
Hver er þetta? 

Crowdsourcing á íslenskum ljósmyndasöfnum 

Guðmunda Ólafsdóttir 

Lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði 

Leiðbeinandi: Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

 

Félags- og mannvísindadeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016 



  

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði og er óheimilt að afrita 

ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Guðmunda Ólafsdóttir 2016 

 

 

Selfoss, Ísland 2016



  

3 
 

Útdráttur 

Í ritgerðinni er hugtakið crowdsourcing tekið til skoðunar og hvernig hugtakið hefur verið 

notað í tengslum við menningararf. Kynntar eru niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem gerð 

var á sjö íslenskum ljósmyndasöfnum til þess að komast að því hvernig söfnin hafa verið að 

nota crowdsourcing í sínum störfum. Niðurstaða rannsóknarinnar var sú að íslensk 

ljósmyndasöfn hafa aðallega verið að notast við flokk crowdsourcing sem falla í flokkinn „að 

setja hluti í samhengi“ og þannig nýtt almenning til þess að aðstoða við greiningu á 

ljósmyndum. Söfnin hafa nýtt sér Internetið við þessa vinnu en þó eru aðrar aðferðir 

algengari. Þessar aðferðir eru teknar til skoðunar og því velt upp hvort íslensk ljósmyndasöfn 

gætu nýtt sér fleiri tegundir crowdsourcing í sínum störfum. Einnig eru kynntar niðurstöður 

tilraunaverkefnis sem unnið var í samstarfi við Íslenska bæinn en verkefnið fólst í því að nota 

crowdsourcing til þess að safna ljósmyndum frá almenningi sem sýna innviði baðstofa. 

Verkefnið fékk ekki mikla svörun en farið er yfir hvaða áhrifaþættir gætu hafa valdið því. 
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1.Inngangur 
Í inngangi bókarinnar The New Museology sem kom út árið 1989 gerði Peter Vergo grein fyrir 

breytingunni frá hinni svokölluðu gömlu safnafræði til hinnar nýju. Samkvæmt honum fjallaði 

gamla safnafræðin of mikið um aðferðir svo sem hvernig á að standa að stjórnsýslu, menntun 

og varðveislu innan safns. Lítið var fjallað um tilgang safns en um það snýst aftur á móti nýja 

safnafræðin. Samkvæmt nýju safnafræðinni verður að átta sig á tilgangi safns og fyrir hvað 

það stendur. Hvert sé hlutverk þess og staða í samfélaginu og hvort það sé í samhengi við 

samfélagið. Starfsmenn safna verða að hugsa útí hvað það er sem heimsóknin á að kalla fram 

hjá gestum og hvernig fara á að því.
1
 Nýja safnafræðin kallar jafnframt á opnara samband 

milli almennings og safnastofnunar. Safn á þar með ekki lengur að vera óhagganlegt yfirvald 

heldur vettvangur samræðu og tjáningar.
2
 

 Á síðustu árum hafa söfn í auknum mæli opnað dyr sínar fyrir almenningi á þann hátt 

að almenningur hefur fengið að taka þátt og setja mark sitt á sýningar safna eða safnkost. Það 

er yfirleitt gert með ýmiskonar þátttökuverkefnum innan veggja safna en söfn hafa líka prófað 

að teygja anga sína út og ná til almennings utan þeirra. Með nýjustu tækni hefur almenningi til 

dæmis verið gert kleift að skoða sig um í safnkosti safna í gegnum Internetið og jafnvel að 

setja mark sitt á safnkostinn með því að taka þátt í svokölluðum crowdsourcing verkefnum. Í 

slíkum tilfellum kallar söfn eftir aðstoð almennings við úrlausn ýmissa verkefna, hvort sem er 

í gegnum Internetið eða með beinum samskiptum. Crowdsourcing er einmitt viðfangsefni 

þessarar ritgerðar. Í ritgerðinni verður notast við enska heitið crowdsourcing þar sem enn 

hefur ekki fundist nógu heppileg íslensk þýðing yfir orðið. Orð sem notuð hafa verið yfir 

crowdsourcing hér á landi eru t.d. lýðvistun, múgvistun, fjölvistun og útvistun til fjöldans en 

ekkert þeirra fellur að mínu mati nógu vel að notkun orðsins í tengslum við menningararf.
3
 

 Hugtakið crowdsourcing er orðið vel þekkt í viðskiptaheiminum en crowdsourcing í 

tengslum við menningararf er nýrra af nálinni. Þó hefur mikið verið skrifað um efnið á síðustu 

árum. Meginritið sem stuðst er við í þessari ritgerð er bókin Crowdsourcing our Cultural 

Heritage sem ritstýrt er af Mia Ridge. Í bókinni er að finna tólf fræðigreinar sem snúa að 

crowdsourcing, bæði greiningar á crowdsourcing verkefnum og svo umfjallanir um kosti og 

galla crowdsourcing í tengslum við menningararf. Lítið hefur verið skrifað um crowdsourcing 

í tengslum við menningararf hér á landi og engar rannsóknir verið gerðar á notkun 

                                                           
1
 Vergo, Introduction, 3. 

2
 Meira um nýju safnafræðina sjá: Hauenschild, Clames and Reality of New Museology, [án bls] og Macdonald, 

Expanding Museum Studies, 2. 
3
 Meira um menningararf sjá: Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, Gagnrýnin Menningararfsfræði, [án 

bls]. 
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aðferðarinnar hér. Ýmislegt hefur verið skrifað um efni sem tengist crowdsourcing á einhvern 

hátt og má þar í fyrsta lagi nefna MA- ritgerðina Vinna fúslega gefin. Skoðun á eðli og 

hlutverki sjálfboðavinnu við menningarstofnanir eftir Skúla Sæland þar sem hann fjallar um 

sjálfboðastörf á söfnum.
4
 Í öðru lagi má nefna erindið Stafræn miðlun safnkosts. Eftirskjálftar 

tæknibyltingarinnar innan safna eftir Heiðu Björk Árnadóttur og Tinnu Grétarsdóttur sem 

flutt var á Þjóðarspegli 2010.
5
 Crowdsourcing á söfnum hefur einmitt aukist með tilkomu 

tæknibyltingarinnar og eftir að farið var að miðla safnkosti stafrænt. Íslensk söfn hafa verið að 

nýta sér hugmyndafræði crowdsourcing lengi þó svo að hugtakið sjálft sé nýtilkomið. Af þeim 

sökum má segja að tímabært sé að skoða crowdsourcing í íslensku samhengi líkt og gert er í 

þessari ritgerð. 

 Markmið ritgerðarinnar er að fræðast um það hvernig crowdsourcing verkefni íslensk 

ljósmyndasöfn hafa verið að framkvæma á síðustu árum og hvaða árangri verkefnin hafa verið 

að skila. Farið verður yfir tækifæri sem eru vannýtt hvað varðar crowdsourcing á íslenskum 

ljósmyndasöfnum. Einnig verður greint frá framkvæmd og árangri tilraunaverkefnis sem efnt 

var til í sambandi við þessa ritgerð í samstarfi við Íslenska bæinn. Verkefnið snerist um að 

safna ljósmyndum með aðferðum crowdsourcing. Ritgerðin mun vonandi þjóna tilgangi sem 

hvatning til starfsmanna safna og annarra sem hafa áhuga á því að framkvæma crowdsourcing 

verkefni á sínum söfnum. Í ritgerðinni er því að finna yfirlit um hvað hefur verið gert og mat á 

því hversu vel hefur tekist til. Hafa skal þó í huga að einungis var fræðst um verkefni sjö safna 

í þessari ritgerð en mörg önnur ljósmyndasöfn eru starfandi á landinu. Þau hafa eflaust einnig 

framkvæmt áhugaverða hluti á þessu sviði sem myndu eiga erindi í það samhengi sem hér er 

búið til. Ritgerðin er þar af leiðandi ekki tæmandi útttekt á starfi íslenskra ljósmyndasafna 

hvað varðar crowdsourcing en gefur einhverja mynd af því starfi sem unnið hefur verið á 

þeim vettvangi. 

 

1.1. Rannsóknin 
Fyrri rannsóknarhluti ritgerðarinnar er eigindleg rannsókn á crowdsourcing íslenskra 

ljósmyndasafna.
6
 Til þess að komast að því hvernig íslensk ljósmyndasöfn hafa verið að nýta 

sér crowdsourcing voru tekin sjö viðtöl við starfsfólk ljósmyndasafna. Söfnin eru misjöfn að 

stærð en öll eiga þau það sameiginlegt að megin hlutverk þeirra er að safna, skrá og varðveita 

                                                           
4
 Skúli Sæland. Vinna fúslega gefin. Skoðun á eðli og hlutverki sjálfboðavinnu við menningarstofnanir, [án bls.]. 

5
 Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir. Stafræn miðlun safnkosts. Eftirskjálftar tæknibyltingarinnar 

innan safna, [án bls.]. 
6
 Um eigindlegar rannsóknaraðferðir sjá: Yow, Recording Oral History, 5. 
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ljósmyndir. Ljósmyndasöfnin sem tekin voru fyrir eru öll rekin af ríki eða sveitarfélögum og 

bera þess vegna ríka skyldu til að þjóna almenningi og virkja hann, enda er það almenningur 

sem greiðir fyrir rekstur þeirra. Þess vegna ætti að vera af nægu að taka þegar kemur að 

samskiptum safnanna við almenning, hvort heldur sem er við crowdsourcing verkefni eða 

annað. Viðtölin voru mis löng eða allt frá því að vera um 10 mínútur og upp í 50 mínútur. 

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að einskorða sig við ljósmyndasöfn í rannsókninni er í fyrsta 

lagi sú að ljósmyndasöfn bjóða upp á marga möguleika hvað varðar þátttöku almennings og 

þá sérstaklega í gegnum Internetið eftir að farið var að skanna inn ljósmyndir og setja inn á 

vefi safnanna. Í öðru lagi þótti æskilegt að halda rannsóknarsviðinu frekar þröngu og 

einskorða sig þess vegna við eina gerð safna. Um íslensk ljósmyndasöfn og aðferðir þeirra er 

fjallað í kafla þrjú. Síðari rannsóknarhluti ritgerðarinnar var unninn í samstarfi við 

menningarsetrið Íslenska bæinn og var gerð tilraun til þess að safna ljósmyndum úr fórum 

almennings sem sýndu baðstofurými torfhúsa með aðferðum crowdsourcing. Um þá rannsókn 

er fjallað í kafla fjögur. 

 Þriðja ástæðan fyrir því að ljósmyndasöfn eru tekin fyrir í ritgerðinni er sú að frá 

haustinu 2014 hef ég starfað við ljósmyndaverkefni Héraðsskjalasafns Árnesinga. Mitt 

verksvið hefur verið að skanna og skrá ljósmyndir auk þess sem ég hef séð um að eiga 

samskipti við almenning í gegnum samfélagsmiðilinn Facebook. Þá hef ég tekið á móti fólki 

sem kemur á safnið og vill aðstoða við skráningu ljósmynda. Samskipti safns og almennings 

hafa þess vegna verið mér hugleikin og í starfi mínu vaknaði áhugi fyrir að rannsaka sviðið 

betur. Ég tel að sá bakgrunnur hafi hjálpað til við ritgerðarvinnuna, sérstaklega þegar kom að 

því að taka viðtölin. Ástæðan fyrir því er sú að ég hafði innsýn inn í mörg álitamál og þá kosti 

sem viðmælendur mínir töluðu um í tengslum við crowdsourcing og gat spurt spurninga út frá 

reynslu minni. Eigin reynsla gæti þó hafa litað ritgerðarskrifin að einhverju leiti þar sem ég er 

eflaust jákvæðari í garð þeirra aðferða sem hafa reynst mér vel í starfi heldur en hinna sem 

hafa gengið verr. Þó var reynt að gæta hlutleysis við úrvinnslu rannsóknarinnar. 
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2. Crowdsourcing 
Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið crowdsourcing og notkun þess á hinum ýmsu 

sviðum. Farið verður sérstaklega í notkun orðsins og aðferðarinnar í tengslum við 

menningararf og skoðað verður hvaða gagnrýni crowdsourcing hefur fengið hjá 

fræðimönnum. 

2.1. Hvað er crowdsourcing? 
Orðið crowdsourcing kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 2006 í skrifum Jeff Howe, ritstjóra 

Wired Magazine.
7
 Merking orðsins crowdsourcing eins og hann setur það fram er  að taka 

vinnu sem upphaflega var unnin innan fyrirtækis eða stofnunar og deila henni út til 

almennings í gegnum opna hjálparbeiðni.
8
 Þetta hefur orðið auðveldara eftir að notkun 

Internetsins varð almenn og almenningur varð tæknivæddari segir Howe í grein sinni „The 

Rise of Crowdsourcing“: 

Technological advances in everything from product design software to digital video 

cameras are breaking down the cost barriers that once separated amateurs from 

professionals. Hobbyists, part-timers, and dabblers suddenly have a market for their 

efforts, as smart companies in industries as disparate as pharmaceuticals and television 

discover ways to tap the latent talent of the crowd. The labor isn’t always free, but it 

costs a lot less than paying traditional employees. It’s not outsourcing; it’s 

crowdsourcing.
9
 

 

Fyrirtæki eru með hugmyndum crowdsourcing komin með leið til þess að ljúka 

mannaflsfrekum verkefnum á hagkvæman máta. Margskonar fyrirtæki hafa nýtt sér þetta og 

er crowdsourcing hvað mest áberandi í sjónvarps- og skemmtanaiðnaðinum. Heilu 

sjónvarpsþættirnir eru byggðir upp á því að almenningur sendi inn efni sem síðan er spilað í 

þáttunum.
10

 Ódýrari verður dagskrárgerð varla. 

 Dæmi um slíka þætti sem hafa sést í íslensku sjónvarpi eru þættirnir America‘s 

funniest home videos sem sýndir hafa verið á Skjá einum. Þættirnir eru byggðir upp á 

fyndnum myndbandsupptökum sem almenningur getur sent inn í gegnum Internetið og 

freistað þess að vinna peningaverðlaun fyrir hlægilegasta myndbandið í þættinum þá vikuna. 

