þannig að hinir síðarnefndu skila á grundvelli skilaskyldulaga til safnsins stafrænu 

efni svo þetta verði hægt. Nú er unnið að samningum við helstu rétthafa sænskrar 

kvikmyndagerðar svo unnt verði að yfirfæra hliðrænar myndir yfir á stafrænt form í 

því skyni að gera það mögulegt að sýna sænska kvikmyndagerð fyrri tíma í 

kvikmyndahúsum. Samtímis er rætt við helstu dreifingaraðila (e. catalogue holders) 

um rétt þeirra að þessum myndum auk notkunar safnsins sjálfs á þeim.
190

 

 

„Um flest kvikmyndasöfn þjóða gildir rétt eins og í Svíþjóð að þau eru ekki 

rétthafar þeirra kvikmynda sem þau varðveita. Það er afar tímafrekt (og 

stundum líka fjárfrekt) að finna út úr réttindamálum. Gildir það ekki síst 

um gamlar myndir sem hafa kannski oft skipt um eigendur, og fyrirtækin 

sem komu að framleiðslunni eru ekki lengur starfandi.“191 

 

Þegar vinnunni við réttindamálin verður lokið, verður varla mikil mótstaða við 

stafrænar yfirfærslur á efninu, segir Wengström, enda munu höfundarétthafar hafa 

aðgang að efni sínu í ábataskyni eftir sem áður ef þeir vilja og allur kostnaður af 

yfirfærslunum og því sem fylgir verður fenginn úr opinberum sjóðum að minnsta 

kosti í Svíþjóð.
192

 

Það er mikilvægt að ítreka nauðsyn þess að söfnin haldi áfram að fá 

endurgjaldslaust sýningareintök af erlendum myndum. Kvikmyndasöfn verða að gera 

sér grein fyrir að breytingin frá 35mm sýningum yfir í sýningar á DCP mun verða til 

þess að söfnun á erlendum kvikmyndum verður erfiðari og mun þetta hafa afgerandi 

breytingu í för með sér fyrir mörg söfn innan FIAF þar sem erlendar myndir sem 

sýndar hafa verið í viðkomandi landi hafa skipað stóran sess í sýningastarfseminni 

hingað til. Öll söfn ættu að gera sitt ítrasta til að gera rekstraraðila sína meðvitaða um 

þetta. Finna þarf ásættanlega leið til að söfnun á þeim erlendu myndum sem sýndar 

                                                        
190 Wengström, Jon, ,,Collection Building and Programming in the Future. The Fate of non-national films in 

archives in light of the change from 35mm to DCP in theatrical distribution“ í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013. 

191 Wengström, Jon, ,,Access to film heritage in the digital era – Challenges and o  ortunities” í Nordisk 
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https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and
https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and
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eru í landi hverju geti orðið, en það er vandamál að dreifingaraðilar hafa ekki endilega 

leyfi til að afhenda ólæst DCP inn á söfnin. Hins vegar gera leiðbeinandi reglur FIAF 

um móttöku stafrænna kvikmynda (e. D-cinema) til langtíma varðveislu ráð fyrir 

því.
193

 Þetta hefur þær afleiðingar að erlendar myndir verða ekki lagðar inn á söfnin 

enda engin lagaheimild til að krefjast þess. Wengström finnst sennilegast að hægt 

verði í framtíðinni að nálgast sænskar myndir hjá framleiðendum, hugsanlega muni 

þurfa að greiða fyrir þær hátt verð og þær verði líklega án texta. En hann er hugsi yfir 

hvað verði með myndir lítilla landa (e. minor cinema)? Verður hægt að nálgast þær 

tuttugu árum eftir frumsýningu, þegar umboðsaðilar standa ekki lengur í forsvari fyrir 

þær? Í Svíþjóð hefur verið gælt við þá hugmynd að setja kröfu um að þær 30 til 40 

erlendu kvikmyndir sem árlega fá innflutningsstyrk, verði í staðinn að skila ólæstu 

DCP eintaki til kvikmyndasafnsins til varðveislu. Það er ekki víst að um þetta semjist 

en þess virði að reyna því hugsanlega yrðu þetta þær hinar sömu 30 til 40 myndir af 

yfir 200 sem sýndar eru árlega, sem erfiðast verður að komast yfir nokkrum áratugum 

eftir frumsýningu þeirra. Annar möguleiki væri að komast að samkomulagi við 

dreifingaraðila um að varðveita neðanmálstexta í kvikmyndasafninu svo grípa mætti 

til þeirra í framtíðinni og sýna með leigðu DPC.
194

 

Kvikmyndasafn Íslands er nú þegar farið að taka við myndum á stafrænu formi til 

varðveislu og hefur fyrstu kvikmyndunum verið komið fyrir í stafrænu ODA-

hulstrunum. Búið er að vinna undirbúningsvinnu hjá safninu fyrir söfnunarferlið og 

hefur gagnagrunnur Kvikmyndasafnsins, Filmía, verið útbúinn þannig að skráning 

stafrænna gagna (kvikmyndir, ljósmyndir, ýmsar upplýsingar og önnur gögn) falli að 

skráningarkerfi safnsins. Skilgreind hafa verið ígildi filmu negatífs og sýningarkópíu 

á hliðrænu formi, sem í hinu stafræna umhverfi eru DCDM m.a. DPX 

hráskönnunarskrár og DPC sýningareintök bíómynda fyrir kvikmyndahús en 

QuickTime skrá er látin duga fyrir aðrar gerðir kvikmynda enda eru þær ígildi 

svokallaðra masterbanda, sem getið er um í reglugerð um skilaskyldu.
195

 Hvert aðfang 

sem staðsett er inni í ODA-hulstri fær sér númer og hylkið sjálft annað númer. 

                                                        
193 The Princi les of Digital Archiving”, The International Federation of Film, FIAF, sótt 11.12.2015. 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/ 

Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf 

194 Wengström, Jon, ,,Collection Building and Programming in the Future. The Fate of non-national films in 

archives in light of the change from 35mm to DCP in theatrical distribution“ í Journal of Film Preservation, no. 

88, mars 2013, bls. 18. 

195 Um stafræna varðveislu hjá Kvikmyndasafni Íslands, sótt 17.12.2015. 

http://www.kvikmyndasafn.is/vefur/?portfolio=vardveisla-a-stafraenu-formi 

http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/%20Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf
http://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Commission-And-PIP-Resources/TC_resources/%20Digital%20Preservation%20Principles%20v1%201.pdf
http://www.kvikmyndasafn.is/vefur/?portfolio=vardveisla-a-stafraenu-formi
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Kvikmyndasafnið hefur átt í samstarfi við Kvikmyndamiðstöð Íslands um 

samræmdar forskriftir fyrir skilaskylda aðila íslenskra kvikmynda. Miðstöðin afhendir 

ekki síðasta hluta styrks til kvikmyndagerðar fyrr en styrkþegi hefur mætt kröfum 

hennar um rafræn skil, einskonar uppgjör hans við Miðstöðina. Kvikmyndasafnið 

setur einnig fram kröfur um afhendingu kvikmynda til langtíma varðveislu og fer fram 

á að grunnskráning aðfangsins sé gerð af hinum skilaskylda aðila eftir forskrift 

safnsins.
196

 Hugmyndir voru uppi um að kvikmyndagerðarmenn og framleiðendur 

skiluðu til beggja stofnana í einu en hins vegar hefur verið horfið frá þeim hvað sem 

síðar verður. 

Brýnt er í þessu sambandi að endurskoða lög um skilaskyldu kvikmyndaefnis frá 

árinu 2002 sem miðast við skil á hliðrænu efni. Þar er gert ráð fyrir að frumefni 

kvikmynda skuli ekki skilað fyrr en sjö árum eftir frumsýningu myndar og 

masterböndum tveimur árum eftir frumsýningu. Þegar um stafræn gögn er að ræða 

verða þau skil að eiga sér stað mun fyrr eins og áður hefur verið vikið að
197

 og nær 

lagi að miða við sjö daga eða tvær vikur eftir að kvikmynd er tilbúin. Starfsmenn 

Kvikmyndasafnsins þurfa að geta skoðað stafrænu gögnin og fullvissað sig um að þau 

séu í lagi áður en framleiðandi og / eða samsetningarmaður myndarinnar sem um 

ræðir tæmir tölvur sínar af þeim hinum sömu upplýsingum. Í erlendum greinum um 

söfnun og varðveislu stafræns kvikmyndaefnis er mikið gert úr þörfinni fyrir 

endurnýjun samninga milli kvikmyndasafna og framleiðenda með tilliti til þessa nýja 

miðils sem er eins ólíkur hliðrænu efni af sama toga og hægt er. Slíkir samningar hér 

á landi eru samningur á milli framleiðenda og Kvikmyndamiðstöðvar annars vegar og 

lögin um skilaskyldu hins vegar, um skil á efni til Kvikmyndasafns Íslands. Þess 

vegna er það mikilvægt að skilaskyldulögin verði endurskoðuð hið fyrsta með tilliti til 

breytts landslags kvikmyndagerðar því annars er viss hætta á að þau geri ekki það 

gagn sem vænst er af þeim. 

Í framkvæmd verður skilaferlið með eftirfarandi hætti: Kvikmyndaefni skal skilað 

til Kvikmyndasafnsins á hörðum diski sem verður eftir á safninu. Kvikmyndasafnið 

velur og ráðleggur hvaða diskar eru gjaldgengir. Af hörðum diskum er efninu speglað 

inn á ODA-tækin en hörðu diskarnir verða einnig varðveittir þannig að öll umsýsla 

með gögnin (myndirnar) fer fram á þeim t.d. fyrir spegluninna, skráningu ofl. Á hörðu 

diskana er myndefni sótt ef framleiðandi þarf á því að halda, sem reynslan sýnir að 

                                                        
196 Sama. 

197 Cave, Dylan, Digital Acquisition at the BFI, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 78. 
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mest er um á fyrstu árunum eftir að það kemur til varðveislu hjá safninu,
198

 og ekki 

þarf að hreyfa mikið við ODA hulstrunum. Öll afritun með ODA varðveislutækni er 

hægvirk og því er líka hagkvæmt í tímalegum skilningi að notast við harða diskinn við 

afritun meðan líftími hans leyfir. Á Blue-ray diskum ODA hulstranna hvíla gögnin 

næstu áratugi ef að líkum lætur eða þangað til langtíma varðveislutækni fyrir stafræn 

gögn hefur þróast meira og býður efninu meira öryggi en nú er fyrir hendi. 

3.2 Áskoranir tengdar skönnun  

 

„Það eru 10 – 15 ár til stefnu ef við ætlum að yfirfæra upptökur á sviði 

hljóð- og myndmiðlunar sem til eru yfir á stafrænt form og forða þeim frá 

glötun. Við þurfum að taka höndum saman svo það verði hægt – því það er 

afar mikilvægt að skilja og miðla nýlegri sögu okkar ekki bara vegna 

sjálfsmyndar okkar og tengsla heldur líka til að fá skýrari mynd á samskipti 

og áskoranir í samtíma samfélögum.“199 

 

Eftir því sem stafrænu tækninni fleygir fram virðist hugmyndinni um að koma sem 

mestu ,,gömlu” efni yfir á hið ný a form vaxa fiskur um hrygg. Kvikmyndasöfnin 

verða hins vegar að bregðast hratt við ef þau ætla ekki að daga uppi með að yfirfæra 

filmuefni kvikmyndasafnanna yfir á stafrænt form. Vegna lítillar eftirspurnar er 

nánast engin filma búin til lengur í heiminum, fáar framköllunarstofur fyrir 

kvikmyndafilmur eru ennþá starfandi og tækniþekking á hliðrænni kvikmyndagerð fer 

þverrandi. Það sem verra er, er að skannerar til þess að yfirfæra filmu yfir á stafrænt 

form eru líka á undanhaldi í framleiðslu og þróun, þar sem kvikmyndaiðnaðurinn þarf 

ekki lengur á þeim að halda eftir að allir þættir kvikmyndaframleiðslu eru orðnir á 

stafrænu formi; upptaka, eftirvinnsla og nú einnig sýningar í kvikmyndahúsum. 

Árið 2013 benti Wengström á að kvikmyndasöfnin hefðu af þessum sökum ekki 

nema sjö til tíu ár til að bregðast við ef áhugi væri á að yfirfæra hliðrænt efni þeirra. 

Þetta er stuttur tími því skönnunarferlið og allt sem því fylgir er mjög tímafrekt. Ef 

skannað er með hágæða skanner kemst hann ekki yfir nema 2 – 4 ramma á sekúndu 

sem þýðir að skönnunin ein og sér fyrir tveggja klukkutíma kvikmynd tekur heilan 

sólarhring. Velja þarf af kostgæfni hvaða efni er lagt til grundvallar skönnunar hvers 

titils og áður en til skönnunar kemur þarf að undirbúa filmurnar, hreinsa þær, 

                                                        
198 Cave, Dylan, Digital Acquisition at the BFI, í Journal of Film Preservation, no. 88, bls. 82. 

199 Irina Bokova, aðalframkvæmdastjóri UNESCO, sótt 12.12.2015 http://www.un.org/en/events/audiovisualday/. 

Þýðing mín. 

http://www.un.org/en/events/audiovisualday/
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endurlíma osfrv. Þegar myndskönnun er yfirstaðin tekur við annað eins ferli við hljóð 

myndarinnar og í því tilfelli að ekki eru til perfbönd,
200

 verður að taka það af ljóstóni 

sýningareintaks myndarinnar sem kallar á mikla vinnu við endurhljóðsetningu 

hennar.
201

 

Allt kallar þetta endurgerðarferli á listræna stjórnun ekki síður en tæknilega. 

European Federation of Cinemagraphers (IMAGO) eða Alþjóðasamtök 

kvikmyndatökustjóra
202

 eru samtök sem láta sig varða allt sem snýr að starfsviði og 

sérhæfingu kvikmyndatökumanna. Samtökin leggja áherslu á að viðhalda stöðlum, 

listrænum gæðum og tækniþekkingu sem hefur orðið til innan greinarinnar í 

evrópskum kvikmyndaiðnaði. Þau leggja sitt af mörkum til að bæta og viðhalda 

tæknibúnaði fyrir kvikmyndagerð, þar með talin tæknibúnaði kvikmyndahúsa og vilja 

með því leggja sitt á vogarskálarnar svo upplifun áhorfandans megi verða sem best en 

kvikmyndasýningin líði ekki fyrir tæknilega vankanta sem er of algengt. IMAGO 

samtökin vilja að kvikmyndatökustjórar verði viðurkenndir sem meðhöfundar 

kvikmynda við hlið leikstjóra myndanna.
203

 Samtökin fordæma umræðu um skönnun 

hliðrænna kvikmynda og hvernig staðið er að stafrænum yfirfærslum á gömlu 

myndefni. 

 

“Rigid insistence on digital fixing of a poor quality print under false 

pretence of so-called authenticity renders an ill service to cinematography 

as a performing art. The current digital era obliges both filmmakers and 

archivists to revise such notions of authenticity and to condemn them as 

worthless from the point of view of preserving cinematographic works for 

future generations.”204 

 

IMAGO samtökin segja skort á siðareglum við endurgerðir kvikmynda í anda þess 

sem unnið var eftir á tímum hliðrænna mynda. Samtökin hafa nú sent frá sér 

leiðbeiningar í tólf liðum undir heitinu DRA (Digitally Restored Autorizate) eða 

                                                        
200 Perbönd eða perforated magnetic sound gæti á íslensku útlagst sem götuð segulbandsfilma. 

201 Wengström, Jon, ,,Access to film heritage in the digital era – Challenges and o  ortunities” í Nordisk 

Kulturpolitisk Tidskrift, VOL 16, 2013, NR 01, Hogskolan I Boras, 2013, [rafræn útgáfa] bls. 129, sótt 10.11.2015. 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and 

202 Heimasíða European Federation of Cinemagraphers (IMAGO), sótt 18.12.2015. 

http://www.imago.org/index.php/about.html 

203 Markmið European Federation of Cinemagraphers (IMAGO) á heimasíðu samtakanna, sótt 18.12.2015. 

http://www.imago.org/index.php/about/item/4-aims-of-imago.html. Ítalska AIC og spænska AEC gera þetta nú 

 egar, með meira viðeigandi heiti á kvikmyndast óri eða ,,höfundur kvikmyndatöku”. 

204 The Digitally Restored Authorizate Method (DRA), sótt 18.12.2015. 

http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=enhttp://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and
http://www.imago.org/index.php/about/item/4-aims-of-imago.html
http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en
http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en
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stafræn endurgerð á samþykktu upprunaefni. Tilgangurinn er að setja starfsreglur fyrir 

stafrænar endurgerðir kvikmynda sem leiði að því markmiði að endurheimta útlit og 

hljóð myndarinnar eins nálægt upprunalega frumsýndu verki höfundar hennar og hægt 

er. Í stuttu máli tekur DRA á öllum verkþáttum endurgerðarinnar allt frá því að hvetja 

til fullrar fjármögnunar verksins áður en farið er af stað og því að mælast til 

samráðsfunda sérfræðinga sem standa í forsvari fyrir það þ.e. tæknistjóri skönnunar 

og kvikmyndatökustjóri, hljóðmaður myndar og leikstjóri ef hægt er. Sá sem stjórnar 

endurgerðinni (e. restorer) kallar til hóp sérfræðinga á borð við kvikmyndafræðing, 

tæknistjóra og sérfræðing á sviði hliðrænnar kvikmyndagerðar á filmum, tvo 

kvikmyndatökustjóra, hljóðmann, aðstoðarleikstjóra, tæknistjóra stafrænnar tækni og 

talsmann þess sem verkið er unnið fyrir. Þessi hópur tekur í sameiningu ákvörðun, 

byggða á reynslu, um hvaða efni myndarinnar (negatív, forvarið frumsýningar 

sýningareintak eða annað) skuli notað til endurgerðarinnar. Valin eru nokkur atriði 

með ólíkri lýsingu og 12 mínútna greiningarprufa útbúin úr þeim. Pósitífa er skönnuð 

í 4K upplausn og litgreind þannig að útkoman er nákvæm eftirmynd af filmunni. 