Þátturinn er sá sem lengst hefur verið í sýningum hjá ABC sjónvarpsstöðinni og er sýndur í 

yfir 50 löndum víðsvegar um heiminn.
11

 Ýmsir aðrir sjónvarpsþættir nýta sér það einnig að 

senda út hjálparbeiðni til almennings til að fá inn efni þó svo að þættirnir byggist ekki á því 

eingöngu. Slíkt hefur oft verið notað í spjallþáttum eins og t.d. The Tonight show með Jimmy 

                                                           
7
 Ridge, Crowdsourcing our Cultural Heritage: Introduction, 3. 

8
 Ridge, Crowdsourcing our Cultural Heritage: Introduction, 1. 

9
 Howe, The Rise of Crowdsourcing. 

10
 Howe, The Rise of Crowdsourcing. 

11
 About AFV. 



  

10 
 

Fallon sem sjónvarpsstöðin Skjár einn hefur haft í sýningu. Í þættinum eru áhorfendur gjarnan 

beðnir um að senda inn myndbönd með ákveðnu þema, senda inn hlægileg skjáskot af því 

sem þeir hafa fundið á Internetinu eða nota samskiptamiðla eins og Twitter til þess að senda 

inn hlægilegar orðsendingar sem síðan eru lesnar í þættinum. Það er augljóst að 

sjónvarpsiðnaðurinn nýtir sér crowdsourcing af miklu kappi og nýtir sér þar með ódýra leið til 

þess að fylla upp í mínútur í sjónvarpi. 

 Crowdsourcing hefur ekki einungis verið stundað í erlendu sjónvarpi. Haustið 2015 

var crowdsourcing verkefni hleypt af stokkunum hjá Ríkisútvarpinu en þá var sett af stað 

verkefnið Dagur í lífi þjóðar. Þann 30. september 2015 bauð RÚV landsmönnum öllum að 

taka upp myndavélina og segja í lifandi myndum frá lífi sínu þann dag. Markmið RÚV var 

með þessu að búa til heimildamynd sem frumsýnd verður í tengslum við 50 ára afmæli RÚV 

30. september 2016. Heimildarmyndinni er ætlað að sýna þennan tiltekna dag í lífi 

þjóðarinnar.
12

 Einu skilyrðin fyrir þátttöku voru í raun að viðkomandi hefði aðgang að 

myndbandsupptökuvél og tölvu til þess að geta hlaðið afrakstrinum inn og sent til RÚV. 

Fróðlegt verður að sjá hverjar undirtektir þjóðarinnar voru við þessu verkefni og ekki síður að 

sjá gæði myndefnisins. 

 Crowdsourcing hefur einnig verið notað til að afla upplýsinga í gagnabanka en 

frægasta og farsælasta dæmið um það er vefsíðan Wikipedia.
13

 Wikipedia er í raun 

alfræðiorðabók á Internetinu þar sem hægt er að finna upplýsingar um allt milli himins og 

jarðar. Síðan er skrifuð af hópi nafnlausra sjálfboðaliða og hver sem er getur skrifað grein til 

birtingar á síðunni eða breytt eldri greinum. Það eru u.þ.b. 70.000 virkir sjálfboðaliðar að 

vinna að síðunni á þessum tímapunkti og þeir skrifa greinar á 290 mismunandi tungumálum.
14

 

Kennarar, fræðimenn og foreldrar hafa frá upphafi haft áhyggjur af því að síðan sé notuð af 

námsmönnum til að afla upplýsinga og telja hana ekki góða og fræðilega heimild.
15

 

Umsjónarmenn síðunnar reyna þó að koma í veg fyrir öll mistök með góðu eftirliti auk þess 

sem styrkur síðunnar felst í því að notendur hennar eru duglegir við að leiðrétta villur hvers 

annars.
16

 

 Stór fyrirtæki hafa einnig nýtt sér crowdsourcing til þess að leysa ýmis vandamál og 

Howe nefnir dæmi um slíkt í greininni sinni. Árið 2001 opnaði lyfjafyrirtæki síðuna 

InnoCentive´s og ætlaði með því að gefa fólki utan fyrirtækisins tækifæri á að spreyta sig á 

                                                           
12

 Dagur í lífi þjóðar. 
13

 Leon, Build, Analyse and Generalise, 93. 
14

 Wikipedia. 
15

 Leon, Build, Analyse and Generalise, 93. 
16

 Wikipedia. 
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vandamálum sem fyrirtækið glímdi við. Fyrirtækið opnaði síðan síðuna fyrir önnur fyrirtæki 

og nú nýta fyrirtæki eins og Boeing og Colgate sér síðuna til þess að finna úrlausn vandamála 

sinna. Fyrirtækin segja einfaldlega frá einhverju af sínum vísindalegu vandamálum á síðunni 

og hver sem er hefur tækifæri til að leysa vandamálið og möguleika á að fá smá pening að 

launum.
17

 Tölfræðin sýnir að yfir 30% af þeim vandamálum sem sérfræðingar fyrirtækjanna 

gátu ekki leyst voru leyst af almenningi eftir að þau voru sett út á síðuna. Styrkur síðunnar 

liggur einmitt í fjölbreyttum bakgrunni fólksins sem spreytir sig á vandamálunum.
18

 

 Hópar innihalda fjölda ólíkra einstaklinga með mismunandi bakgrunn og það er það 

sem skilar þessum góða árangri hjá hópum og styrkir stöðu þeirra. Í bók sinni The whisdom of 

Crowds segir blaðamaðurinn James Surowiecki að undir réttum kringumstæðum séu hópar 

ótrúlega gáfaðir og oft betur gefnir en gáfaðasta fólkið í þeim.
19

 Af þeim ástæðum ætti að 

hætta að elta uppi sérfræðingana og spyrja fjöldann í staðinn, rétt eins og gert er á síðu 

InnoCentive´s.
20

 Hann segir gáfur hópsins nýtist best ef hver og ein manneskja reynir að 

hugsa sjálfstætt og verða ekki fyrir áhrifum annarra í hópnum.
21

 Sem dæmi um gáfaðan hóp 

nefnir hann áhorfendurna í sal sjónvarpsþáttarins Viltu vinna milljón. Þar var hópurinn 

spurður svara við spurningum sem keppendurnir í þættinum gátu ekki svarað. Rannsóknir 

sýndu að salurinn hafði rétt fyrir sér í 91% tilvika og þar með telur Surowiecki sannað að 

hópar geta verið mjög gáfaðir.
22

  

Ljóst er að crowdsourcing veitir fyrirtækjum ný tækifæri þegar kemur að úrlausn 

ýmissa verkefna. Fyrirtæki hafa hingað til leitað til Indlands eða Kína í leit sinni að ódýru 

vinnuafli en núna skiptir engu máli hvort vinnuaflið er í annarri heimsálfu eða einfaldlega í 

næsta húsi. Ef nettenging er til staðar þá getur hver sem er tekið þátt í þeim verkefnum sem 

sett eru á laggirnar segir Howe.
23

 Til er ýmiss vettvangur fyrir fyrirtæki að nálgast vinnuafl á 

þennan máta. Dæmi um slíkan vettvang er vefsíðan Amazon Mechanical Turk sem er 

vettvangur fyrir fyrirtæki til að finna fólk sem er tilbúið að vinna verkefni sem tölvur eru öllu 

jafna lélegar í að framkvæma. Þetta geta verið verkefni eins og að greina ljósmyndir, skrifa 

stuttar vörulýsingar og fleira.
24

 Möguleikarnir eru fjölmargir fyrir hugmyndarík fyrirtæki. 
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 Crowdsourcing er til í ýmsum myndum en hópfjármögnun (e. crowdfunding) er ein 

tegund sem hefur verið að skjóta rótum og verður sífellt meira áberandi í umræðunni. 

Skilgreiningin á hópfjármögnun á síðunni www.crowdsourcing.org hljómar svona: 

Financial contributions from online investors, sponsors or donors to fund for-profit or 

non-profit initiatives or enterprises. Crowdfunding is an approach to raising capital for 

new projects and businesses by soliciting contributions from a large number of 

stakeholders following three types of crowdfunding models: (1) Donations, 

Philanthropy and Sponsorship where there is no expected financial return, (2) Lending 

and (3) Investment in exchange for equity, profit or revenue sharing.
25

 

Vefsíðan Karolina Fund er hvað mest áberandi sem tæki til hópfjármögnunar hér á landi og 

sífellt fleiri verkefni eru fjármögnuð með þessum hætti. Á síðunni geta einstaklingar kynnt 

verkefni sín og biðlað til almennings um hjálp við fjármögnun þeirra. Oft fylgir 

fjármögnuninni loforð um að viðkomandi fái eintak af þeirri vöru sem verið er að fjármagna 

framleiðslu á.
26

 Þó þarf ekki alltaf að vera um vöru að ræða heldur getur fjármögnunin t.d. 

líka snúist um að bjarga kanínubúi frá gjaldþroti eða að stofna kyrrðarmiðstöð. Í janúar 2016 

hafði mælst 78% árangur á síðunni og hún þar með greinilega búin að aðstoða við að koma 

fjölmörgum verkefnum á laggirnar.
27

 

 Önnur hlið af crowdsourcing er þjónusta sem t.d. íslenska fyrirtækið Hópkaup bíður 

uppá. Hópkaup semur við fyrirtæki og söluaðila um að bjóða upp á afslátt af vörum og 

þjónustu ef ákveðinn fjöldi viðskiptavina lofar að kaupa vöruna. Tilboðið virkjast þegar 

fyrirfram ákveðinn fjöldi kaupenda hefur skráð sig og þannig geta kaupendur nýtt sér kraft 

fjöldans til þess að fá vörur og þjónustu á magnafslætti sem oft er í kringum hálfvirði 

vörunnar.
28

 

 

2.2. Crowdsourcing og menningararfur  
Sífellt ber meira á því að verið sé að nota crowdsourcing í vinnu við menningararf (e. cultural 

heritage). Hugtakið crowdsourcing var fundið upp fyrir viðskiptaheiminn og því þarf að 

endurskoða merkingu þess þegar orðið er fært yfir á menningararf.
29

 Trevor Owens, 

skjalavörður, talar um þetta í grein sinni „Making Crowdsourcing Compatible with the 

Misson sand Values of Cultural Heritage Organisations“ og segir: 
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The therm crowd is somewhat misleading, since most successful crowdsourcing 

projects do not rely on large, anonymous masses of people. These projects succeed by 

inviting participation from engaged members of the public. The success is built upon 

long-standing tradition of volunteerism and involvement of citizens in the creation and 

development of public good.
30

 

 

Að hans mati snýst crowdsourcing ekki um að fá fjöldann allan af fólki til starfa fyrir 

stofnanir heldur frekar að nota tæknina til þess að bjóða áhugasömum sjálfboðaliðum að 

aðstoða við tiltekin verkefni, á sama hátt og almenningur hefur unnið sjálfboðaliðastörf á 

söfnum í gegnum tíðina.
31

 Bein merking orðsins crowdsourcing vísar til þess að verið sé að 

virkja stóran hóp fólks sem vinnuafl. Menningarstofnanir ættu aftur á móti ekki að koma fram 

við sjálfboðaliðana eins og stóran, nafnlausan hóp og ættu alls ekki að líta á þá sem ódýrt 

vinnuafl, að mati hans. Sjálfboðaliðum ætti að vera boðið til starfa á reisulegri hátt og að litið 

sé á þá sem einstaklinga segir Owens.
32

 Vegna vandkvæðanna við notkun orðsins 

crowdsourcing í tengslum við menningararf hefur verið reynt að nota önnur orð til þess að 

mæta þeirri staðreynd að hóparnir sem taka þátt í verkefnunum eru oft ekki stórir og 

nafnlausir. Dæmi um önnur orð sem hafa verið notuð yfir crowdsourcing eru community-

sourcing, targeted crowdsourcing og micro-volunteering en ekkert þeirra hefur náð fótfestu.
33

 

 Í greininni „Crowdsourcing in the Cultural Heritage domain“ eftir Johan Oomen og 

Lora Aroyo kemur fram að ein af ástæðunum fyrir því að söfn eru farin að nýta sér 

crowdsourcing í auknum mæli er sú staðreynd að söfn eru byrjuð að skrá safnkost sinn og 

geyma hann að hluta á stafrænu formi. Þegar upprunalegt varðveisluform efnisins er 

viðkvæmt og felur í sér hættu á að skemmast þá eru söfn farin að koma þeim viðfangsefnum á 

stafrænt form til þess að bæta varðveislu upplýsinganna til framtíðar.
34

 Þetta á t.d. við um 

viðkvæmar ljósmyndafilmur og segulbönd. Það að koma safnkostinum á stafrænt form bætir 

aðgengið að honum og þegar það hefur verið gert er auðvelt fyrir söfn að opna safnkost sinn 

fyrir almenningi og stofna til crowdsourcing verkefna.
35

 Söfn hafa í gegnum tíðina nýtt sér 

aðstoð sjálfboðaliða við hin ýmsu verkefni en með tilkomu Internetsins hefur sjálfboðastarfið 

gengið í gegnum endurnýjun lífdaga. Breytingarnar snúa aðallega að því hversu auðvelt 

aðgengi að sjálfboðaliðum hefur orðið og hversu auðvelt það er að gerast sjálfboðaliði með 
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hjálp Internetsins.
36

 Verkefni þurfa þó ekki að vera unnin í gegnum Internetið til þess að 

teljast til crowdsourcing verkefna. 

 Þau verkefni sem menningarstofnanir geta unnið með aðstoð crowdsourcing eru 

margvísleg og ýmsir hafa smíðað flokkunarkerfi fyrir slík verkefni. Johan Oomen og Lora 

Aroyo hafa búið til flokkunarkerfi sem nær yfir öll crowdsourcing verkefni innan safna og 

annarra menningarstofnana og það kerfi verður notað í þessari ritgerð. Flokkunin var fyrst birt 

í grein þeirra „Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain“ sem minnst var á hér að ofan. 