Áhorfandi myndi ekki geta gert sér grein fyrir hvort um væri að ræða filmu eða 

stafræna mynd. Þetta er Digital Facsimile of Reference Release Print, vinnutæki sem 

leggur línurnar fyrir endanlegt útlit myndarinnar. Negatífa myndarinnar er líka 

skönnuð í 4K upplausn en þá verður til Educated Guess of Answer Print, sem er 

viðmið þegar tekið hefur verið tillit til öldrunaráhrifa sem ætla má að upprunalega 

negatífið hafi orðið fyrir. Þessi vinna er afar mikilvæg því endanleg útlitsákvörðun 

myndarinnar er tekin með samanburði á þessum skönnunum. Sambærileg vinna er 

síðan framkvæmd á hljóði myndarinnar og á meðan er filman hreinsuð vel. Eftir 

endanlega litgreiningu þar sem sérfræðingahópurinn leggur sitt af mörkum verður til 

nýtt samþykkt stafrænt eintak myndarinnar. Þetta er ekki ný útgágfa myndarinnar 

heldur er réttara að tala um ný an ,,orginal” hennar og til  ess að vera sam ykktur sem 

slíkur eftir aðferðum DRA þurfa einnig rammatíðni (e. frame rate) og myndformat (e. 

aspect ratio) að vera sambærilegt við upphaflegu myndina.
205

 

                                                        
205 The Digitally Restored Authorizate Method (DRA), sótt 18.12.2015. 

http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=enhttp://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en 

http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en
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Nokkrar þekktar tékkneskar kvikmyndir hafa verið endurgerðar með hliðsjón af 

DRA leiðinni t.d. Marketa Lazarová eftir Fratisek Vlácil og Milos Forman myndin 

Horí, má panenko báðar frá árinu 1967 og hlotið einróma lof fyrir.
206

 

 

„Stafræn tækni breytir umræðu um endurgerðir kvikmynda úr því hvort 

eitthvað sé mögulegt yfir í hvort það sé siðferðilega rétt.“207 

 

Umræðan um hvort ákvarðanatökur samfara endurgerðum kvikmynda séu siðferðilega 

réttar eður ei er varla fyrir hendi innan varðveislugeira kvikmynda og hlutverk 

siðareglna í þessu sambandi eru sjaldan ræddar á eigin forsendum segir Krista 

Jamieson,
208

 og tekur að því leitinu undir sjónarmið IMAGO. Hún gagnrýnir að í 

siðareglum FIAF skuli ekki útskýrt betur hvað átt er við með orðum eins og 

heiðarleiki (e. integrity) og frummynd / upprunalegt (e. original) sem liggi til 

grundvallar öllum endurgerðum. Siðfræði tengist aðgerðum og því hvers er ætlast til, í 

þessu samhengi ,,an action would be considered ethical if it maintained the integrity 

of a work as understood within the conce t of “original” being used to achive the 

overall goals of the restoration, as the FIAF Code of Ethics.”
209

 

Við endurgerð kvikmynda er merkjum aldurs og notkunar eytt í því augnarmiði að 

koma filmunni í upprunalegt form sem er alls ekki einfalt að segja til um hvert var. 

Kemur þar margt til eins og nauðsynleg tengsl kvikmynda við tækni og tækniþróun 

sem og ólíkar útgáfur mynda vegna klippinga kvikmyndaeftirlits (e. censorship). 

Sumir ganga svo langt að tala um upplifunina af kvikmyndasýningunni sem 

frummynd, því má vera ljóst að það sem einum þykir vera rétt við endurgerð 

kvikmyndar er það alls ekki fyrir öðrum. Jamieson leggur til grundvallar fjórar gerðir 

,,orginala” sem vinna megi endurgerðir  t frá.
210

 

                                                        
206 The DRA method originated during cooperation of archivists and cinematographers on the digitisation of the 

following films: arketa Lazarová, The Firemen’s Ball, All  y Com atriots and Closely Watched Trains. In its 

definitive form, the DRA method was used when restoring the film The Stone Bridge when it was allowed, for the 

first time, to declare this fact by stating the names of the restorer and the members of his expert group in the 

credits. All these cases of digitization have been recognized as outstanding by the professional community. In this 

way, the accuracy of the DRA method was demonstrated. The method is the result of the NAKI research project 

No.: DF13P01OVV006, undergone at the Academy of Performing Arts in Prague in collaboration with experts 

from the Czech Technical University. http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en. Sótt 18.12.2015. 

207 Jamieson, Krista, ,,Ethical Film Restoration and Concepts of “Orginal””, í Journal of Film Preservation no. 

93, bls. 9. Þýðing mín. 

208 Krista Jamieson er með meistaragráðu í varðveislu og miðlun kvikmynda en líka í bókasafns- og 

upplýsingafræði. Hún starfar við Háskólann í Edmonton, Kanada. 

209 Jamieson, Krista, ,,Ethical Film Restoration and Conce ts of “Orginal””, Journal of Film Preservation no. 93, 

bls. 9. 

210 Sama, 10. 

http://www.research-dra.com/teorie-o-dra/?lang=en
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Hugtakið dispositífa hefur verið notað yfir ,,the interrelation between the 

configuration of the cinematic screening, the technological apparatus, and the 

unconscious desire of the audience towards the imprisoning effect of the dark cinema 

s ace.”
211

 Erfitt getur verið að endurgera dispositífu því engin er annarri lík. Ekki 

dugar að einblína t.d. á upplifun á kvikmyndasýningunni því ákveðin tíska birtist við 

kvikmyndasýningar á hverjum tíma auk þess sem nútíma áhorfendur eru öðru vanir en 

áhorfendur fyrri tíma. 

Endurgerð kvikmyndafilmunnar sjálfrar, hentar ekki stafrænum myndum, en 

hugmyndin rekur ættir sínar til myndlistaheimsins. Þá væri litið á hverja sýningakópíu 

sem sérstaka og ekki talin ástæða til að má út öldrun fremur en gert er við 

myndlistarverk, enda hluti af sögu filmunnar. Endurgerðin í þessu tilfelli verður afar 

takmörkuð (t.d. endurnýjun splæsa og hreinsun) því varðveisla eintaksins vegur 

þyngra en möguleikinn á afritun sem hugsanlega gerir eintakinu ekki gott. 

Varðveisla kvikmyndar sem texta leggur áherslu á varðveislu innihalds og 

sögulegrar framvindu umfram burðarefni myndarinnar. Undir merkjum þessarar 

varðveislu hafa myndir verið endurgerðar eftir upphaflegum handritum þeirra og 

myndir sem lentu í ritskoðun endurgerðar. Fyllt hefur verið í göt og bætt inn atriðum 

ýmist enduruppteknum eða úr fráklippi myndarinnar og ekki óþekkt að áferð nýja 

efnisins kalli eftir lita- og áferðarleiðréttingu á allri myndinni. Þetta er gert til að 

standa vörð um einn upprunatexta myndarinnar en svo má spyrja sig hvort slíkur texti 

fyrirfinnist annars staðar en í kvikmyndasögubókum því oft eru myndir framleiddar í 

mörgum útgáfum og ekkert sem segir að ein sé upprunalegri en önnur. 

Hugmyndin um að virða ásetning höfundar (e. creators intent) byggir á því að 

kvikmyndin sem um ræðir sé birtingarmynd hugmyndaheims höfundar og beri að 

virða sem slíka fremur en að endanleg útgáfa myndar úr stúdíói ráði för. Siðferðilega 

kallar þessi aðferð á þó nokkra rannsóknarvinnu t.d. á skjölum og öðru sem 

höfundurinn hefur skilið eftir sig. Aðferðin kallar á að höfundurinn sé skilgreindur 

sbr. hugmyndir IMAGO sem gera tilkall til höfundarins að minnsta kosti að hluta. 

Auk þess þarf að gera sér grein fyrir skapandi ferli höfundarins og varast mistúlkun 

sem gæti leitt til tilurðar nýs verks fremur en endurgerð myndar.
212

 

                                                        
211 Kessler, Frank, ,,Notes on dis ositif”, Utrecht  edia Research Seminar,   ní 2004, endurskoðað í nóvember 

2007, sótt 9.1.2016. http://www.hum.uu.nl/medewerkers/f.e.kessler/Dispositif%20Notes11-2007.pdf. 