Skipting þeirra hefur verið notuð af fleiri fræðimönnum síðan þá. Oomen og Aroyo setja 

crowdsourcing verkefnin í sex ólíka flokka sem verða skoðaðir hér að neðan.
37

 Flokkarnir eru: 

1. Leiðréttingar og uppskriftir 

2. Að setja hluti í samhengi 

3. Viðbót við safnkost 

4. Flokkun 

5. Sameiginleg sýningarstjórnun 

6. Hópfjármögnun 

 Leiðréttingar og uppskriftir: Í þessum flokki er fólki boðið að skrifa upp 

handskrifaða texta og gera aðgengilega á tölvutæku formi auk þess sem fólki er boðið að 

leiðrétta texta.
38

 Mörg dæmi eru til um velheppnuð verkefni af þessum toga sem bjóða uppá 

mikla möguleika, sérstaklega fyrir skjalasöfn. Handrit innihalda mikið magn af upplýsingum 

sem ekki er hægt að leita í fyrr en skráð hafa verið leitarorð við textann, honum lýst eða hann 

skrifaður upp. Það er ekki hægt að gera slíkt með tölvum heldur þarf mannshöndin að koma 

þar að.
39

 Dæmi um vel heppnað verkefni af þessum toga er verkefnið Old Weather sem sett 

var á laggirnar hjá United Kingdom‘s National Matime Museum í Bretlandi. Í verkefninu var 

fólk beðið um að skrifa upp gamlar skipsdagbækur og skrá niður hvernig veðrið var hvern dag 

sem skipið var á sjó. Með þessum upplýsingum er hægt að fá góða yfirsýn yfir veður og 

loftslagsbreytingar á árum áður.
40

 Verkefnið fór fram á heimasíðu safnsins en þar gat fólk 

lesið skannað handrit og sent textann rafrænt uppskrifaðan. Það voru ekki aðeins 

upplýsingarnar um veðrið sem heilluðu sjálfboðaliðana heldur þótti fólki mjög áhugavert að 

lesa um daglegt líf um borð í skipunum. Það var sá þáttur sem fékk fólk til þess að koma aftur 
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og aftur á síðuna og skrifa meira upp.
41

 Til eru dæmi þess að virkir einstaklingar í verkefnum 

sem þessu sitji við og skrifi upp handrit í allt að 45 klst á viku.
42

 

 Að setja hluti í samhengi: Í þennan flokk falla verkefni sem snúa að því að veita 

frekari upplýsingar um t.d. safnkost safna.
43

 Einnig segja sögur og skrifa greinar um hluti. Það 

má setja í þennan flokk þegar söfn nýta sér samfélagsmiðla eða annan vettvang til þess að fá 

upplýsingar um ljósmyndir eða annan safnkost. Nú þegar eru mörg söfn farin að nýta sér 

ljósmyndasíðuna Flickr Commons og er Ljósmyndasafn Reykjavíkur dæmi um safn sem 

hefur gert það hér á landi. Á Flickr Commons getur fólk skrifað athugasemdir við myndirnar 

og safnastarfsmenn svo nýtt upplýsingarnar og bætt þeim við lýsigögn (e. metadata) 

myndarinnar.
44

 Smithsonian safnið í Bandaríkjunum byrjaði að nota Flickr Commons árið 

2008 og á tímabilinu júní til desember það ár hafði myndum frá þeim verið flett 625.000 

sinnum og margir skrifað athugasemdir við myndirnar.
45

 Það ættu því allar stofnanir að geta 

séð að það er auðvelt að ná til hópa fólks og fá fram upplýsingar sem bæta skráningu. 

 Viðbót við safnkost: Söfnun gripa eða skjala til þess að bæta við safnkost eða til að 

setja á sýningu, hvort sem er á vef eða í sýningarsal.
46

 Dæmi um slíka sýningu er Click! A 

crowd-curated Exhibition sem sett var upp á Brooklyn Museum í Bandaríkjunum árið 2008. 

Þar var almenningi gefinn kostur á því að taka þátt í hönnunarferli sýningarinnar.
47

 

Aðstandendur verkefnisins nýttu sér hugmyndirnar sem James Surowiecki setti fram í bókinni 

The Wisdom of Crowds þar sem hann heldur því fram að hópar taki oft betri ákvarðanir heldur 

en einstaklingar.
48

 Fjallað var um kenningar Surowiecki í kafla 2.1. Undirbúningur 

sýningarinnar Click! hófst með því að ljósmyndurum var boðið að senda inn myndir sem þeir 

sjálfir höfðu tekið og myndu falla að þema sýningarinnar. Alls 389 einstaklingar sendu inn 

myndir sem almenningur var síðan fenginn til að meta á heimasíðu safnsins. Vinsælustu 

myndirnar enduðu svo stækkaðar á sýningu safnsins og urðu hluti af safnkosti þess.
49

 

 Flokkun: Í þessum flokki eru verkefni sem krefjast þess að fólk bæti efnisorðum við 

lýsigögn mynda, málverka, kvikmynda o.fl.
50

 Þetta er gert til að auka leitarbærni í efninu og 

flokka það á réttan hátt. Efnisorð verða að vera til staðar ef finna á efni á Internetinu eða í 
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gagnagrunni.
51

 Mörg árangursrík verkefni hafa verið sett af stað í þessum flokki og þar má til 

dæmis nefna verkefnið Your Paintings Tagger sem er samstarfsverkefni margra safna í 

Bretlandi. Þar er almenningi boðið að taka þátt í að skrifa leitarorð við málverk. Leitarorðin 

fara síðan í lýsigögn verksins ef nógu margir einstaklingar hafa skrifað sama leitarorð við 

sama verk. Það er gert til þess að auka nákvæmni og ekki sé hægt að festa vitlaust orð við 

lýsigögn verksins.
52

 Verkefninu er ætlað að auka leitarbærni innan safnkostsins. 

 Sameiginleg sýningarstjórnun: Með sameiginlegri sýningarstjórnun er átt við að 

fenginn sé innblástur og hjálp frá almenningi við að setja upp sýningar.
53

 Dæmi um slíka 

sýningu er sýningin Þitt er valið sem sett var upp í Hafnarborg árið 2014. Öll verkin á 

sýninguna voru valin af almenningi í gegnum síðuna www.sarpur.is þar sem fólki bauðst að 

skoða safneign safnsins og velja verk. Sýningin tók stöðugum breytingum á sýningartímanum 

og reynt var að koma til móts við óskir allra sem tóku þátt.
54

 Verkefni af þessum toga eru að 

verða frekar algeng á söfnum vegna þess að þau krefjast þess að fólk skoði safnkostinn, þau 

gera safngestum kleift að taka virkan þátt og opna fyrir samræðu milli safns og safngests
55

. 

Þetta segir Lucinda Blaser, en hún fer með stjórn stafrænna verkefna á Royal Museums 

Greenwich í Bretlandi og hefur komið að mörgum vel heppnuðum crowdsourcing 

verkefnum
56

 

 Hópfjármögnun: Hér að framan hefur verið fjallað um hópfjármögnun í kafla 2.1. en 

hún er á listanum vegna þess að mörg söfn hafa safnað fé í gegnum árin með beiðni um frjáls 

fjárframlög.
57

 

 Miðað við fjölda af tegundum crowdsourcing verkefna tengdum menningararfi verður 

að segjast að vel hafi tekist að innleiða aðferðir crowdsourcing í starf menningarstofnana eins 

og safna. Það hefur sýnt sig að almenningur getur verið afkastamikill þegar kemur að því að 

leysa verkefni af þessum toga.
58

 Það er þó ekki sjálfgefið að crowdsourcing verkefni hljóti 

meðbyr og verði farsæl. Það veltur allt á viðtökum almennings og hvort hann sé tilbúinn til 

þess að taka þátt. 
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2.3. Sjálfboðaliðarnir 
Crowdsourcing er ekki aðferð til þess að nálgast ódýrt vinnuafl heldur eigum við að líta á það 

sem leið til að bjóða áhugamönnum þátttöku í verkefnum safna, segir Owens.
59

 En hvað er 

það sem fær fólk til að taka þátt í svona verkefnum? Owens segir eftirfarandi um þann þátt:  

After Basic needs are covered, they tend to be primarly motivated by things that are 

not financial. People identify and support causes and projects that provide them with a 

sense of purpose. They establish and sustain their identity and sense of self through 

their actions. People get meaning from doing things that matter to them. They find a 

sense of belonging by being part of something bigger than themselves.
60

 

 

Þetta er áhugaverður punktur sem Owens kemur hér inn á, en hann heldur því fram að fólk 

vilji hafa hlutverk í stóra samhenginu og leggja sitt af mörkum. Sjálfboðaliðar eru til dæmis 

oft úr hópi eldriborgara eða öryrkja sem eiga oft erfitt með að finna sér hlutverk eða verkefni 

sem hentar þeim. Þessir hópar hafa oft ekki lengur fyrir fjölskyldu að sjá og hafa ekki að fastri 

vinnu að hverfa. Það að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi getur þar með gefið þeim nýjan tilgang 

og góða tilfinningu fyrir því að vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Samkvæmt Owens hafa 

bókasöfn, skjalasöfn og söfn margt að bjóða slíkum sjálfboðaliðum, enda eru þetta stofnanir 

með yfirlýstan tilgang og stefnu sem lýtur að því að vinna í þágu samfélagsins.
61

 

Margir hafa rætt um hvernig sé best að fá almenning til liðs við sig og það eru flestir 

sammála um að árangursríkast sé að reyna að ná til innri hvata (e. intrinsic motivation) fólks 

þegar kemur að crowdsourcing verkefnum. Það eru tvær tegundir af hvata sem drífa 

einstaklinga áfram. Annarsvegar innri hvati og hinsvegar ytri hvati (e extrinsic motivation). 

Ytri hvati er þegar viðkomandi fær utanaðkomandi verðlaun fyrir það sem hann er að gera. 

Það getur til dæmis verið prófgráða að loknu námi, verðlaunapeningur í lok íþróttamóts eða 

einfaldlega að fá útborgað um mánaðamótin. Innri hvati er aftur á móti þegar framkvæmdin 

sjálf verður verðlaunin.
62

 Það á til dæmis við þegar einstaklingur les fræðibók sér til ánægju 

eða prjónar peysu af því að hann hefur gaman af því. Yfirleitt er fólk undir áhrifum innri og 

ytri hvata á sama tíma en árangur af verkum fólks verður yfirleitt betri ef innri hvatinn er við 

völd.
63

 Clay Shirky nefnir það í bók sinni Cognitive Surplus að það sem skilur að 

sjálfboðaliða og fagmenn sé að sjálfboðaliðarnir eru alltaf dregnir áfram af innri hvata og 
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vinni þar af leiðandi að verkefninu af einskærum áhuga og jákvæðum drifkrafti.
64

 Shirky 

bendir einnig á að orðið amateur (áhugamaður) er komið af latneska orðinu amare sem þýðir 

að elska. Það að vera áhugamaður er því að gera eitthvað vegna þess að þú elskar að gera 

það.
65

 Því má segja að ástin sé það sem dregur sjálfboðaliða áfram og þess vegna eru verk 

sjálfboðaliðanna vel unnin. Til eru crowdsourcing verkefni sem eru drifin áfram af ytri hvata 

og besta dæmið um það er Amazon´s Mechanical Turk sem minnst var á í kafla 2.1. Á síðunni 

er fólki borgað fyrir að vinna einföld verkefni.
66

 Menningarstofnanir hafa sjaldnast efni á 

fjárhagslegum greiðslum fyrir þá vinnu sem þátttakendur reiða af hendi og verða því að 

treysta alfarið á innri hvata þeirra og ástina á verkefninu. 

Rithöfundurinn og forritarinn Paul Ford heldur því fram í grein sinni „The Web is a 

Customer service Medium“ sem hann birti á bloggsíðu sinni árið 2011, að fólk hafi eðlislæga 

þörf fyrir að tjá sig um skoðanir sínar og þrái að á það sé hlustað. Hann segir jafnframt að 

ekkert hafi þjónað þessari þörf mannfólksins jafn vel og Internetið.
67

 Á Internetinu er hægt að 

hafa skoðun á öllu og skrifa athugasemdir um allt milli himins og jarðar. Hafi fólk eitthvað 

fram að færa þá er auðvelt fyrir það að skrifa færslu á Facebook eða Twitter, jafnvel vinna 

færslu á Wikipedia. Kenningu Fords hafa stofnanir náð að nýta sér í crowdsourcing 

verkefnum í flokknum „að setja hluti í samhengi“.
68

 Með því að birta t.d. ljósmyndir á Flickr 

Commons, Facebook eða öðrum miðlum og biðja almenning um aðstoð við að þekkja fólk 

eða staði, eru söfn að höfða til þrár fólks til að deila þekkingu sinni. Það sama á við um 

verkefni þar sem fólk er beðið að deila reynslu sinni eins og til dæmis í Spurningalistum 

Þjóðháttasafns Þjóðminjasafns Íslands. Í því verkefni býðst fólki að svara spurningalistum á 

ítarlegan hátt og deila þannig reynslu sinni og þekkingu um tiltekið efni.
69

 Svör fólks verða 

svo hluti af safnkosti Þjóðháttasafnsins og hægt að nýta þau til frekari rannsókna. Þörf fólks 

fyrir að deila þekkingu sinni getur þar með orðið mjög gagnleg fyrir menningarstofnanir og 

margar þeirra notfæra sér það í starfsemi sinni. 

Kathrin Eccles og Andrew Greg segja í grein sinni „Your Paintings Tagger: 

Crowdsourcing Descriptive Metadata for a National Virtual Collection“ að nauðsynlegt sé 

fyrir þá sem stjórna crowdsourcing verkefnum að skilja þá hvata sem drífa sjálfboðaliða áfram 
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til þess að hægt sé að nýta sér möguleika verkefnanna að fullu.
70

 Oft sé gott að taka stöðuna 

eftir að verkefni eru komin af stað og reyna að komast að því hvaða hvatar liggja að baki 

vinnu sjálfboðaliðanna. Með þeim hætti geta stofnanirnar séð tækifæri sem mögulega hafa 

glatast í ferlinu og hvað hafi gengið vel. Slík rýni getur þar með orðið til þess að bæta 

verkefnin og hjálpað til við að fá nýja sjálfboðaliða til starfa.
71

 Sjálfboðaliðarnir hafa oftast 

áhuga á því að deila skoðunum sínum og samkvæmt Eccles og Greg snúast athugasemdir 

þeirra oft um að þeir hafi verið áhugasamir um að skapaður yrði vettvangur fyrir þá til að eiga 

samskipti við hvern annan og þá sem stjórna verkefnunum. Þeir vilji geta deilt aðferðum og 

mistökum sín á milli og gert sjálfboðastarfið félagslegt að hluta. Að sjálfsögðu séu þó alltaf 

einhverjir sem kjósi að njóta einverunnar við verkefnið og hafi ekki áhuga á frekari 

samskiptum.
72

 Sjálfboðaliðarnir eru einstaklingar en ekki nafnlaus fjöldi og stofnanir ættu að 

vera óhræddar við að hafa samskipti við þá og nýta þau samskipti til þess að bæta verkefnin. 