212 Jamieson, Krista, ,,Ethical Film Restoration and Concepts of “Orginal””, Journal of Film Preservation no. 93, 

bls. 11 – 13. 
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Rannsóknir munu skýra samspil þessara þátta og leiða í ljós hvenær aðferðirnar 

vinna saman að því að meta besta uppruna hverrar myndar sem til stendur að 

endurgera. Hins vegar er það ekkert öðruvísi með kvikmyndir en önnur listform að 

upplifun áhorfandans stjórnast að hluta af því sem hann veit um hvað gert var við 

verkið við endurgerðina. Í tilfelli kvikmynda segir Jamieson, mun það skipta öllu máli 

að hafa slíkar upplýsingar uppi á borðum þegar endurgerðir verða metnar, hvort 

heldur er af lærðum eða leikum.
213

 

3.3 Áskoranir fylgjandi stafrænni tækni hjá Kvikmyndasafni Íslands  

Það veldur mörgum áhyggjum hvað yfirfærsluferli hliðrænna kvikmynda yfir á 

stafrænt form er dýrt og tímafrekt. Þrátt fyrir myndarlega styrki frá t.d. 

Evrópusambandinu er ljóst að þessum menningararfi verður ekki komið yfir á 

stafrænt form nema sérstakar fjárveitingar fáist til þess í hverju landi fyrir sig. Á 

Norðurlöndunum er staðan í þessu efni nokkuð misjöfn en þó eru öll löndin búin að 

marka sér stefnu fyrir stafrænar yfirfærslur næstu ára; öll ætla að svara kalli 

samtímans um að yfirfæra hliðrænan kvikmyndaarf á stafrænt form. Sænska 

kvikmyndasafnið hafði sett fram áætlun fyrir hágæðaskönnun á um það bil tuttugu 

myndum á ári. Það þýðir að ef ekki kemur meira fjármagn til verksins mun taka um 

200 ár að yfirfæra allan sænska kvikmyndaarfinn yfir á stafrænt form segir Jon 

Wengström. Í Finnlandi hefur kvikmyndasafnið úr einni milljón evra að spila árlega 

fyrir yfirfærslur sínar.
214

 Þar hefur einnig verið sett upp myndarleg framtíðarsýn, 

vinneferli (e. workflow) útlistað nákvæmlega og unnið eftir hæstu mögulegu 

stöðlum.
215

 

Hér á landi hefur verið varið 30 milljónum íslenskra króna á síðustu þremur árum, 

til skönnunar á negatívum tæplega tuttugu mynda. Ekki reyndist unnt að litgreina og 

vinna annan lokafrágang
216

 viðkomandi mynda um leið vegna takmarkaðs fjármagns 

til verkefnisins. Skönnunin var í 2K gæðum sem er á mörkum þess að teljast 

hágæðaskönnun en þau söfn sem eru leiðandi í skönnun kvikmyndaarfs í Evrópu miða 

                                                        
213 Sama, 13. 

214 Access to Film heritage in the digital era – Challenges and opportunities 

215  iikko Kuutti, ,,Setting u  a film digitization flow”, 2012, bls. 31, sótt 9.1.201  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVR

oKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-

film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg=AFQjCNEhVp

BK2b32kNJYiPxp3QdFC6VV1A&sig2=MI1fujF4J8oh9c6X0_yFYQ&bvm=bv.111396085,d.d2s 

216 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls. 3, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
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við 4K.
217

 Töluvert vantar upp á að með þessari aðgerð hafi kvikmyndaarfi Íslendinga 

verið komið yfir á stafrænt form, sem eins og rakið hefur verið hér þykir hið eina rétta 

á stafrænni öld. 

Gengið var frá Samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og 

kvikmyndamenningu árin 2012 – 2015
218

 árið 2011
219

 án aðkomu Kvikmyndasafns 

Íslands. Að samkomulaginu stóðu mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

fjármálaráðuneyti, Samband íslenskra kvikmyndaframleiðenda, Félag 

kvikmyndagerðarmanna og Samtök kvikmyndaleikstjóra. Ýmislegt í framsetningu 

samkomulagsins vekur furðu. Í fyrsta lagi er ekki einu orði vikið að hinum stafræna 

heimi í 2. gr. sem ber yfirskriftina -Áherslur- en þær snúast að mestu um að finna 

peninga til kvikmyndagerðar og kynningar á henni. Til grundvallar samkomulaginu 

liggur fyrir álitsgerð Kvikmyndaráðs og í því er einu sinni minnst á Kvikmyndasafn 

Íslands sem aftur birtist í samkomulaginu þ.e. í umræddri 2. gr. er talið nauðsynlegt að 

mennta- og menningarmálaráðuneytið vinni að aðgerðaáætlun um kvikmyndalæsi í 

námskrá grunnskóla og þá í samstarfi við Kvikmyndasafnið, Kvikmyndamiðstöð og 

Námsgagnastofnun. 

Í 3. gr. undir yfirskriftinni Kvikmyndamiðstöð / Framleiðsla, eru áætluð framlög til 

Kvikmyndamiðstöðvar sundurliðuð. Einhverra hluta vegna er þar neðst á blaði að 

finna Kvikmyndasafn Íslands og fjárupphæð sem ætluð er rekstri safnsins og engu 

líkara en að stjórnvöld hafi ekki tekið eftir aðskilnaði Kvikmyndasafns og 

Kvikmyndasjóðs með núgildandi kvikmyndalögum frá árinu 2003
220

. Fjármagni til 

stafræna skönnunarverkefnisins var veitt gegnum Kvikmyndamiðstöð en framkvæmd 

og stjórnun á verkinu var hjá Kvikmyndasafni Íslands, sem hefur einmitt þetta 

lögbundna hlutverk að hlutast til um endurgerðir kvikmynda. Má líta svo á að með 

þessu hafi verið horft fram hjá þeirri sérhæfingu sem er fyrir hendi innan veggja 

                                                        
217  iikko Kuutti, ,,Setting u  a film digitization flow”, 2012, bls. 31, sótt 9.1.201 . 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVR

oKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-

film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg=AFQjCNEhVp

BK2b32kNJYiPxp3QdFC6VV1A&sig2=MI1fujF4J8oh9c6X0_yFYQ&bvm=bv.111396085,d.d2s 

218 ,,Samkomulag um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012 – 2015”, 

sótt 19.12.2015. http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Samkomulag-um-um-stefnumorkun-fyrir-

islenska-kvikmyndagerd-og-kvikmyndamenningu-arin-2012-2015.pdf 
219 ,,Undrritun á Samkomulagi um stefnumörkun fyrir íslenska kvikmyndagerð og kvikmyndamenningu árin 2012 

– 2015” birt á vef mennta- og menningarmálaráðuneytisns 8.12.2011, sótt 3.1.2016. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/forsida-stjr/nr/6450 

220 Kvikmyndalög nr. 137/2001, sótt 23.8.2014 af http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwipo_ae05zKAhWGVRoKHY0LCeY4ChAWCC0wAw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfi.dk%2F~%2Fmedia%2FSektioner%2FFakta-om-film%2Fefg%2FSetting%2520up%2520a%2520film%2520digitization%2520workflow.ashx&usg
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Samkomulag-um-um-stefnumorkun-fyrir-islenska-kvikmyndagerd-og-kvikmyndamenningu-arin-2012-2015.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/Samkomulag-um-um-stefnumorkun-fyrir-islenska-kvikmyndagerd-og-kvikmyndamenningu-arin-2012-2015.pdf
http://www.menntamalaraduneyti.is/forsida-stjr/nr/6450
http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.137.html
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Kvikmyndasafnsins að ekki sé minnst á það tengslanet sem safnið hefur vegna 

samvinnu við önnur kvikmyndasöfn og veru sinni í FIAF. 

Íslensku myndirnar sem skannaðar hafa verið voru valdar eftir stefnu markaðri af 

Kvikmyndamiðstöð og Kvikmyndasafni en samkvæmt henni var fyrst ráðist í að 

bjarga íslenskum kvikmyndum sem vegna fjárhagsskuldar sem á þeim hvílir hafa 

verið fastar í framköllunarstofum í útlöndum. Enn er eftir að sækja nokkrar slíkar frá 

Danmörku og Þýskalandi.
221

 Um þessar myndir hefur gilt að samið hefur verið um 

skönnunina hjá viðkomandi kvikmyndavinnslustofu til þess að fá skuldina, frá tímum 

framleiðslu hennar, niðurfellda og frumefnið sent heim til Íslands og forða myndunum 

þannig frá glötun.
222

 Næstar í röðinni verða leiknar myndir frá og með árinu 1980 til 

loka hliðrænnar kvikmyndagerðar. Þetta er lunginn af þeim myndum sem framleiddar 

voru í tíð Kvikmyndasjóðs og verða þær skannaðar í tímaröð og byrjað á elstu 

myndunum. Þegar leiknu myndirnar hafa verið skannaðar verður komið að 

heimildamyndum frá sama tíma. Síðast en ekki síst er hugmyndin að skanna allt elsta 

íslenska kvikmyndaefnið sem til er í geymslum Kvikmyndasafnsins þ.e. leiknar 

myndir, heimildamyndir og annað sem gert var fyrir 1980.
223

 Ljóst er að þetta verður 

ekki hægt án frekari fjárútláta og lætur nærri að minnsta kosti 100 milljónir þurfi til 

verkefnisins á komandi árum segir Erlendur Sveinsson, forstöðumaður 

Kvikmyndasafnins. Þetta eru háar fjárupphæðir í verkefni sem byggir á tækni sem enn 

er í þróun og hluti þróunarinnar verður að leitast við að finna rétta verkflæðilínu, til að 

verkið vinnist sem best fyrir kvikmyndaarfinn sem liggur að veði. 

 

„Í stað þess að fleyta megninu af styrktarfénu til þessa mikilvæga 

málaflokks  t fyrir landssteinana til ,,stuðnings erlendum fyrirtæk um”  ar, 

yrði virðisaukinn eftir í landinu og umfram allt hjá Kvikmyndasafninu því 

við þyrfti til viðbótar við skannerkaupin að skapa nokkur störf við 

Kvikmyndasafnið, sem er fyrir löngu orðið tímabært (safninu var lofað 17 

störfum í aðdraganda skilaskyldulöggjafarinnar). Við þurfum aukinn 

starfskraft til að skanna og smám saman myndum við byggja upp þekkingu 

í safninu til hreinsunar og litgreiningar kvikmynda. Þá fyrst gætum við sagt 

að safnið sinnti lögboðnu hlutverki sínu á þessu sviði.“224 

                                                        
221 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls, 2, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

222 Munnleg heimild – Erlendur Sveinsson í samtali á Kvikmyndasafni Íslands vegna þessarar ritgerðar, þann 15. 

desember 2015. 

223 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls, 2, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

224 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls, 2, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 
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Kvikmyndasöfnin reyna nú hvað þau geta til að verða sér út um filmuskannera sem 

er hægara sagt en gert því tækin kosta tugi milljóna hvert.
225

 Vegna þess hversu 

seinlegt vinnuferlið er, fjárfesta þau sem geta í fleiri en einum skanner. Í fyrra bætti 

t.d. Norska landsbókasafnið hágæða DFT-skanner við tækjakost sinn en á Norska 

kvikmyndasafninu er markmiðið að skanna allan filmusafnkostinn alls 21.000 titla 

fyrir árið 2030. Til þess að það sé mögulegt varð að bæta við öðrum skanner.
226

 Í 

Svíþjóð hefur safnið haft aðgang að skanner á tímum þegar lítið hefur verið að gera 

hjá eigandanum en notað eigið tæknifólk, en vill nú kaupa skanner til að flýta 

yfirfærsluferlinu.
227

 Danska kvikmyndasafnið hefur látið skanna fyrir sig en er nú að 

fjárfesta í eigin tæki. Finnska kvikmyndasafnið á eigin skannera.
228

 

Á Kvikmyndasafni Íslands eru eingöngu til staðar SD skannar (e. standard 

definition) fyrir 8 – 35mm filmur. Þrátt fyrir að vera keyptir árið 2007 eru skannarnir 

orðnir börn síns tíma því tækniþróun stafrænnar tækni hefur verið mjög hröð síðustu 

ár. SD skönnun nær ekki HD gæðum (e. high definition) og stenst ekki viðmið 

samtímans þótt framleiðendur sjónvarpsefnis hér á landi hafi orðið að gera sér það að 

góðu því skönnunarstöð safnsins er sú eina sinnar tegundar á Íslandi. 

Kvikmyndasafnið þarf að eignast nýjan skanna sem stenst almenn viðmið um 

skannanir sem eru að 4K skanna þurfi fyrir 35mm filmu til að ná gæðum hennar en 

2K geti dugað fyrir heimildamyndir.
229

 

Nýlegt dæmi um samskipti safnsins við safn í Evrópu, pólska kvikmyndasafnið, 

sýnir vel hver staðan á Kvikmyndasafni Íslands er. Við undirbúning vegna 

kvikmyndahátíðar með íslenskum kvikmyndum frá ýmsum tímum sem til stendur að 

verði í þremur borgum í Póllandi í upphafi árs 2016 var beðið um eintak af kvikmynd 

Lofts Guðmundssonar, Ísland í lifandi myndum frá árinu 1925. Ætlunin var að myndin 

yrði opnunarmynd hátíðarinnar. Svona hátíð er mikil lyftistöng fyrir kvikmyndagerð á 

Íslandi og getur orðið góð kynning á íslenskri menningu, sérstaklega ef 

                                                        
225 Sama. 

227 Um skannerkaup á heimasíðu Norska kvkmyndasafnsins, sótt 15.12.2015. 

http://www.dft-film.com/news-releases/National-Library-of-Norway-installs-second-Scanity.html  

227 Wengström, Jon, ,,Access to film heritage in the digital era – Challenges and o  ortunities” í Nordisk 

Kulturpolitisk Tidskrift, VOL 16, 2013, NR 01, Hogskolan I Boras, 2013, [rafræn útgáfa], sótt 10.11.2015. 

https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and 

228 Success, Huge, ,,Large Scale Digitization of Cultural Heritage”, Archive News,  an ar 2012, sótt 9.1.201  

http://www.digitalfilmtechnology.org/downloads/archive_news/DFT_Archive_News_2012.01.pdf 

229 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls, 1, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

http://www.dft-film.com/news-releases/National-Library-of-Norway-installs-second-Scanity.html
https://www.idunn.no/nkt/2013/01/access_to_film_heritage_in_the_digital_era_challenges_and
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sýningareintökin sem fyrir valinu verða eru í góðu ástandi. Kvikmyndasafn Íslands 

getur ekki við núverandi aðstæður útvegað sýningareintak af þeim gæðum sem 

eðlilegt væri á hátíð sem þessari. Hvorki eru til nógu góð tæki til þess að hægt sé að 

útbúa sýningareintakið hjá safninu sjálfu né peningar til þess að senda myndina til 

útlanda í skönnun, en sá kostnaður yrði ekki undir hálfri milljón króna.
230

 

Fleiri ástæður má nefna fyrir nauðsyn þess að Kvikmyndasafnið eignist nýjan 4K 

skanner en til þess að safnið geti uppfyllt helsta hlutverk sitt að varðveita og 

endurgera myndir sem það hefur í sinni vörslu auk þess að tryggja aðgengi að sama 

safnkosti, kvikmyndaarfi Íslendinga er því nauðsynlegt að ráða yfir gjaldgengum 

skanna fyrir yfirfærslur sínar. Erlendur Sveinsson hefur tekið saman upplýsingar í 

hefti sem ber heitið Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi 

Kvikmyndasafns Íslands sem bíður afgreiðslu hjá mennta- og  

menningarmálaráðuneytinu. Þar sýnir hann fram á hversu mikilli hagkvæmni má ná 

fram í varðveislumálum þjóðarinnar á sviði mynd- og hljóðmiðla með svona tæki. 

Erlendur vill einnig samnýta skannan við varðveislu menningararfs á sviði snjónvarps 

og gera samninginn milli RÚV og mennta- og menningarmálaráðuneytis frá árinu 

2007 um aðgengi að gömlu efni RÚV, að veruleika.
231

 Hann hefur skoðað úrval og 

leitað tilboða eftir skanner og filmuþvottavél sem er nauðsynlegur partur af 

búnaðinum og líst best á skanner af ScanStation gerð. Áætlaður kostnaður er ámóta 

kostnaði við góðan vörubíl eða um 40 milljónir króna.
232

 Sem kannski er ekki svo 

mikið þrátt fyrir allt til að koma efninu yfir á stafræna öld! 

Fyrir stuttu var Kvikmyndasafnið gagnrýnt í fjölmiðlum fyrir að standa sig slælega 

í varðveislumálum. Kom gagnrýnin fram af hálfu Bergsteins Björgúlfssonar, forseta 

Félags íslenskra kvikmyndaleikstjóra (ÍKS), eftir samkomu á kvikmyndahátíðinni 

Stockfish í febrúar síðastliðinn. Til stóð að heiðra Sigurð Sverri Pálsson, 

kvikmyndatökustjóra, fyrir störf hans við kvikmyndatöku. Leitað var logandi ljósi að 

nothæfum sýningareintökum nokkurra mynda sem Sigurður Sverrir hafði tekið og 

sýna skyldi við athöfn til heiðurs honum. Ekki tókst betur til en svo að af einni þeirra, 

Tár úr steini, var eingöngu til slitið sýningarfilmu eintak sem var sýnt í bilaðri 

sýningavél. Hinar myndirnar tvær sem sýndar voru, Land og synir og Kaldaljós, voru 

til á DCP formati. Þau eintök voru hins vegar illa og vitlaust gerð. Myndskurður í 

                                                        
230 Sama, 2 - 3. 

231 Sama heimild, 2 og viðaukinn; Samskipti við RÚV, Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

232 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, bls, 3, 

Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 
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engu samræmi við upphaflegu myndina og litgreiningu ábótavant.
233

 Báðir eru þessir 

kvikmyndatökustjórar í samtökunum ÍKS sem eru hluti af IMAGO og láta sig gæði 

hliðrænna kvikmynda á stafrænu formi miklu varða. Þótt gagnrýnin á 

Kvikmyndasafnið sé ekki alls kostar réttmæt (safnið bar ekki ábyrgð á stafrænu 

eintökunum og varðveitir allt filmuefni í geymslum sínum svo það liggur ekki undir 

skemmdum) þá var uppákoman pínleg og undirstrikar þörfina fyrir að 

Kvikmyndasafnið njóti skilnings ráðamanna um aukið fjármagn svo það geti skipulagt 

yfirfærslur á kvikmyndaarfinum yfir á stafrænt form og uppfyllt þannig skyldur sínar. 