Nina Simon hefur skoðað þátttökuverkefni á söfnum og skrifar um þau í bók sinni 

Participatory museum. Í kaflanum „Principles of Participation“ segir hún að góð samskipti og 

hreinskilni milli safna og sjálfboðaliða séu mjög mikilvæg í verkefnum af því tagi. Markmið 

þátttökuverkefnisins þurfi alltaf að vera uppá borðinu, jafnvel þó svo að þau breytist í 

ferlinu.
73

 Það á líka við ef starfsfólk safna geri mistök sem lúta að verkefninu. Ef það er 

hreinskilið við þátttakendur um mistökin þá heldur samstarfið áfram að vera gott. Ef 

starfsfólkið sýnir í orðum og gjörðum hversu mikilvægt starf sjálfboðaliðanna er þá munu 

sjálfboðaliðarnir smám saman fara að líta á sig sem samstarfsaðila að verkefninu í stað þess 

að vera hluti af nafnlausum hópi.
74

 Simon telur einnig að með slíkum vinnubrögðum séu meiri 

líkur á að þeir vinni verkefnið betur og haldi áfram að stefna að sameiginlegu markmiði. Það 

er einnig mikilvægt, samkvæmt Simon, að þetta sameiginlega markmið sé öllum ljóst en 

jafnframt segir hún mikilvægt að öllum sé ljóst hvernig verkefnið geti uppfyllt þarfir 

sjálfboðaliðanna. Sjálfboðaliðar vilja ekki að verkefnin séu bara til gamans fyrir þá.
75

 Sú 

afþreying sem er hvað mest fullnægjandi er sú sem inniheldur bestu þætti borgaðrar vinnu s.s. 

áskoranir og kröfur um hæfni segir Simon.
76

 Þess vegna eru meiri líkur á því að sjálfboðaliðar 

haldist í verkefninu ef það er krefjandi.  

                                                           
70

 Eccles og Greg, Your Paintings Tagger, 196. 
71

 Eccles og Greg, Your Paintings Tagger, 200. 
72

 Eccles og Greg, Your Paintings Tagger, 200. 
73

 Simon, Principles of Participation, 339. 
74

 Simon, Principles of Participation, 342. 
75

 Simon, Principles of Participation, 340. 
76

 Simon, Principles of Participation, 339. 



  

20 
 

Simon segir að hönnun crowdsourcing verkefna eigi stærstan þátt í því hvort verkefnin 

verði farsæl eða ekki og hvort fólk fáist til þátttöku.
77

 Söfn verði því að bjóða uppá réttu tækin 

til að vinna starfið af hendi. Þau verði að vera auðskiljanleg og auðveld í notkun til þess að 

fæla ekki fólk frá.
78

 Af þessum ástæðum er nauðsynlegt fyrir söfn sem ætla sér að hrinda af 

stað crowdsourcing verkefni að gefa sér góðan tíma og kosta til fjármunum til þess að hanna 

umhverfi sjálfboðaliðanna þannig að þátttakan verði einföld og hver sem er geti tekið þátt. 

Þátttakendur vilja heldur ekki vinna of opin verkefni, þeir vilja láta stýra sér að settu marki.
79

 

Umgjörð verkefnisins má þar með ekki bjóða upp á of mikla möguleika eða vera of flókin. 

Fólk er líklegra til þess að vilja skrifa upp eina setningu í  þýðingarverkefni heldur en heila 

blaðsíðu og meiri líkur eru á því að fólk sé fáanlegt til að skrifa lýsingu á verklagi í 

sokkaprjóni heldur en verklagi í handavinnu almennt. Verkefnin geta haldið áfram að vera 

krefjandi þó svo að þau taki yfir minna svið í einu. Hönnun og umgjörð verkefna getur því 

haft mikið að segja um það hvort fólk ákveður að taka þátt. 

Það er ekki hægt að gera hvaða verkefni sem er að crowdsourcing verkefni. Verkefnin 

þurfa, sem fyrr segir, að vera af þeim toga að fólki finnist það vera að gera gagn með því að 

koma að þeim. Owens segir það vera sóun á tíma sjálfboðaliða að láta þá vinna verkefni sem 

tölvur geta gert og því þarf að láta verkefnin nýta möguleika hugar og handar þátttakenda á 

sem bestan hátt. Uppskriftir og þýðingar uppúr handritum eru dæmi um verkefni sem tölvur 

geta ekki leyst og því eru þau upplögð verkefni fyrir sjálfboðaliða.
80

 Manneskjur geta metið 

ákveðnar upplýsingar og tekið ákvarðanir ólíkt tölvum og þess vegna eru svona mörg 

crowdsourcing verkefni að gefa af sér dýrmætar og gagnlegar afurðir.
81

 Þegar söfn fara af stað 

með crowdsourcing verkefni þurfa starfsmenn að velta tveimur spurningum fyrir sér 

samkvæmt Simon: Hvað geta sjálfboðaliðar lagt til sem starfsfólkið getur ekki? Hvernig getur 

verkefnið stutt markmið stofnunarinnar í heild sinni? Ef starfsmenn stofnunarinnar geta 

svarað þessum spurningum á auðveldan hátt þá er verkefnið gott og á rétt á sér í þessu 

samhengi.
82

 Samkvæmt þessu er grundvallaratriði að crowdsourcing verkefni séu af þeim toga 

að þau geti aðeins verið unnin af virkum sjálfboðaliðum, sjálfboðaliðarnir verða að hafa 

einhvern kost fram að færa sem tölvur og fagmenn hafi ekki. 
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2.4. Kostir og gallar crowdsourcing 
Crowdsourcing hefur fengið á sig gagnrýni í gegnum tíðina og beinist hún að mestu leiti að 

tveimur þáttum. Annars vegar er það sú skoðun að crowdsourcing gengisfelli vinnu sem áður 

var unnin af fræðimönnum.
83

 Margir fræðimenn velta því fyrir sér hvort þeir séu tilbúnir til 

þess að færa störf sín út til almennings og eru hræddir við að missa tökin á safnkostinum og 

skráningu hans.
84

 Af hverju ætti almenningur að vinna störf sem fræðimenn hafa einir 

menntun til að sinna? Aðrir telja það vera kost að kerfisbundin störf fræðimanna færist yfir til 

almennings því það gefi þeim tækifæri til þess að einbeita sér að verkefnum sem krefjast 

faglegrar færni og komi í veg fyrir að tíma sé sóað í einföldustu verkefnin.
85

 Einhverjir velta 

þó fyrir sér hvort söfn muni ekki lenda í vandræðum þegar crowdsourcing verkefnunum líkur 

vegna þess að fræðimennirnir verði síður tilbúnir til þess að vinna þau störf sem áður voru 

unnin af sjálfboðaliðunum. Þeir muni ekki telja þau störf sér samboðin og það muni koma 

söfnunum í vandræði.
86

 Gengisfelling vinnu starfsmanna safna með notkun crowdsourcing 

verður að teljast réttmæt gagnrýni þó svo að kostir þess að útdeila verkefnum til almennings 

séu margir. 

 Hinsvegar lítur megingagnrýni fólks að því að erfitt er að tryggja gæði efnisins sem 

kemur frá sjálfboðaliðunum. Safnastofnanir hafa í gegnum tíðina aflað sér trausts og fólk telur 

upplýsingar sem frá þeim koma vera trúverðugar. Það að hleypa almenningi í gögn 

stofnananna getur brotið þetta traust sem söfn eru búin að ávinna sér segja Oomen og 

Aroyo.
87

 Óttinn við það að rannsakendur framtíðarinnar finni vitlaust skráð gögn í safnkosti 

safna og líti á þau sem sannleik er viðvarandi hjá þeim sem ekki trúa staðfastlega á gæði 

crowdsourcing verkefna.
88

 Sem betur fer eru flestar stofnanir meðvitaðar um galla þess að 

vinna með almenningi og gera hvað þær geta til þess að fyrirbyggja allar rangfærslur strax í 

hönnunarferli verkefnanna. Best hefur gefist að láta samfélag sjálfboðaliða virka sem síu á 

efni sem fer inn í kerfið og byggja upp hóp sem er umhugað um nákvæmni og góð 

vinnubrögð segja Oomen og Aroyo. Eins og fram kom í kafla 2.1. hefur það fyrirkomulag 

gengið vel á Wikipedia síðunni en þar eru sjálfboðaliðar mjög duglegir við að leiðrétta villur 

hvers annars og bæta efnið. Í ýmsum verkefnum þar sem sjálfboðaliðar bæta við leitarorðum 

hefur það virkað vel að láta leitarorðin ekki festast við skráninguna nema ákveðinn fjöldi 

sjálfboðaliða hafi skrifað sömu leitarorð inn við sömu mynd. Þetta var til dæmis gert í 
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verkefninu Your Paintings Tagger sem fjallað var um í kafla 2.2. Þannig verður það ólíklegra 

að einhver húmoristi nái að koma dónalegu orði inn í lýsigögnin eða orði sem einfaldlega á 

ekki við um það sem verið er að útbúa lýsigögn fyrir, svo dæmi séu tekin. Í minni 

crowdsourcing verkefnum geta safnastofnanir svo kostað til nokkrum klukkutímum á viku 

fyrir starfsmann safnsins til þess að fara yfir réttmæti upplýsinga sem borist hafa. Auðvitað er 

aldrei hægt að ábyrgjast að allt sem inn kemur frá sjálfboðaliðum sé rétt en söfn hafa tækifæri 

til þess að útbúa verkefnin þannig að líkurnar á villum verði sem minnstar og þannig haldið 

trúverðugleika sínum. 

 Safnafræðingurinn Lori Byrd Phillips segir í kafla sínum „The Role of Open Authority 

in a Collaborative Web“ að hugmynd hans um opið kennivald (e. open authority) sé 

nauðsynleg hugmyndafræði til þess að sameina framlag samfélagsins og sérfræðiþekkingu 

safnastarfsmanna við túlkun okkar sameiginlega menningararfs.
89

 Phillips segir í greininni: 

The consept of open authority is an effort to demystify and reconcile the seemingly 

contradictory ideas of open collaborations and museum expertise, making it clear that 

openness and authority are not mutually exclusive. It is not about giving up anything- 

it is about fostering an open dialogue so that institutional expertise can be made even  

better, together.
90

  

 

Samkvæmt þessu eiga söfn ekki að líta svo á að með því að hleypa almenningi nær sér með 

crowdsourcing verkefnum þá séu þau að tapa kennivaldi og trausti sem þau hafa áunnið sér. 

Það að opna safnkostinn getur leitt til opinnar samræðu milli safns og almennings sem síðan 

getur orðið til þess að þroska báða aðila. Það að endurskoða vald safna þýðir ekki að söfnin 

þurfi að fórna vinnusiðfræðinni, markmiðum sínum eða metnaði. Þvert á móti er hægt að líta 

svo á að hér sé komið tækifæri til að dýpka tilgang safnsins. Opið kennivald er ný leið til þess 

að nálgast markmið safna og láta þau verða bæði  „hof og basar“, segir Phillips og vísar þar til 

orða í greinunum „The Museum, a Temple or the Forum“ eftir Duncan F. Cameron og „The 

Cathedral and the Bazaar“ eftir Eric S. Raymond.
91

 

 Augljósasti kosturinn við crowdsourcing verkefni er sá að með slíkum verkefnum er 

komin vettvangur fyrir fjársveltar safnastofnanir til að auka umsvif sín og koma meiru í verk á 

ódýran máta. Flestar stofnanir eru undirmannaðar og hafa ekki yfir miklu fjármagni að ráða. 

Þess vegna gengur mörgum þeirra illa við t.d. skráningu safnkosts síns og að gera hann 

leitarbærari með því að bæta við lýsigögnum. Með hjálp almennings er hægt að koma meiru í 
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verk og auka aðgengi safnkostsins til muna.
 92

 Í Reglugerð um Héraðsskjalasöfn er til dæmis 

kveðið á um það að skjalasöfnin eigi að leggja sig fram um að gera safnkost sinn 

aðgengilegan almenningi.
93

 Það sama stendur í þriðju grein Safnalaga en þar er kveðið á um 

að söfn eigi að gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum.
94

 

Besta leiðin til þess er að gera safnkostinn aðgengilegan er á Internetinu, sérstaklega þar sem 

um er að ræða þjóðarsöfn sem eiga að þjóna heilu löndunum.
95

 Með því að deila safnkostinum 

á Internetinu er hægt að koma til móts við þá íbúa samfélagsins sem ekki hafa tök á því að 

koma á söfnin vegna landfræðilegra takmarkana eða líkamlegra. Með crowdsourcing 

verkefnum er hægt að koma til móts við þennan hóp og standa við þær greinar laganna sem 

snúa að aðgengi safnkosts til almennings. 

 Sá kostur crowdsourcing sem flestir ættu þó að líta til við framkvæmd slíkra verkefna 

er að crowdsourcing er ein mikilvægasta reynsla sem söfn geta boðið notendum sínum. Í 

staðinn fyrir að bjóða þeim uppá að skoða sig um í stafrænum safnkosti þá er hægt að virkja 

þá til þátttöku.
96

 Það gerir það að verkum að fólk skoðar safnkostinn á dýpri hátt og tengist 

honum betur.
97

 Eggert Þór Bernharðsson heldur því fram í grein sinni „Ferð til fortíðar“ að „ í 

nútímasamfélagi gerir fólk auknar kröfur um þátttöku, því nægi ekki að vera áhorfandi. Það 

vill taka þátt og upplifa með eigin reynslu.“
98

 Það á bæði við þegar gestir heimsækja söfn og 

þegar þeir skoða sig um í stafrænum safnkosti þeirra. Þátttaka skilur einnig meira eftir sig, ef 

svo má að orði komast, heldur en að vera eingöngu áhorfandi. Sé það rétt ættu öll söfn og 

safnastofnanir að stefna að meiri þátttöku gesta sinna. Ekki einungis til þess að gestir læri 

meira heldur einnig til þess að þeir tengist söfnunum betur og líti á þau sem vettvang samræðu 

í stað þess að vera óhagganlegt yfirvald. 

 Sú breyting sem orðið hefur á söfnum og safnastofnunum í þessa átt liggur í gildum 

nýfrjálshyggju sem í menningarpólitísku samhengi miðar að einstaklingsfrelsi til 

skoðanaskipta og athafna.
99

 Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir fjalla um 

þróun  íslenskra safna í átt til nýfrjálshyggju í grein sinni „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra 

safna“. Þar tala þau um opinbera stefnu stjórnvalda á árunum 1991-2009 að einkavæða 
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ríkisfyrirtæki og virkja einstaklingsframtakið og þau áhrif sem það hafði á söfn og 

menningarstofnanir.
100

 Í greininni kemur fram að áhersla hafi verið lögð á það að draga úr 

stofnanavaldi og afmá hugmyndir um söfn sem gamaldags og kyrrstæðar heildir.
101

 Söfn og 

aðrar menningarstofnanir áttu að vera allt í senn fræðandi, skemmtilegar og eftirsóknarverðar 

viðskiptavörur.
102

 Þessar hugmyndir koma heim og saman við þá þróun sem orðið hefur á 

söfnum hvað varðar virka þátttöku gesta og yfirfærslu kennivaldsins sem söfnin ein höfðu 

áður.
103

 Breytingar á safnastarfi fylgja greinilega breytingum á samfélögum, hvort heldur sem 

þær tengjast opinberum stjórnmálastefnum eða þeim tíðaranda sem ríkir hverju sinni. 

Hugmyndir um söfn sem yfirvald eru á hverfanda hveli og hugmyndir um þau sem vettvang 

samræðu eiga frekar upp á pallborðið. 
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3. Crowdsourcing á íslenskum ljósmyndasöfnum 
Í þessum kafla verður fjallað um hvernig crowdsourcing hefur verið notað á íslenskum 

ljósmyndasöfnum. Tekin verða dæmi af nokkrum söfnum og fjallað um þeirra aðferðir til þess 

að nýta sér aðstoð almennings við greiningu ljósmynda. Skoðaðir verða kostir og gallar 

crowdsourcing verkefnanna og viðbrögð almennings við þeim auk þess sem skoðað verður 

hvaða fleiri tækifæri bjóðast ljósmyndasöfnum þegar kemur að crowdsourcing. 

3.1. Íslensk ljósmyndasöfn 

Eftirfarandi eru upplýsingar um ljósmyndasöfnin sem voru tekin fyrir í rannsókninni og 

viðmælendurna: 

 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur hefur verið starfrækt frá árinu 1981, fyrst sem einkafyrirtæki en 

árið 1987 eignaðist Reykjavíkurborg safnið. Árið 2014 varð svo Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur. Safneignin telur nú um sex milljónir ljósmynda með 

mjög fjölbreyttu myndefni. Settar eru upp á annan tug sýninga ár hvert, ýmist úr safnkostinum 

eða frá þekktum ljósmyndurum, íslenskum og erlendum.
104

 Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

leggur stund á og stuðlar að rannsóknum á ljósmyndum á öllum sviðum auk þess sem safnið 

býður upp á fræðslu fyrir öll skólastig. 

Til að afla upplýsinga var tekið viðtal við Kristínu Hauksdóttur verkefnastjóra á 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur og fékk viðtalið númerið GÓ 1/15. Kristín er með myndlista- og 

ljósmyndamenntun, MFA frá Pratt Institude í New York. Hún hefur starfað í 13 ár á 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur en starfaði áður hjá Morgunblaðinu við ljósmyndasafn Ólafs K. 

Magnússonar.
105

 

 

Ljósmyndasafn Akraness 

Ljósmyndasafn Akraness var stofnað árið 2002 í tilefni af 60 ára afmæli kaupstaðarins. 

Fljótlega var vefur Ljósmyndasafns Akraness opnaður en þar eru nú um 40.000 myndir úr 

eigu safnsins. Hlutverk safnsins er að: ,,safna, skrá og varðveita ljósmyndaefni svo sem 

ljósmyndir, glerplötur, filmur, og skyggnur sem og önnur gögn og skjöl sem tengjast greininni 

og hafa menningarsögulegt gildi og varpa ljósi á sögu Akraness“. Ljósmyndasafnið hefur 

einnig það hlutverk að festa á mynd samtímasögu Akraness.
106
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Tekið var viðtal við Nönnu Þóru Áskelsdóttur, skrifstofustjóra Bókasafns Akraness og 

Ljósmyndasafns Akraness. Viðtalið fékk númerið GÓ 1/16. Nanna er bókasafns- og 

upplýsingafræðingur en hefur einnig diplómapróf í opinberri stjórnsýslu. Nanna hefur unnið 

við safnið frá árinu 2009 en áður vann hún í um 20 ár sem yfirmaður fimm safna á Akranesi 

(bókasafns, byggðasafns, héraðsskjalasafns, listasafns og ljósmyndasafns).
107

 

 

Ljósmyndasafn Vestmannaeyja 

Ljósmyndasafn Vestmannaeyja er starfrækt undir Safnahúsi Vestmannaeyja. Undir þeim hatti 

er einnig starfrækt Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja, Bókasafn Vestmannaeyja, Byggðasafn 

Vestmannaeyja og Listasafn Vestmannaeyja.
108

 Ljósmyndasafnið varð til þegar 

ljósmyndaplötusafn Kjartans Guðjónssonar ljósmyndara var gefið Vestmannaeyjabæ. Síðar 

hafa bæst fleiri myndasöfn við safnið og í dag er Ljósmyndasafn Vestmannaeyja eitt af stærri 

ljósmyndasöfnum landsins með nokkrar milljónir ljósmynda.
109

 

Tekið var viðtal við Kára Bjarnason, forstöðumann Safnahúss Vestmannaeyja og 

viðtalið fékk númerið GÓ 2/16. Kári er með MA-gráðu í íslenskum fræðum og hefur unnið 

við Safnahús Vestmannaeyja frá árinu 2007. Þar áður starfaði hann í 15 ár á handritadeild 

Landsbókasafns Íslands.
110

 

 

Ljósmyndasafn Íslands 

Ljósmyndir í safni Þjóðminjasafns Íslands eru varðveittar í sér safni sem kallast 

Ljósmyndasafn Íslands. Þar er að finna úrval af þjóðlífs- og mannamyndum, þær elstu frá um 

1839. Safnið telur nú um fimm milljónir mynda. Hluti myndanna er aðgengilegur almenningi 

á vefnum www.sarpur.is en einnig á vef Ljósmyndasafns Íslands. Ljósmyndasafnið veitir 

almenningi, fræðimönnum og fleirum aðgang að safnkosti sínum, selur og leigir eftirtökur 

eftir myndum auk þess sem safnið stendur fyrir viðamiklum sýningarverkefnum, rannsóknum 

og útgáfu.
111

 

 Tekið var viðtal við Ingu Láru Baldvinsdóttur sviðsstjóra Ljósmyndasafns Íslands og 

fékk viðtalið númerið GÓ 3/16. Inga Lára er með BA- gráðu frá University College í Dublin 

og Cand. Mag.-próf í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur unnið síðustu 25 ár við 

varðveislu ljósmynda á Þjóðminjasafni Íslands, var fyrst deildarstjóri þar en er nú sviðsstjóri 
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sem fyrr segir. Inga Lára hefur einnig fengið birtar ritgerðir og bækur um íslenska 

ljósmyndasögu.
112

 

 

Héraðsskjalasafn Árnesinga 

Héraðsskjalasafn Árnesinga er staðsett á Selfossi en er rekið af öllum sveitarfélögunum í 

Árnessýslu sem eru átta talsins.
113

 Á héraðsskjalasafninu hefur síðustu ár verið í gangi sérstakt 

ljósmyndaverkefni en það hófst árið 2010. Þá sóttu Héraðsskjalasafn Árnesinga, 

Héraðsskjalasafn Austfirðinga og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga sameiginlega um styrk frá 

Alþingi til að vinna að skráningu á ljósmyndum í fórum safnanna og gera þær aðgengilegar 

almenningi í gegnum Internetið. Söfnin fengu styrk sem samsvaraði upphæð fullra 

atvinnuleysisbóta fyrir tvö stöðugildi á hverju safni í eitt ár.
114

 Framlenging fékkst á verkefnið 

að þessu eina ári liðnu en því lauk að mestu leiti um áramótin 2015-2016. Safnið er nú með 

um 90.000 ljósmyndir á myndavef sínum. 

 Tekið var viðtal við Þorstein Tryggva Másson héraðsskjalavörð og fékk það númerið 

GÓ 4/16. Þorsteinn er með MA- gráðu í sagnfræði og heimspeki og hefur unnið við 

skjalasafnið samfleytt frá árinu 2008.
115

 

 

Ljósmyndasafn Ísafjarðar 

Ljósmyndasafn Ísafjarðar er í eigu Ísafjarðarbæjar og var rekið sem deild í 

héraðsskjalasafninu frá 1970 en hefur verið sjálfstæð stofnun frá árinu 2003. Safnkostur 

safnsins er um 500.000 ljósmyndir og er meginhluti safnsins myndir frá ljósmyndurum sem 

hafa starfað á Ísafirði.  Markmið safnsins er m.a. að safna, skrá og varðveita ljósmyndaefni og 

veita aðgang að því á safninu eða með stafrænum hætti.
116

 

 Tekið var viðtal við Guðfinnu M. Hreiðarsdóttur skjalavörð og fékk viðtalið númerið 

GÓ 5/16. Guðfinna er með BA- gráðu í sagnfræði og MA- gráðu í hagnýtri menningarmiðlun 

og hefur unnið á safninu frá árinu 2010.
117

 

 

Héraðsskjalasafn Neskaupsstaðar, Skjala og myndasafn Norðfjarðar 

Héraðsskjalasafnið á Neskaupsstað varð til um 1979 þegar Guðmundur Sveinsson byrjaði að 

safna skjölum og ljósmyndum um Norðfjörð og Norðfirðinga. Safnið var svo formlega 
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stofnað 23. janúar 1979 þegar stofnun safnsins var samþykkt af bæjarstjórn 

Neskaupsstaðar.
118

 Á safninu eru nú liðlega 100.000 ljósmyndir.
119

 

 Tekið var viðtal við Guðmund Sveinsson héraðsskjalavörð og fékk það númerið GÓ 

6/16. Guðmundur hefur verið héraðsskjalavörður frá stofnun skjalasafnsins og eini 

starfsmaður safnsins frá upphafi.
120

 

 

Ef haldið er áfram að miða við crowdsourcing flokkunarkerfi Oomen og Aroyo sem fjallað 

var um í kafla 2.2., má segja að íslensk ljósmyndasöfn hafi einungis verið að vinna 

crowdsourcing verkefni sem falla undir flokkinn „að setja hluti í samhengi“. Eins og fram 

kom í kafla 2.2. þá snýst sá flokkur um það að almenningur veiti söfnum frekari upplýsingar 

um safnkost þeirra.
121

 Skráning ljósmynda er mikilvægt starf og flestir geta verið sammála um 

að vel greind og skráð ljósmynd er verðmæt.
122

 Í þeim tilvikum þar sem myndirnar koma ekki 

skráðar eða merktar inn á söfnin getur verið mikil vinna framundan við að greina 

ljósmyndirnar þannig að hægt sé að skrá þær og gera leitarbærar. Vel skráðar og greindar 

ljósmyndir geta nýst fleirum og á fjölbreyttari máta heldur en ógreind mynd. Ógreind 

ljósmynd getur þó verið  góð heimild t.d. um vinnulag eða fatnað og nýst þannig. Þrátt fyrir 

góða viðleitni safnastarfsmanna við greiningu ljósmynda þá er engin leið fyrir þá að þekkja 

alla staði og allar manneskjur sem koma fyrir á myndunum.
123

 Því bregða mörg söfn á það ráð 

að leita aðstoðar almennings við greiningu ljósmyndanna. Með því að opna safnkost sinn og 

leita aðstoðar ná söfnin að nýta sér áhuga gesta sinna til góðra verka og skapa þar með betra 

samband milli safns og almennings.
124

 

 Library of Congress í Washington ákvað árið 2010 að setja safn ljósmynda af 

hermönnum úr bandarísku borgarastyrjöldinni á Flickr síðuna sína. Safnið bað því næst 

almenning um hjálp við að nafngreina hermennina. Margir hermannanna voru nafngreindir 

þökk sé verkefninu.
125

 Í stóru landi eins og Bandaríkjunum er erfitt að ætlast til þess að hægt 

sé að nafngreina alla sem sjást á ljósmyndum eins og þessum af hermönnunum. Fólksfjöldinn 

er mikill og erfitt að ná til allra sem gætu þekkt andlitin á myndunum. Öðru máli gegnir um 

ljósmyndir sem þarf að greina hér á landi. Íslendingar eru fámenn þjóð, rétt rúmlega 330.000. 

Fámennið veldur því að Íslendingar þekkja marga og fólk úr smærri byggðarlögum rekur 
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nánast upp stór augu ef ókunnur maður gengur eftir götu. Landið er heldur ekki stórt að 

flatarmáli og hver landshluti býr yfir sínum eigin sérkennum. Margir Íslendingar hafa ferðast 

mikið um landið vegna þess hve það er landfræðilega einangrað og lengi vel var erfitt að 

ferðast milli landa. Þeir sem hafa ferðast mikið þekkja helstu kennileiti um land allt og geta 

greint myndefni á ljósmyndum út frá þeirri þekkingu sinni. Íslensk ljósmyndasöfn virðast þess 

vegna hafa forskot þegar kemur að því að nýta almenning til þess að greina ljósmyndir. En 

hvaða aðferðir hafa íslensk ljósmyndasöfn verið að nota við greiningu ljósmynda með aðstoð 

almennings? 

3.2. Greining ljósmynda í gegnum Internetið 

Sex af sjö ljósmyndasöfnum sem skoðuð voru nýta sér Internetið á einhvern hátt við 

crowdsourcing sem fellur undir flokkinn „að setja hluti í samhengi“. Þau gera það með 

gagnvirkum ljósmyndavefjum, Facebook- og Flickr síðum auk þess sem Ljósmyndasafn 

Íslands hefur sett upp greiningarsýningu á heimasíðu Þjóðminjasafnsins.  