Síðan Kvikmyndasafn Íslands varð á ný sjálfstæð stofnun árið 2003 og var skilið 

frá Kvikmyndasjóði, nú Kvikmyndamiðstöð, hefur ekki verið starfandi stjórn við það 

eins og tíðkast á flestum öðrum söfnum landsins og er ein af forsendum 

viðurkenningar safnaráðs.
234

 Tiltekið er í leiðbeinandi reglum frá safnaráði að 

hlutverk stjórnarinnar eigi að vera meðal annars að tryggja safni og starfsmönnum 

þess viðunandi starfsumhverfi og að unnið sé eftir lögum um safnið. Stjórn skal einnig 

tryggja safni fjármagn og sjálfstæði, vinna við stefnumótun þess og hafa eftirlit með 

starfi safnstjóra. Stjórn skal vinna eftir siðareglum ICOM og semja og staðfesta 

stofnskrá safns.
235

 Kvikmyndasafnið heyrir beint undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og á sitt undir velvild starfsmanna ráðuneytisins á hverjum 

tíma án aðkomu stjórnar. Slík ráðstöfun er ekki endilega heppileg þegar ráðast skal í 

stór verkefni og kostnaðarsöm og nauðsynlegt að skipulag liggi fyrir til langs tíma og 

að öruggt fjármagn sé til verksins. Viðvarandi og yfirvofandi hugmyndir um 

sameiningu safnsins við eitthvert annað menningarfyrirbæri nú síðast hugmyndir 

Kvikmyndaráðs (leiðbeinandi ráð fyrir ráðherra) um endursameiningu við 

Kvikmyndamiðstöð og jafnvel hluta starfsemi RÚV, sem birtast á veftímaritinu 

Klapptré
236

, er fullkomlega á skjön við þarfir safnsins. Kvikmyndaráð lætur hafa eftir 

sér að ástæða hugmyndarinnar sé m.a. sú að starfsemi stofnananna skarist og séu þær 

allar að sinna varðveislumálum.
237

 Þetta er ekki rétt og lögin skýr t.d. í því að það er 

ekki hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar Íslands að varðveita kvikmyndir. Það er hins 

                                                        
233 Erlendur Sveinsson, Kvikmyndaskanni, nauðsynlegt verkfæri fyrir starfsemi Kvikmyndasafns Íslands, 

Fjölmiðlaumræða viðbrögð við fréttatilkynningum, Filmía, gagnagrunnur KÍ, Gym 15 -12,2. 2015. 

234 Leiðbeiningar safnaráðs um stofnskrár safna, sótt 3.1.2016 

http://www.safnarad.is/log-og-leidbeiningar/stofnskrar-safna/ 

235 Sama. 

236 Klapptré sérhæfir sig í fréttum tengdum kvikmyndum með sérstakri áherslu á íslenska kvikmyndagerð og allt 

sem henni tengist. http://klapptre.is/um/ sótt 9.1.2016. 

237 http://klapptre.is/2015/12/29/kvikmyndarad-leggur-til-ad-thaettir-i-starfsemi-ruv-verdi-endurskodadir-sem-og-

sameining-kvikmyndasafns-vid-kvikmyndamidstod/ sótt 3.1.2015. 

http://www.safnarad.is/log-og-leidbeiningar/stofnskrar-safna/
http://klapptre.is/um/
http://klapptre.is/2015/12/29/kvikmyndarad-leggur-til-ad-thaettir-i-starfsemi-ruv-verdi-endurskodadir-sem-og-sameining-kvikmyndasafns-vid-kvikmyndamidstod/
http://klapptre.is/2015/12/29/kvikmyndarad-leggur-til-ad-thaettir-i-starfsemi-ruv-verdi-endurskodadir-sem-og-sameining-kvikmyndasafns-vid-kvikmyndamidstod/
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vegar hlutverk Kvikmyndasafns Íslands, reyndar megin hlutverk þess. 

Kvikmyndamiðstöð Íslands hefur engar forsendur til að varðveita kvikmyndaarf og 

verður Kvikmyndaráð að átta sig á því að það er tvennt ólíkt að hafa í fórum sínum 

nokkur DCP og að varðveita kvikmyndir. 

Það sem Kvikmyndasafn Íslands þarf er aukið fé til starfsemi sinnar og að 

hugmyndum forstöðumanns þess um skannakaup, verði sinnt. Aukinn mannafla þarf á 

þessu sérhæfða sviði og gera safninu kleyft að mennta starfsmenn sína eins og best 

verður á kosið. Að treysta tengslin við kvikmyndasöfn Norðurlanda og stjórnendur 

þeirra skiptir höfuðmáli og hefur reyndar sparað mikið fé í rekstri safnsins í áranna 

rás. 

3.4 Stafræn endurgerð hliðrænnar kvikmyndar  

Mjór er mikils vísir. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur Kvikmyndasafnið ekki látið 

hugfallast og hefur nú endurgert eina kvikmynd í fullri lengd með stafrænum hætti. 

Kvikmyndin Morðsaga eftir Reyni Oddson var gerð árið 1977 aðeins þremur árum 

áður en hið eiginlega íslenska vor í íslenskum kvikmyndin hófst árið 1980. Myndin er 

af sumum talin marka upphaf þess þrátt fyrir að hún hafi ekki notið nokkurra styrkja á 

sínum tíma.
238

 Fjöllistamaðurinn Kjartan Ragnarsson sóttist árið 2009 eftir skönnuðu 

efni úr myndinni fyrir verkefni sitt Me, my Mother, My Father, and I sem sýna átti í 

New Museum, New York og Galleri i8 2010.
239

 Sú beiðni kom af stað ákveðinni 

atburðarás hjá Kvikmyndasafni Íslands þar sem ákveðið var að athuga möguleikann á 

stafrænni endurgerð (e. digital restoration) hliðrænnar kvikmyndar í þess vörslu. 

Ferlið er dæmigert fyrir slíka endurgerð og lærdómsríkt fyrir Kvikmyndasafnið. 

Fyrst fór fram ástandsskoðun á kvikmyndinni. Allt efni sem henni tengdist var 

tekið fram og skoðað með tilliti til endurgerðarinnar og það metið svo að leiðin væri 

fær. Um nokkurra ára skeið hefur leikstjóri myndarinnar verið að fara í gegnum 

afklippur, mynd og hljóð, og annað efni sem tengdist Morðsögu og komið með það til 

varðveislu í Kvikmyndasafnið. Þetta efni kom nú að góðum notum. Tekin var 

ákvörðun í upphafi um að laga myndina eins og hægt væri án þess að bæta nýju efni 

inn heldur notast við aukefni myndarinnar sjálfrar, afklippur og þess háttar. Öll vinna 

                                                        
238 Jón Svavarsson, ,,Íslenskur maður dre inn í bíó” í Morgunblaðinu 19. september 1997, sótt 8.1.2016. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/354489/ 

239 Um sýningu Ragnars Kjartanssonar, My, My Mother, My Father, and I, á The New Museum, New York 7.5. - 

29.6. 2014, sótt 14.12.2015. http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ragnar-kjartansson  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/354489/
http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/ragnar-kjartansson
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sem tækjakostur og þekking starfsmanna safnsins næði til yrði unnin á safninu og 

reynt að halda aðkeyptri vinnu í lágmarki. 

Kvikmyndasafnið ræður ekki við hágæðaskönnun af því tagi sem hér um ræðir
240

 

og var því nauðbeygt til þess að sækja skönnunarþjónustu annað. Filman var send til 

Englands þar sem góðir samningar um þjónustuna höfðu náðst.
241

  Þetta varð annar 

stærsti kostnaðarliður verkefnisins og það hár að ákveðið var að skanna myndina í 2K 

þótt 4K skönnun þyki að mörgu leiti heppilegri. Frá Englandi voru síðan afhentar 

ómeðhöndlaðar stafrænar skrár. 