Ljósmyndasafn Akraness, Ljósmyndasafn Ísafjarðar og Ljósmyndasafn Íslands geta 

státað af gagnvirkum ljósmyndavefjum þar sem auðvelt er að senda inn athugasemdir við 

stakar ljósmyndir. Ljósmyndasafn Akraness og Ljósmyndasafn Ísafjarðar notast við eigin vefi 

en auk þess er Ljósmyndasafn Ísafjarðar ný orðið aðili að vefnum Sarpi. Ljósmyndasafn 

Íslands notar svo Sarp eingöngu. Sarpur er forrit og gagnasafn sem er rekið af rekstrarfélagi 

sem er sameign 50 safna um allt land. Aðildarsöfnin eru af ýmsum toga og á vefnum eru 

varðveittar upplýsingar um listaverk, muni, myndir, fornleifar, hús, þjóðhætti, örnefnalýsingar 

og fleira.
126

 Vefurinn www.sarpur.is var opnaður almenningi árið 2013 og nú er mjög auðvelt 

fyrir áhugasama að skoða sig um í safnkosti aðildarsafnanna.
127

 Inga Lára Baldvinsdóttir segir 

að Sarpur sé í raun aðal greiningartækið á Ljósmyndasafni Íslands. Það virðist vera talsvert 

um það að fólk setjist niður og skoði vefinn. Fólk er þá ýmist að slá upp staðarheitum og 

skoða allar myndirnar frá ákveðnu byggðarlagi eða jafnvel að skoða allar skipamyndir ef 

áhugi fólks liggur þar. Út frá þessu grúski fólks koma oft hrinur af athugasemdum, 

leiðréttingum og viðbótum inn til safnsins.
128

  

Aðalástæðan fyrir því að Sarpur er að virka jafn vel sem greiningartæki og raun ber 

vitni er sú að kerfið gæti varla verið einfaldara. Við hverja mynd er hnappur þar sem stendur 

„Veistu meira?“ fólk getur ýtt á hann og sent inn athugasemdir á auðveldan hátt (sjá myndir 1 

og 2). Þessu er svipað farið á vef Ljósmyndasafns Akraness en þar er valmöguleiki við  
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Mynd 1. Skjáskot af vefnum sarpur.is. Undir hægra horni ljósmyndarinnar sem skoðuð er má 

sjá hnappinn „Veistu meira?“. 

 

 

Mynd 2. Skjáskot af vefnum sarpur.is. Gluggi sem kemur upp ef ýtt er á hnappinn „Veistu 

meira?“. Þar er einfalt að skrá inn frekari upplýsingar og senda inn. 

 

hverja mynd að senda safninu upplýsingar um myndina. Þessi gagnvirki vefur hefur nýst 

Ljósmyndasafni Akraness vel en í gegnum hann hafa frá árinu 2003 verið að koma inn 700-
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1000 athugasemdir á ári.
129

 Ljósmyndasafn Akraness kallar aðallega eftir aðstoð almennings í 

gegnum Facebook og bendir þar fólki á að fara inn á ljósmyndasíðuna og aðstoða við 

greiningu ljósmyndanna.
130

 

Héraðsskjalasafn Árnesinga, Ljósmyndasafn Reykjavíkur, og Ljósmyndasafn 

Vestmannaeyja eru með ljósmyndavefi á Internetinu þar sem ekki er boðið uppá þann 

valmöguleika við hverja mynd að senda inn frekari upplýsingar. Á vefjum þeirra safna þurfa 

gestir sem hafa athugasemdir að taka niður númer myndarinnar og senda söfnunum tölvupóst 

með upplýsingunum sem þeir vilja koma til skila. Kári Bjarnason hjá Ljósmyndasafni 

Vestmannaeyja er mjög ósáttur við að vefur safnsins sé ekki gagnvirkur. Hann segir fólk ekki 

nenna að vinna mikla vinnu til þess að koma einni athugasemd frá sér til safnsins og þess 

vegna berist minna af upplýsingum heldur en ef vefurinn væri gagnvirkur. Hann tekur fram að 

þetta þurfi að vera einfalt.
131

 Þorsteinn Tryggvi Másson hjá Héraðsskjalasafni Árnesinga er á 

sömu skoðun og segir myndavefinn hjá safninu ekki vera nógu notendavænan. Ef vefurinn 

væri notendavænni þá væri auðveldara að fá fólk til þess að taka þátt, segir hann.
132

 Þessi orð 

viðmælendanna ríma við það sem haft var eftir Ninu Simone í kafla 2.3. hér að framan en 

samkvæmt henni verða safnastofnanir að bjóða uppá réttu tækin til þess að leysa verkefnin af 

hendi og þau þurfi að vera einföld í notkun.
133

 Það er tilfellið með Sarp og aðra gagnvirka 

ljósmyndavefi. Þeir eru einfaldir og þægilegt er að senda inn athugasemdir, og má leiða að því 

líkum að svörunin sé af þeim ástæðum svo mikil sem raun ber vitni, jafnvel þó það sé ekki 

verið að auglýsa síðurnar mikið. 

 Ljósmyndasafn Reykjavíkur er ekki með gagnvirkan vef en er með um 100-200 

myndir eftir ljósmyndarann Magnús Ólafsson á Flickr Commune, en á þeirri síðu er að finna 

myndir sem komnar eru úr höfundarrétti.
134

 Flickr síðan hefur ekki verið nýtt sem 

greiningartæki af Ljósmyndasafni Reykjavíkur, enda eru ljósmyndirnar það gamlar að 

hverfandi líkur eru á því að fólkið á myndunum þekkist. Hægt væri að nýta Flickr sem 

greiningartæki ef verkefnið væri auglýst sérstaklega og fólki vísað inná Flickr síðu safnsins 

eins og gert var með hermannamyndirnar í Library of Congress í Washington sem minnst var 

á í kafla 3.1. Þeim sem skoða síðuna gefst þó tækifæri á því að skrifa athugasemdir við 

myndirnar og merkja þær sem uppáhalds þó svo að athugasemdirnar geti oft ekki talist 

innihaldsríkar. Notkun Ljósmyndasafns Reykjavíkur á Flickr telst þess vegna ekki til 
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crowdsourcing heldur má segja að hún falli undir flokkinn notendaskapað efni (e. user-

generated content). Munurinn á crowdsourcing og notendasköpuðu efni er sá að 

crowdsourcing gefur af sér lokaafurð en gildi notendaskapaðs efnis felst í því að vekja fólk til 

umhugsunar um efnið og jafnvel fá það til að tjá sig um það.
135

 Þetta getum við séð á mynd 3 

en þar fær ljósmyndin sem um ræðir einn einstakling til þess að skoða myndina á 

fagurfræðilegan hátt á meðan hinn einstaklingurinn veltir fyrir sér baksögu myndarinnar. 

Myndin sem Ljósmyndasafn Reykjavíkur setti inn náði þannig að vekja þessa tvo aðila til 

umhugsunar um ljósmyndina og þess vegna fellur ljósmyndin vel að hugmyndum um 

notendaskapað efni. 

 

Mynd 3. Skjáskot af Flickr síðu Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Þar má sjá tvær athugasemdir 

frá notendum síðunnar. 

 

Segja má að tvö safnanna sem skoðuð voru noti samfélagsmiðilinn Facebook 

markvisst við greiningu ljósmynda. Ljósmyndasafn Reykjavíkur hefur stundum notað 

miðilinn þannig að það hefur sett inn nokkrar myndir í einu sem ekki hefur tekist að greina og 

beðið fólk um aðstoð. Þetta hafa aðallega verið staðarmyndir og gengið mjög vel samkvæmt 

Kristínu Hauksdóttur sem rætt var við.
136

 Héraðsskjalasafn Árnesinga hefur svo birt 
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svokallaða föstudagsmynd á Facebook nánast á hverjum föstudegi síðustu ár. Það eru yfirleitt 

yngri mannamyndir og nær undantekningarlaust fást nöfn á alla sem á myndunum eru. Safnið 

hefur einnig birt myndir á Facebook í kringum ákveðna daga eða viðburði t.d. syrpu 

öskudagsmynda á öskudaginn þar sem fólk var beðið um að nafngreina krakkana á 

myndunum. Einnig hefur safnið farið í átak á greiningu úr ákveðnum ljósmyndasöfnum en t.d. 

tók safnið átaksviku í greiningu ljósmynda frá Tungnamanninum Arnóri Karlssyni í desember 

2015.
137

 Átakið naut mikilla vinsælda hjá Tungnamönnum og skapaði mikinn 

umræðugrundvöll milli þeirra.
 138

 

 

Mynd 4. Skjáskot af Facebooksíðu Héraðsskjalasafns Árnesinga. Í athugasemdunum má sjá 

gesti síðunnar skiptast á skoðunum. 

 

Þorsteinn Tryggvi segir að á Facebook geti oft skapast miklar umræður þar sem fólk 

kemur með sínar tillögur um nöfn á fólki eða stöðum og spyr aðra hvort þeir séu sammála. 

Myndunum er deilt áfram á auðveldan máta og fólk er duglegt við að gagnrýna það sem það 

telur vera vitlausa greiningu (sjá mynd 4).
139

 Það má því segja að gestir síðunnar virki sem 

aðhald á hvern annan og meiri líkur eru á að réttar upplýsingar komi inn fyrir vikið. Ef hópur 

fólks hefur staðfest nafn við mynd, þá verða að teljast miklar líkur á að um rétt nafn sé að 

ræða. Þetta er sama félagslega aðhald og rætt var um í kafla 2.1. í sambandi við Wikipedia 

síðuna þar sem sagt var að virkir notendur væru mjög duglegir við að leiðrétta hvern annan. 

Það má heldur ekki gleyma því að fólkið sem er á myndunum er oft lifandi og virkir notendur 
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á Facebook. Það er oft merkt við myndirnar og fær þá tilkynningu um að birst hafi ljósmynd 

af þeim á síðu safnsins. Þessir einstaklingar geta þá yfirleitt staðfest það sem aðrir hafa sagt 

eða komið með leiðréttingar. Það virðist því vera að á Facebook geti opnast mikill 

umræðugrundvöllur fyrir almenning. 

  Ekki eru allir jafn sannfærðir um ágæti Facebook við greiningu ljósmynda en Inga 

Lára Baldvinsdóttir hjá Ljósmyndasafni Íslands er á þeirri skoðun. Að hennar mati er 

Facebook yfirborðskenndur miðill og þær athugasemdir sem fólk skilur eftir sig minna hana 

oft frekar á kaffibollaspjall heldur en fræðilega greiningu.
140

 Það má því segja að Facebook sé 

í hennar huga nær því að vera miðill fyrir notendaskapað efni heldur en tæki til 

crowdsourcing. Þar skoði fólk myndir, smelli á „like“ takkann og skilji ef til vill eftir 

athugasemd en heldur síðan áfram för sinni. Það eru sjaldan settar inn myndir til greiningar á 

Facebooksíðu Þjóðminjasafnsins þrátt fyrir að fylgjendur hennar séu um 7000 talsins, safnið 

fer frekar þá leið að vísa áhugasömum af Facebooksíðunni sinni og inn á Sarp (mynd 5). Hafa 

verður í huga að þó athugasemdirnar við myndirnar séu oft ekki mjög fræðilegar að þá geta 

þær gefið góðar vísbendingar sem síðar leiða til greiningar. 

 

Mynd 5. Skjáskot af Facebooksíðu Þjóðminjasafns Íslands. Í færslunni er verið að vísa 

áhugasömum gestum inn á www.sarpur.is. 
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Starfsmenn þeirra safna sem hafa verið að nota Facebook gagngert til að afla 

upplýsinga eru sammála um það að samskiptin á Facebook séu skemmtileg og hjálpi til við að 

opna söfn út á við. Kristín Hauksdóttir hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur segir að reynslan sé: 

„góð og það væri spennandi að gera meira af þessu. Það hefur bara kannski ekki verið tími og 

mannskapur til að gera þetta af krafti. En þetta er skemmtilegt og það er gott að ná sambandi 

út á við.“
141

 Hún segir að Facebook sé ein besta auglýsingin fyrir safnið og góð virkni á 

Facebooksíðu safnsins skili sér í fleiri fylgjendum.
142

 Á Héraðsskjalasafni Árnesinga hefur 

ljósmyndaverkefni safnsins gerbreytt stöðu þess út á við en um 30% innsendra fyrirspurna 

tengjast ljósmyndaverkefninu á einhvern hátt og þessi prósent eru í raun hrein viðbót við það 

sem áður var á skjalasafninu.
143

 Það má gera ráð fyrir að Facebooksíða safnsins eigi þátt í 

þessum aukna áhuga fólks á stofnuninni enda er síðan mjög virk og fólk duglegt við að deila 

henni sín á milli. Það skilar sér í fjölda fylgjenda og dæmi eru um að fólk hafi séð myndir á 

Facebooksíðu safnsins og keypt prentuð eintök af myndunum í kjölfarið.
144

 Reynsla þessara 

tveggja safna af samfélagsmiðlinum Facebook við crowdsourcing hefur þess vegna verið góð 

og skilað ekki einungis af sér fullgreindum ljósmyndum heldur einnig verið góð auglýsing 

fyrir söfnin. 

Ljósmyndasafn Íslands er eina safnið sem hefur sett upp greiningarsýningu á 

Internetinu. Greiningarsýningar eru ljósmyndasýningar þar sem ljósmyndir eru sérstaklega 

settar upp og valdar með það í huga að gestir sýningarinnar aðstoði við greiningu 

myndefnisins og láti safninu upplýsingarnar í té. Settar voru upp þrjár greiningarsýningar á 

árunum 2009-2011 á heimasíðu Þjóðminjasafnsins, ein eftir nokkra ljósmyndara en hinar tvær 

með ljósmyndum einstakra ljósmyndara.
145

 Myndirnar voru settar inn á sama tíma og verið 

var að skrá söfnin og sýningunni var ætlað að fylla upp í eyður í skráningunni.
146

 Inga Lára 

segir að gallinn við þessar sýningar safnsins hafi verið sá að erfitt hafi verið að auglýsa þær og 

að þær hafi ekki fengið stað á forsíðu heimasíðu Þjóðminjasafnsins. Fara hafi þurft krókaleiðir 

til þess að rekast á þær eða þá að fólk hafi hreinlega þurft að vita af þeim.
147

 

Greiningarsýningar í sýningarsölum væru að hennar mati mun áhrifaríkari því fólk kæmist 

ekki hjá því að taka eftir þeim ef það væri mætt á staðinn.
148

 Greiningarsýningar 

Þjóðminjasafnsins má enn sjá á síðu safnsins á slóðinni 
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http://www.thjodminjasafn.is/syningar/vefsyningar/
149

 Á vefsýningunum er mjög einfalt að 

senda inn athugasemdir við ljósmyndirnar svo hönnun þeirra ætti ekki að hafa hamlað 

þátttöku.
150

 

3.3. Greining ljósmynda utan Internetsins 
Öll sjö ljósmyndasöfnin sem skoðuð voru í tengslum við ritgerðina nýta sér leiðir utan 

Internetsins til þess að greina ljósmyndir með aðstoð almennings. Þau nota til þess ýmsar 

aðferðir s.s. dagblöð, greiningarsýningar, vinnufundi og fleira. 

 Myndbirtingar í blöðum er elsta birtingarmynd crowdsourcing hjá íslenskum 

ljósmyndasöfnum en fyrstu myndirnar birtust í sunnudagsblaði Tímans 15. mars árið 1970. 

Þar segir:  

Nú hefur verið ákveðið að gera þá tilraun að birta í næstu Sunnudagsblöðum Tímans 

nokkuð af þessum óþekktu myndum í von um það, að einhverjir lesendur blaðsins 

þekki fólkið og láti upplýsingar um það í té. Myndirnar verða tölusettar og er því 

mikilvægt, að þeir sem þekkja fólkið skrifi annað hvort til blaðsins eða beint til 

Þjóðminjasafns Íslands, tilgreini tölu viðkomandi myndar og segi deili á viðkomandi 

manni eða konu.
151

 

 

Ljósmyndir Þjóðminjasafnsins héldu áfram að birtast í Tímanum í einhvern tíma og 

samkvæmt Ingu Láru hafðist af þessu töluverður ávinningur.
152

 Hún segir að um þetta leiti 

hafi orðið almenn vakning á Norðurlöndunum fyrir gildi gamalla ljósmynda og þessar 

dagblaðabirtingar hafi verið liður í því. Þjóðminjasafnið hafi svo haldið sína fyrstu 

ljósmyndasýningu árið 1973 þrátt fyrir að hafa safnað ljósmyndum frá árinu 1908. Fram til 

þessa höfðu ljósmyndirnar flokkast undir annars flokks efni og ekki þótt ástæða til þess að 

sýna þær.
153

 Sýningin varð gífurlega vinsæl og sýndi að áhugi fólks á ljósmyndum var mjög 

mikill.
154

 

Í kjölfarið tók Þjóðviljinn upp myndbirtingar í samstarfi við Þjóðminjasafnið og fyrstu 

myndirnar birtust í blaðinu 17. mars 1973. Þar stóð: 

Með birtingu myndanna tveggja hér á síðunni hefjum við á Þjóðviljanum fastan þátt í 

samvinnu við Þjóðminjasafnið og með áskorun til lesenda að bregðast nú vel við, sem 

við efumst reyndar ekki um, og gefa þær upplýsingar sem þeir mega. Munum við birta 

á hverjum sunnudegi á þessum stað í blaðinu tvær myndir frá safninu sem upplýsingar 

vantar um.
155
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Mynd 6. Frétt úr Morgunblaðinu 24. febrúar 1973 um fyrstu ljósmyndasýningu 

Þjóðminjasafnsins. 

 

Myndirnar í Þjóðviljanum voru mest atburða- og staðarmyndir og við þeim fékkst góð svörun. 

Í blaðinu 3. júní 1973 hefst myndadálkurinn á eftirfarandi:  

Þessa viku hefur heldur betur hlaupið á snærið hjá okkur Halldóri safnverði, því það 

hafa borizt skýringar á nær öllum myndunum, sem ekkert hafði upplýstst um áður. Vil 

ég nota tækifærið og þakka lesendum frábærar undirtektir við þennan þátt og aðstoðina 

við að finna út af hverju og hverjum þessar gömlu, óþekktu myndir Þjóðminjasafnsins 

eru.
156

 

 

Þetta er að öllum líkindum fyrsta tilraunin til gagnvirkni þar sem beint samband er milli safns 

og almennings telur Inga Lára Baldvinsdóttir
157

. Almenningur er upplýstur um gang mála og í 

hverri viku eru birtar upplýsingar sem bárust um myndirnar sem birtust í vikunni áður. Leiða 

má líkum að því að lesendur finni fyrir því að þeir séu að vinna gott starf og að það beri 

árangur að senda inn upplýsingar. 
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Mynd 7. Grein úr Þjóðviljanum 17. mars 1973 þar sem biðlað er til almennings um að veita 

upplýsingar um ljósmyndir. 

 

 Öll söfnin nema Ljósmyndasafn Akraness og Ljósmyndasafn Reykjavíkur hafa unnið 

með myndbirtingar í blöðum á síðustu árum þó svo að aðeins eitt þeirra geri það reglulega í 

dag. Það er Ljósmyndasafn Vestmannaeyja en það hefur birt eina mynd á viku í Eyjafréttum 

ásamt lítilli mynd af mynd síðustu viku og svörunum sem bárust við henni. Safnið hefur gert 

þetta síðustu ár, alltaf fengið svör og er ánægt með þessa aðferð.
158

 Héraðsskjalasafn 

Árnesinga birti myndir af sveitabæjum í blaðinu Selfoss/Suðurland um tveggja ára skeið en 

það gekk misvel að fá svör og þau komu flest öll frá sama fólkinu. Blaðið er ekki lengur gefið 

út og þess vegna var hætt að birta myndir skjalasafnsins í blöðum.
159

 Ljósmyndasafn 

Norðfjarðar birti myndir á tímabili í blaðinu Austurland en það þótti seinvirk aðferð.
160

 

Guðfinna M. Hreiðarsdóttir á Ljósmyndasafni Ísafjarðar segir að myndbirtingar í blöðum hafi 

dottið upp fyrir á safninu hjá þeim með tilkomu nýrrar tækni. Það sé mun meiri svörun í 

gegnum Internetið þar sem það sé einfaldara fyrir fólk að vinna í gegnum það heldur en að 
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þurfa að taka upp símann eða senda tölvupóst eftir að hafa séð mynd í blaði.
161

 Það má því 

segja að myndbirtingar í blöðum sé aðferð sem er að úreldast og nýtist fáum í dag þrátt fyrir 

að aðferðin hafi skilað miklu fyrir tíma Internetsins. 

 

Mynd 8. Dálkurinn „Þekkir þú bæina“ úr blaðinu Selfoss/Suðurland. 

 

 Héraðsskjalasafn Árnesinga og Ljósmyndasafn Íslands eru einu söfnin af söfnunum 

sjö sem hafa sett upp greiningarsýningar úr safnkosti sínum. Ljósmyndasafn Íslands hefur 

stundað það frá árinu 1984 og síðan þá haldið á þriðja tug slíkra sýninga. Fyrsta 

greiningarsýningin var á ljósmyndum Jóns Guðmundssonar og var haldin í Bogasal 

Þjóðminjasafnsins. Sýningin stóð yfir eina helgi og voru félagar í Breiðfirðingafélaginu 

boðaðir sérstaklega á sýninguna vegna þess að Jón var frá Ljárskógum í Dölum og myndaði 

mikið þar á svæðinu.
162

 Þau svör sem komu frá gestunum voru jafnóðum skrifuð upp og 

hengd við myndirnar þannig að aðrir gestir gætu séð þau og véfengt eða staðfest svörin.
163
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Gestirnir sáu þannig sjálfir um ritskoðunina og skiluðu Þjóðminjasafninu áreiðanlegri svörum 

fyrir vikið. Samkvæmt Ingu Láru varð starfsmönnum Þjóðminjasafnsins strax ljóst að fólk 

hafði mjög gaman af þessu sýningarfyrirkomulagi og að það skapaði sérstaka og skemmtilega 

samveru sem vert væri að endurtaka.
164

  

 Samkvæmt Ingu Láru sýndi sig fljótt að auðveldara var að halda greiningarsýningar 

þar sem allar myndirnar væru af ákveðnu svæði og sýningarnar auglýstar sem slíkar eða þær 

sýndar á svæðinu sjálfu. Myndir frá ljósmyndurum sem störfuðu í Reykjavík væru erfiðari 

viðfangs. Þess vegna hefur safnið oft farið með myndir út á land og sýnt í samstarfi við önnur 

söfn ef myndasöfnin tengjast svæðinu á einhvern hátt.
165

 Til dæmis voru á árunum 2011-2012 

haldnar sjö sýningar víða um land á ljósmyndum Þorsteins Jósepssonar en hann hafði tekið 

myndir um allt land og flokkað þær eftir sýslum. Á þessum sýningum fékkst mjög góð 

svörun.
166

 Þó svo að staðbundnar sýningar gangi oftast best þá hefur safnið fengið góða 

svörun á greiningarsýningum þar sem óþekktar myndir eru tíndar til úr ýmsum söfnum og 

ekkert vitað um hvar á landinu þær eru teknar. Á sýningunni Hér stóð bær sem var haldin árið 

2005 fékkst til dæmis góð svörun þrátt fyrir að gestir hafi þurft að vera mjög staðkunnugir til 

þess að geta greint myndirnar.
167

 Það er ekki sjálfgefið að staðkunnugir komi á sýningar sem 

eru ekki bundnar einu byggðarlagi sérstaklega og í raun má telja það heppni ef það gerist. 

 Á fyrstu greiningarsýningum safnsins var vöktun á sýningunum og starfsmaður á 

gangi um sýninguna, tilbúinn til að ræða við gesti og fá hjá þeim upplýsingar. Eftir 

enduropnun Þjóðminjasafnsins árið 2004 breyttist þetta og í stað starfsmanns var farið að láta 

eyðuböð liggja frammi þar sem fólk gat sjálft skrifað inn upplýsingarnar og skilið eftir þegar 

það fór. Ingu Láru finnst þessi breyting ekki hafa verið til bóta því oft er einhver þröskuldur 

fólginn í því að setjast niður og skrifa upplýsingar á blað. Fólk er óhræddara við að setja fram 

getgátur í óformlegu spjalli við safnvörð heldur en að skrifa þær niður. Til þess að fá sem 

mest út úr sýningargestunum er því best að vera á staðnum og ræða við gesti, að mati Ingu 

Láru.
168

 

 Inga Lára er í engum vafa um ágæti greiningarsýninga sem þessara. Hún segir: „ þetta 

skilar alveg gríðarlegum árangri, þetta skilar ákveðnum velvilja, þetta hefur skemmtanagildi 

og svo náttúrulega höfum við bara fengið ofsalegar upplýsingar.“
169

 Hún segir stemmninguna 

á staðnum verða skemmtilega þar sem sýningarnar verða til þess að líflegar umræður kvikna 
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og samtal verður milli fólks. Það sé því mikilvægt fyrir söfn að reyna að ýta undir þetta 

félagslega andrúmsloft og bjóða til dæmis uppá kaffi á sýningunum. Sýningar sem þessar geti 

verið vettvangur fyrir fólk til að hittast, rifja upp og segja hvert öðru sögur.
170

 Vissulega sé 

þetta mikil vinna en hún beri góðan árangur ef vel tekst til. Það hafa hinsvegar ekki allar 

greiningarsýningar safnsins gengið vel en yfirleitt fæst mikil svörun auk allra hinna kostanna 

sem hafðir voru eftir henni hér að ofan.
171

 Þorsteinn Tryggvi á Héraðsskjalasafni Árnesinga er 

sömuleiðis ánægður með þau viðbrögð sem fengust við þeim tveimur greiningarsýningum 

sem skjalasafnið hefur haldið.
172

 Í ljósi þessa vaknar ein spurning. Hversvegna hafa ekki fleiri 

ljósmyndasöfn gripið hugmyndina á lofti og sett upp greiningarsýningar? 

 Greiningarsýningar eru skemmtilegar fyrir gesti og gagnlegar fyrir ljósmyndasöfn en 

samt hafa fá söfn haldið greiningarsýningar. Fljótt á litið virðist fólki óa við kostnaðinum við 

slíkar sýningar, bæði hvað varðar mannafla við undirbúning og eins kostnað við uppsetningu. 

Nanna Þóra Áskelsdóttir hjá Ljósmyndasafni Akraness segir að þar á safninu sé fyrst og 

fremst gert það sem sé ódýrast fyrir safnið og kýs þess vegna að nota aðrar aðferðir.
173

 

Ljósmyndasafn Reykjavíkur virðist einnig frekar horfa til þess að setja í framtíðinni upp 

greiningarsýningu á Internetinu. Þannig er kostnaðurinn við uppsetninguna minni og hægt að 

skipta ljósmyndum hraðar út eftir að þær hafa verið greindar.
174

 Hafa verður þó í huga að með 

greiningarsýningum á Internetinu tapast félagslegi þátturinn sem Inga Lára talar um og þykir 

svo mikilvægur
175

. Félagslega þættinum við greiningu ljósmynda er þó hægt að viðhalda með 

öðrum aðferðum en greiningarsýningum eins og fjallað verður um hér á eftir. 

 Héraðsskjalasafn Árnesinga, Ljósmyndasafn Vestmannaeyja og Skjala- og myndasafn 

Norðfjarðar hafa látið ljósrit af ljósmyndum liggja frammi á stöðum þar sem almenningur 

gengur daglega um og reynt að fá fólk til að staldra við og skrifa nöfn við myndirnar. Skjala- 

og myndasafn Norðfjarðar hengdi á sínum tíma upp myndir á vegg í kaupfélagi bæjarins. Allir 

viðskiptavinir kaupfélagsins þurftu að ganga framhjá þessum vegg og þetta skilaði dálitlum 

upplýsingum. Hafðir voru miðar á snaga við hlið myndanna sem fólk gat tekið, skrifað á og 

sett í kassa. Töluvert er síðan þessari aðferð var hætt.
176

 Á Héraðsskjalasafni Árnesinga voru 

ljósrit hengd upp í verslunarhúsnæðinu Miðgarði á Selfossi. Myndirnar voru númeraðar og 

fólk gat svo skrifað upplýsingar á lista sem lá á borði fyrir neðan. Að mati Þorsteins Tryggva 
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var þessi aðferð ekki að gefa nóg af sér miðað við fyrirhöfnina við að tína saman 

myndirnar.
177

 Ljósmyndasafn Vestmannaeyja var svo í samstarfi við veitingastaðinn 

Vöruhúsið en þar fékk safnið að þekja heilan vegg með ljósritum af ljósmyndum. Fólki gafst 

svo færi á að skrifa nöfn við myndirnar og skrifa niður sín eigin símanúmer svo hægt væri að 

fylgja upplýsingunum eftir. Þetta gekk vel að mati Kára þangað til rekstur veitingastaðarins 

fór að hökta. Áhugi er fyrir því að koma slíku samstarfi á við annan veitingastað í 

Vestmannaeyjum.
178

 Árangur af þessari aðferð hefur greinilega verið misjafn, enda fólk á 

förnum vegi oft á hraðferð og gefur sér kannski ekki tíma til þess að staldra við og skoða 

myndir mitt í amstri hversdagsins. Betur hefur reynst að gera eins og sum söfn og hafa frammi 

á lessal hjá sér möppur með ljósritum af óþekktum myndum. Þar getur fólk sest niður og 

skoðað myndirnar í ró og næði auk þess að það getur haft samband við starfsmenn safnsins ef 

einhverjar spurningar vakna. Þessar möppur safnanna eru þó sjaldnast auglýstar nokkuð og 

því hending ef fólk veit af þeim og kemur inn á safnið til að skoða. 