Á meðan var tekið til við að vinna við hljóðið. Ekki voru til upprunalegu filmurnar 

með frumhljóðinu á en í safninu voru til perfbönd þ.e. afrit af filmufrumhljóðinu sem 

hægt var að nota. Í þessu tilfelli voru til bönd þar sem hljóðið er skipt niður á rásir, eitt 

hljóð var á hverju bandi. Allt perfið var yfirfært á stafrænt form innan húss. Að því 

loknu var stafræna hráa myndskönnunin og stafræna hljóðið synkróniserað og sett upp 

þannig að hægt var að skoða alla myndina frá upphafi til enda. Og göt og skemmdir í 

hljóðrás voru lagfærð með hljóði úr upprunalegum hljóðtökum fyrir myndina.  Að því 

búnu var haldið áfram með hljóðvinnslu innan húss en myndskönnunin send úr húsi 

til sérfræðings. 

Þar var lögð mikil vinna í að hreinsa myndina gera við rispur, göt og skemmdir 

myndarinnar eftir því sem hægt var, auk litgreiningar. Nauðsynlegt þótti að 

endurramma myndina þ.e. færa hana úr myndformatinu 4/3 í 16/9 til að hún gæti 

passað fyrir myndhlutfall DCP og hlutföll rammastærðar sýningatjalda nútímans. Það 

var súmað inn í myndina skot fyrir skot svo endurinnrömmunin yrði sannfærandi og 

án þess að áhorfandinn muni taka eftir því. Þessi vinna er tímafrek og þess vegna 

kostnaðarsöm. Ef gera á upp fleiri myndir á Kvikmyndasafninu er þörf fyrir að þessi 

verkþáttur geti unnist þar og þörfin fyrir að eiga slíka reynslu inni á safninu mikil. 

Þegar hljóðið hafði verið unnið eins mikið og aðstæður, tæki og mannskapur, 

leyfði innan veggja safnsins var farið með það í hljóðver þar sem ný endurbætt 

hljóðrás var blönduð (e. sound mix). Upprunalega hljóðið var lélegt og bæði gert af 

vanefnum og vankunnáttu og myndin var gagnrýnd fyrir það á sínum tíma. Vinnan 

                                                        
240 Eins og fram hefur komið í ritgerðinni telst HD skönnun safnsins ekki lengur viðunandi þegar kvikmyndasöfn 

stunda skannanir með 4K upplausn. 

241 Samningur Kvikmyndasafns Íslands, í samstarfi við Kvikmyndamiðstöð Íslands, við Deluxe 142 Limited í 

London gerður 20.12.2013 um 2K skannanir á tólf íslenskum kvikmyndum. ,,In the case of Murder Story Deluxe 

advises for preservation scanning from Super16mm film originals by doing 2K DPX 10 bit Log RGB files to be 

kept as the Archive´s preservation file. Deluxe will quote for making Pro Res 4444 files in addition to the DPX’s 

before the scanning process starts making it possible to decide which way to go in this case of a super 16mm 

material.” 
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við endurgerðina miðaðist samt við að vera trúr upprunahljóðinu í þeim skilningi að 

hljóðrás myndarinnar var í mono og nýja tónrásin því hljóðblönduð í mono. Engu að 

síður er meiri dínamík í því en fyrir endurgerðina. 

Leita þurfti til sérfræðinga utan safns við að leggja saman nýju hljóðrásina og 

myndina en saman eru mynd og hljóð keyrð í mismunandi afspilunarskrár t.d. DCP. 

Öll listræn álitaefni  voru borin undir leikstjóra myndarinnar, Reyni Oddsson. Hann 

hafði lokaorðið varðandi hljóðvinnslu, hljóðblöndun og litaleiðréttingu. 
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Samantekt og niðurlag  

Rétt rúm 120 ár eru liðin frá því að kvikmyndin leit dagsins ljós í fyrsta sinn og enn 

þann dag í dag nýtur fólk kvikmynda sem í grunninn byggja á sama fyrirbæri. Á 

fjórða áratug liðinnar aldar vaknaði meðvitund um að þörf væri á að safna 

kvikmyndum og forverja á safni. Stór hluti þeirra mynda sem framleiddar höfðu verið 

fram að þeim tíma voru laskaðar eða hafði hreinlega verið fargað. Á Vesturlöndum 

spruttu upp kvikmyndasöfn sem sín á milli stofnuðu samtök, FIAF, í tilraun til að 

halda kvikmyndamenningu á lofti. Samtökin hafa staðið fyrir rannsóknum á 

forvörsluaðferðum í meira en 70 ár fyrir hliðrænar kvikmyndir, ásamt því að setja 

fram leiðbeinandi vinnureglur og staðla þar að lútandi eftir því sem tækni hefur breyst 

í áranna rás. Góður árangur hefur náðst við varðveislu á hliðrænu filmuefni sem hægt 

er að varðveita í árhundruði ef rétt er að staðið. Vinnuhópar FIAF vinna nú að nýjum 

forvörsluleiðum fyrir kvikmyndir samtímans sem gerðar eru með stafrænum hætti. 

Einnig er unnið að nýjum samningum við framleiðendur fyrir aðildarsöfn FIAF sem 

hafa í áranna rás skipst á kvikmyndum og stutt þannig við sýningarstarfsemi hvers 

annars og gert það mögulegt að söfn bæði stór og smá hafa getað kynnt alþjóðlega 

kvikmyndamenningu í sínu landi. 

Kvikmyndasafn Íslands var stofnað á áttunda áratugnum. Safnið starfar eftir 

kvikmyndalögum og lögum um skilaskyldu og hefur frá upphafi verið aðili að FIAF. 

Safnið hefur búið við það að þurfa að flytja nokkrum sinnum og hefur baráttan við 

húsnæðismál tekið nokkuð til sín. Safnkostur Kvikmyndasafnsins er myndarlegur en 

nokkuð skortir á að skráningu hans sé lokið. Nauðsynlegt er að fram fari endurskoðun 

á lögum um skilaskyldu, sem stjórna miklu um hvað safnast inn á Kvikmyndasafnið, 

og að þau taki mið af stafrænum veruleika samtímans. Þörf fyrir aukið rekstrarfé 

safnsins sem endurspegli kröfur til starfseminnar hefur verið hundsuð segir Ágúst 

Einarsson og í rannsókn hans á Kvikmyndasafninu segir beinum orðum að það hafi 

alla tíð búið við fjársvelti. Þetta er bagaleg staða andspænis risaverkefnum sem takast 

þarf á við, sem er varðveisla á kvikmyndaarfi Íslands á stafrænu formi. 

Tæknibreytingar í kvikmyndagerð úr framleiðslu hliðrænna kvikmynda á filmu yfir 

í stafræna kvikmyndagerð má rekja aftur til níunda áratugar síðustu aldar þegar byrjað 

var að nota stafræna tækni við eftirvinnslu kvikmynda. Nú fara allir þættir 

kvikmyndagerðar þ.e. upptaka, eftirvinnsla og sýning kvikmynda fram með 

stafrænum hætti. Lengi vel leit út fyrir að hliðræn kvikmyndagerð myndi halda velli 
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gagnvart stafrænu tækninni, að minnsta kosti sem annar valkostur við kvikmyndagerð, 

en eftir að kvikmyndahúsin skiptu hliðrænum sýningatækjum sínum út fyrr stafrænar 

sýningavélar varð sá möguleiki að engu. Við bætist að framleiðsla kvikmyndafilmu 

og filmutækja er á hröðu undanhaldi í heiminum. 

Árið 2007 varaði AMPAS við þeirri þróun sem væri fyrirséð með útkomu 

skýrslunnar The Digital Dilemma en í henni er farið yfir þá fjölmörgu óvissuþætti sem 

steðja að kvikmyndaarfi heimsins í breyttu tækniumhverfi. Skýrslan er brýning á því 

að kvikmyndasöfn bregðist við, ef þau ætli eftir sem áður að tryggja langtíma 

varðveislu kvikmynda. UNESCO hefur hvatt til hins sama um nokkurra ára bil og á 

Alþjóðadegi menningararfs á sviði hljóð- og myndmiðlunar þann 27. október 2015 

gáfu átta regnhlífarsamtök um málefni kvikmyndavarðveislu, CCAAA, út yfirlýsingu 

þar sem hvatt er til að efla meðvitund um að stór hluti af hljóð- og hreyfimyndasafni 

heimsins liggur undir skemmdum og þarfnast brýnna afskipta ef hann á að varðveitast 

áfram. 

Kvikmyndasöfn heimsins standa frammi fyrir því að þurfa að aðlaga sig nýrri og 

gjörólíkri varðveislutækni ef þau vilja safna og varðveita stafrænar kvikmyndir 

samtímans og halda samtímis úti hita- og rakastýrðum geymslum fyrir hliðrænt efni, 

jafnvel þótt það verði yfirfært á stafrænt form. Þótt kvikmyndaiðnaðurinn hafi í heild 

sinni notið góðs af tilkomu stafrænu tækninnar bæði við framleiðslu og dreifingu, þá 

eru forsendur kvikmyndasafnanna til varðveislu í uppnámi. Söfnin standa frammi 

fyrir því að takast á við meiriháttar breytingar varðandi tækni, rekstur og stefnumótun. 

Hliðrænt og stafrænt efni þarfnast ólíkrar varðveislu og sérfræðingar á söfnum 

verða í æ ríkara mæli að treysta á tölvufræðinga til þess að geta sinnt forvörslustarfi 

sínu. Nauðsynlegt er að koma á fót þekkingarsetri kvikmyndasafna, þar sem 

aðildarfélagar geti sótt jöfnum höndum hugmyndafræðilega og hagnýta fræðslu. 

Varðveisla kvikmynda snýst ekki lengur um að viðhalda ástandi hlutar, hér filmu, 

heldur er um langtíma ferli að ræða sem miðar að því að veita viðnám gegn úreldingu 

gagna og þekkingu við gagnaflutning. Það er ekki hægt að búast við því að gögn sem 

sett eru á harðan disk verði nothæf nokkrum árum síðar því stafræn tækni líður fyrir 

stuttan líftíma miðla og hraða úreldingu tækja og hugbúnaðar. Enn skortir 

áreiðanlegar aðferðir til langtíma varðveislu og að hafa á sama tíma aðgengi að 

gögnunum með síbreytilegum hætti, nýjum og hraðari. Velja þarf ákjósanlega tækni 

til að nálgast gögnin og sannreyna upprunaleika þeirra. Helstu úrræði sem eru fyrir 

hendi snúa að notkun viðurkenndra og samræmdra staðla auk lýsigagna sem saman ná 
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yfir tilurð gagnanna, geymslu þeirra og viðhalds, notkunar og endurnotkunar þeirra í 

framtíðinni. FIAF mælir með notkun OAIS staðlakerfisins ISO 14721:2012, auk ISO 

16363 við varðveisluna sem mætir þörfinni fyrir að henda reiður á gífurlegt 

gagnamagn og byggir á Trustworthy Repositories Audit and Certification (TRAC), 

kerfi sem miðar sjálft sig við fyrirfram gefinn gátlista. OAIS setur ekki fram sértækar 

lausnir og aðferðir eða forrit nauðsynleg varðveislunni en er hins vegar kerfi sem 

hæfir bæði litlum og stórum söfnum. Þó ekki væri annað, þá er OAIS leið fyrir 

kvikmyndasöfn til að meta hversu vel þau uppfylla lágmarks staðla við stafræna 

varðveislu. Kerfið krefur notanda til þess að ganga frá samningum milli 

varðveisluaðila og afhendara, réttindamálum og huga að uppruna gagna svo safnið 

hafi yfir að ráða öllum upplýsingum sem þarf fyrir langtíma varðveislu. 

Söfnunarstefna verður að liggja fyrir og safn er skyldugt til að skjalfesta 

verklagsreglur til að tryggja að gögnin séu varðveitt með sanngjörnum hætti og haldið 

í sinni upprunalegu mynd eða þeirri sem má rekja til upprunaleika og geri þau 

aðgengileg notendasamfélagi. Þetta utanumhald er mjög mikilvægt í tvennum 

skilningi þ.e. annars vegar að treysta samband samningsaðila því afar auðvelt er að 

afrita stafræn gögn og því nauðsynlegt að siðareglur séu virtar. Hins vegar eru stafræn 

gögn mjög viðkvæm og þarf móttökusafn að framkvæma nákvæma skoðun strax við 

viðtöku til að athuga hvort stafrænu gögnin séu rétt greind þannig að bæði sé hægt að 

nálgast þau og að þau virki í afspilun síðar. 

Stafræna tæknin hittir kvikmyndasöfnin fyrir með tvennum hætti. Annars vegar er 

um að ræða myndir sem framleiddar eru með stafrænni tækni og þarf að varðveita 

sem slíkar. Hins vegar er um að ræða yfirfærslur af hliðrænu efni á stafrænt form. Það 

er mjög kostnaðarsamt og tímafrekt ferli sem engu að síður er kallað eftir, undir því 

fororði að koma 120 ára kvikmyndsögu heimsins á format samtímans og veita 

almenningi með því aðgang að menningarlegum arfi sínum. 

Enn er mörgum spurningum ósvarað þegar kemur að stafrænni varðveislu 

kvikmynda og ein þeirra varðar mat á kostnaði við stafrænar yfirfærslur og langtíma 

stafræna varðveislu. Skýrsla Evrópusambandsins Áskoranir á stafrænum tímum fyrir 

kvikmyndaarf dregur upp mynd af stöðu kvikmyndasafna Evrópu sem standa vörð um 

menningararf þjóða sinna. Skýrsluhöfundar gera ráð fyrir að kvikmyndaarfur á 

filmuformi verði ekki aðgengilegur í framtíðinni nema hann verði yfirfærður á 

stafrænt form og ekki er dregin dul á að fjárskortur hamli slíkum markmiðum og komi 

til með að verða stigvaxandi. Athygli vekur að þrátt fyrir að flest safnanna noti nú 
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stafrænt aðgengi að safnkosti sínum að amk. einhverju leiti þá er það aðgengi hrein 

viðbót við það sem áður var með áhorfi á filmu en kemur alls ekki í staðinn fyrir 

notkun efnis á hliðrænu formi. Einnig er til þess tekið að aðgengið byggir á 

hugmyndum frá hliðrænum tíma nema hvað aukning er að verða á aðgengi í lágri 

upplausn í gegnum heimasíður kvikmyndasafnanna. Sérstaða sýninga 

kvikmyndasafnanna getur verið í uppnámi nú þegar auðveldara verður að nálgast 

myndir sem ekki eru meginstraumsmyndir við það að þær verða fáanlegar á DCP fyrir 

almenn kvikmyndahús. Erlendar filmusýningakópíur safnanna munu hins vegar öðlast 

nýtt gildi og verða meðhöndlaðar sem sérstæðir safngripir sem ekki verði lánaðir til 

annarra og filmusýningar verða þá ennfremur hluti af safnastarfi, einstæðum viðburði 

sem ekki er á margra færi að framkvæma. 

Án varðveislu verður ekkert aðgengi og engin varðveisla verður án safna. Þótt 

tæknin við varðveislu og umhirðu kvikmyndanna sé ólík og kalli á ólíkt 

varðveisluumhverfi verður ekki séð að grunnhugmynd um starfsemi kvikmyndasafna 

heimsins muni breytast. Eftir sem áður munu þessi söfn safna, skrá og varðveita 

kvikmyndir, rannsaka þær og miðla af fremsta megni. 

Kvikmyndasafn Íslands fer ekki varhluta af þeirri tæknibreytingu sem nú hefur átt 

sér stað í kvikmyndaheiminum. Til að mæta skyldu sinni við varðveislu stafrænna 

kvikmynda hefur verið fjárfest í ODA tækni, tækjum frá Sony. Þetta er nýtt 

varðveislukerfi sem byggir á Blue-ray tækni og hugbúnaðurinn sem stjórnar drifum 

upptöku- og afspilunartækjanna hæfir hvaða tölvu sem er. Fyrir peningalitlar stofnanir 

er það líka kostur að hægt er að byggja kerfið upp smám saman eftir þörfum hvers og 

eins. Samhliða þarf Kvikmyndasafnið að eignast 4K hágæða filmuskanner svo það 

geti áfram varðveitt hliðrænar kvikmyndir með þeim hætti sem er viðurkenndur af 

FIAF. Ísland er eina landið á Norðurlöndum sem ekki hefur skanna yfir að ráða og er 

það óheppilegt vegna legu landsins. Mjög áhættusamt er að flytja kvikmyndir til 

útlanda og dýrt að kaupa útselda vinnu kvikmyndaframköllunarstofa. Auk þess er 

vaxandi krafa uppi um að kvikmyndatökustjórar eða leikstjórar og aðrir þeir sem 

koma að listrænni uppbyggingu kvikmynda taki þátt í litgreiningu og fleiru sem 

þarfnast eftirfylgni í yfirfærsluferlinu. Hagkvæmast væri að geta unnið þá vinnu á 

safninu þar sem allt frumefni kvikmyndanna er varðveitt. Þetta kom vel í ljós við 

fyrstu endurgerðina á íslenskri kvikmynd sem safnið hefur unnið með stafrænum 

hætti, Morðsögu eftir Reyni Oddsson, en þeir verkþættir sem voru unnir utan veggja 

safnsins voru jafnframt lang kostnaðarsamastir. 
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Fram til dagsins í dag hefur 30 milljónum króna verið varið til stafrænna 

yfirfærslna á íslenskum kvikmyndum. Yfirfærslurnar voru gerðar erlendis og í 2K 

gæðum sem tæplega standast samanburð við það sem önnur kvikmyndasöfn FIAF eru 

að gera. Ræður þar kostnaður mestu og ljóst er að gera þarf áætlun með 

Kvikmyndasafni Íslands um þennan verkþátt í starfsemi safnsins og fjármagna með 

skynsamlegum hætti. 
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