 Ljósmyndasafn Akraness og Ljósmyndasafn Vestmannaeyja halda úti vikulegum 

vinnufundum yfir vetrarmánuðina í greiningu ljósmynda. Á slíkum fundum hittist fólk á 

safninu og greinir ljósmyndir sem starfsmaður safnsins varpar upp á tjald. Á hvorum stað fyrir 

sig eru fundirnir tveir klukkutímar í senn í miðri viku. Á báðum stöðum eru þetta mest 

eldriborgarar sem mæta og myndast hefur góður kjarni þátttakenda.
179

 Á Ljósmyndasafn 

Akraness mæta á milli 20- 30 manns á hvern fund en þar eru fundirnir haldnir á 

miðvikudagsmorgnum milli kl 10:00 og 12:00. Fyrir fundina er starfsmaður safnsins búinn að 

finna til 60-100 ljósmyndir til að sýna.
180

 Á Ljósmyndasafn Vestmannaeyja mæta um 30-40 

manns í hvert skipti og farið er yfir um það bil 200 myndir.
181

 Fundirnir eru greinilega að 

mælast vel fyrir í báðum bæjarfélögum miðað við þátttakendafjöldann og orðnir fastir liðir í 

tilverunni hjá mörgum gestum. 

 Bæði Ljósmyndasafn Akraness og Ljósmyndasafn Vestmannaeyja eru mjög ánægð 

með vinnufundina og finnst þeir skila miklu. Kári Bjarnason í Vestmannaeyjum segir um þá: 

,,Þetta eykur velvild í garð okkar, við fáum heimildir og svo getum við glatt fólk með því að 

sýna ýmislegt eins og til dæmis gömlu myndirnar..“
182

 Hann segir mikilvægt að verðlauna 

fólkið með því að sýna þeim ekki bara ónafngreindar ljósmyndir heldur einnig eldra efni sem 
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allir hafa gaman af að sjá t.d. 100 ára gamlar myndir frá þjóðhátíð og annað slíkt.
183

 Nanna á 

Akranesi tekur í sama streng og segir mikilvægt að vera með fjölbreytt myndefni til þess að 

allir gestir vinnufundanna sjái eitthvað sem þeir hafi áhuga á að skoða.
184

 Ljósmyndafundirnir 

á söfnunum eru greinilega skemmtilegar samverustundir fyrir eldra fólk í bæjarfélögunum og 

vettvangur til þess að hittast. Að greina ljósmyndirnar verður félagslegt áhugamál þar sem 

fólkið getur skipst á skoðunum og ritskoðað hvert annað. Þannig hafa vinnufundir sem þessir 

svipaða virkni og greiningarsýningar í sýningarsölum en hægt er að komast yfir meira efni 

þegar á heildina er litið. 

  

 

Mynd 9: Mynd frá opnum vinnufundi á vegum Ljósmyndasafns Vestmannaeyja. 

 

Á bak við vinnufundi sem þessa liggur mikil vinna af hálfu starfsmanna safnanna. Á 

Ljósmyndasafni Vestmannaeyja er manneskja í hálfu stöðugildi sem gerir í rauninni fátt 

annað en að finna til myndir fyrir vinnufundina og skrá upplýsingarnar sem fást á fundunum 

inn í kerfið.
185

 Á Ljósmyndasafni Akraness er aðeins einn starfsmaður og því er þrengra um 

þann tíma sem hægt er að nýta í undirbúning og frágang vinnufundanna. Starfsmaður safnsins 

hefur hingað til undirbúið fundina í sínum eigin frítíma til að gera þetta mögulegt og það sýnir 
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hversu mikið gildi vinnufundirnir hafa í hennar huga.
186

 Þessi tími og peningarnir sem fara í 

undirbúning fundanna eru þess virði að þeirra mati þar sem fundirnir gefa svo vel af sér og á 

fjölbreyttan hátt. Kári í Vestmannaeyjum nefnir til dæmis að margir hafi gefið safninu 

ljósmyndasöfn úr sinni eigu í kjölfar fundanna. Þeir sjái á fundunum hvernig er unnið með 

myndirnar og vilja að þeirra myndir verði hluti af safninu þar sem þær nýtast til framtíðar.
187

 

 Af svipuðum toga og vinnufundirnir er samstarf ljósmyndasafna við dvalarheimili 

aldraðra og félagsstarf aldraðra. Þrjú af söfnunum sjö hafa stundað það að heimsækja 

dvalarheimili og sýna ógreindar ljósmyndir þar í sérstökum samverustundum. Ljósmyndasafn 

Vestmannaeyja fer inn á dvalarheimili bæjarins að minnsta kosti einu sinni í mánuði. Þar eru 

sýndar aðeins eldri myndir heldur en á vinnufundunum og vonast til þess að fá greiningar en 

stór þáttur ferðanna á dvalarheimilið er fólginn í því að gleðja fólkið, segir Kári. Að hans sögn 

kemur minna af heimildum út úr þessum ferðum, einfaldlega af því að fólkið er eldra og það 

er orðið erfiðara að treysta því sem það segir.
 188

 Guðmundur Sveinsson á Skjala- og 

myndasafni Norðfjarðar hefur farið mikið inn á dvalarheimilið á Neskaupstað. Þar eru komur 

hans nýttar sem kvöldvökur og dægrastytting fyrir vistmennina. Guðmundi fannst talsvert að 

græða á þessum vinnufundum, bæði hvað varðar að fá greiningar á ljósmyndum og svo að 

heyra skemmtilegar sögur úr byggðarlaginu. Hann rak sig þó fljótt á það að inn á milli koma 

tímabil þar sem lítið er á heimsóknum á dvalarheimilið að græða, það velti á heilsufari 

vistmanna hverju sinni.
189

  

Starfsmenn Héraðsskjalasafns Árnesinga fara tvisvar á ári á fundi með eldri borgurum 

á Selfossi og sýna þar ljósmyndir. Í eitt skipti var farið einungis með óþekktar ljósmyndir og 

upplýsingar skráðar niður jafn óðum en í hin skiptin var að mestu verið að kynna starf 

safnsins og ljósmyndavefinn. Auk þess hafa þessir fundir verið nýttir til þess að hvetja fólk til 

þess að koma inn á safnið og hjálpa til við greiningu myndanna.
190

 Að mati Þorsteins Tryggva 

virðist vera lítill áhugi hjá eldri borgurunum að skoða óþekktar myndir og aðstoða við 

skráningu. Þeir hafi frekar áhuga á því að spyrja út í hvort til sé mynd af þeim á safninu eða 

einhverjum sem þeir þekkja. Þessir fundir með eldri borgurum á Selfossi hafi þess vegna verið 

að skila litlu í greiningum.
191

 Því miður virðist fólk ekki vera að skila sér inn á safnið í kjölfar 

þessara funda, margir veigri sér við að koma og telji sig ekki eiga erindi þó svo að þeir ættu 

að þekkja mjög marga, segir Þorsteinn Tryggvi. Safnið hefur líka farið og haldið einn fund í 
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þjónustukjarna eldri borgara á Hvolsvelli þar sem farið var yfir myndir úr safni manns sem 

starfaði sem ljósmyndari þar. Sú heimsókn gaf mun betri raun og skilaði tilætluðum árangri, 

enda var markmið hennar skýrt og miðaði fyrst og fremst að því að greina óþekktar myndir.
192

 

Undirtónninn í öllum viðtölunum sem fjölluðu um greiningarsýningar, vinnufundi eða 

heimsóknir á dvalarheimili aldraðra var sá að það skiptir miklu máli að gleðja fólk, verðlauna 

það og vera vettvangur samræðu og samveru. Á síðustu árum hafa samfélög verið að vakna til 

meðvitundar um það að heilsa fólks, bæði líkamleg og félagsleg, er samstarfsverkefni margra 

aðila en ekki bara spítala og annarra heilsufarstengdra stofnana.
193

 Söfn eiga þess vegna að 

bera ábyrgð á heilsu fólks rétt eins og aðrar stofnanir segir Jocelyn Dodd í grein sinni 

„Museums and the Health of the Community“. Samkvæmt rannsóknum virðist fólk með góð 

félagsleg tengsl, sem tekur þátt í félagslegri starfsemi innan síns samfélags, vera við betri 

heilsu en aðrir.
194

 Þetta er einmitt það sem ljósmyndasöfnin eru að stuðla að með þessum 

verkefnum sínum og þá sérstaklega hvað varðar vinnufundina þar sem fólk hittist vikulega og 

góður hópur myndast. Þessi þáttur hefur kannski ekki verið meðvitaður frá upphafi en 

starfsmönnum safnanna hefur smám saman orðið ljóst mikilvægi þessara verkefna fyrir fólkið 

sem tekur þátt í þeim og samfélagið í heild sinni. Lokaafurð vinnufundanna er þess vegna 

ekki aðeins fullskráðar ljósmyndir heldur einnig hraustara samfélag. 

Allar aðferðirnar sem ræddar hafa verið í þessum kafla teljast til crowdsourcing í þeim 

skilningi að fólk er fengið til að greina ljósmyndir eftir að söfnin hafa gefið út opna 

hjálparbeiðni. Vinnufundir safnanna eru t.d. auglýstir á opinberum vettvangi s.s. í 

bæjarblöðunum og á samfélagsmiðlum.
195

 Það sama má segja um greiningarsýningarnar en 

þær eru oft auglýstar mjög vel meðal almennings. Söfnin virðast þó í miklum mæli nýta sér 

handvalda einstaklinga sem fengnir eru til að aðstoða við greiningar á staðnum eða 

einfaldlega í gegnum tölvupóstsamskipti. Samskipti safnanna við þessa einstaklinga koma oft 

til vegna fyrri kynna af viðkomandi. Í einhverjum tilfellum eiga þau þó rætur sínar í opnum 

hjálparbeiðnum þar sem viðkomandi hefur gefið sig fram og orðið áhugasamur um að aðstoða 

safnið frekar. Þetta rímar við kenningar Trewor Owens sem fjallað var um í kafla 2.2. Þar 

kemur fram að í hans huga eigi menningarstofnanir að nýta crowdsourcing til þess að sigta út 

þá áhugasömustu og koma sér þannig upp neti sjálfboðaliða.  

Það þegar sjálfboðaliðar sigtast úr hópi fólks er kallað hóp-sigtun (e. crowd-sifting) og 

er stór partur af crowdsourcing verkefnum. Hóp-sigtun er það þegar verkefni hefjast með 
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opinni hjálparbeiðni til almennings en svo sigtast frá þeir sem hafa hæfileika, löngun og réttu 

tækin til að skila reglulega af sér verkefnum. Biðlað er öðru hvoru til almennings á nýjan leik 

til þess að finna fleiri góða einstaklinga.
196

 Það má því segja að flest öll verkefnin sem 

íslensku ljósmyndasöfnin vinna að byggist að mestu á hóp-sigtun. Þeir áhugasömustu halda 

áfram að koma á greiningarfundina og það eru þeir gleggstu sem þræða sig í gegnum 

ljósmyndasíðurnar í leit að myndum sem þeir gætu hugsanlega greint. Söfn virðast þó enn í 

miklum mæli sjá sjálf um að sigta hópinn, draga fram góða og glögga sjálfboðaliða og fá þá 

til að greina fyrir sig ljósmyndir í stað þess að hópurinn sigtist sjálfkrafa. 

Þorsteinn Tryggvi á Héraðsskjalasafni Árnesinga segir að þar á safninu hafi frekar 

verið lögð áhersla á að fá fólk til þess að koma á safnið og eiga bein samskipti við starfsmenn. 

Það sé gott að tala við fólk og átta sig á því hvort hægt sé að treysta upplýsingum frá 

viðkomandi. Flestir sem hafa komið á safnið og aðstoðað við skráningu hafi í rauninni verið 

handvaldir á safnið af starfsmönnum en þó eru dæmi um að fólk hafi komið inn eftir að hafa 

skoðað ljósmyndir á Facebook eða myndavefnum á Internetinu og langað til að leggja sitt af 

mörkum. Inga Lára segir að það hafi gefist vel hjá Ljósmyndasafni Íslands að eiga góða 

heimildamenn víðsvegar um landið. Nú þegar búið er að skanna myndir inn og setja á 

Internetið sé auðvelt að senda fólki tölvupóst með hlekk inn á myndina sem þarf að greina. 

Safnið geri töluvert af því að senda staðkunnugu fólki tölvupósta og fær þá oft góð svör 

nokkrum mínútum síðar.
197

 Það sama segir Sveinn Guðmundsson á Neskaupsstað.
198

 Bein 

samskipti við kunnugt fólk eru greinilega algeng á söfnunum og eru að gefast vel þrátt fyrir að 

þau geti ekki talist til crowdsourcing. 

3.4. Vannýtt tækifæri á ljósmyndasöfnum? 
Helstu ástæðurnar sem viðmælendur mínir nefndu fyrir því að crowdsourcing sé ekki meira 

notað á þeirra stofnunum voru oftast takmarkaður tími, takmarkað fjármagn, takmarkað 

vinnuafl og tæknileg vandamál. Flest ljósmyndasafnanna eru með mjög fáa starfsmenn á 

sínum snærum, sjaldan fleiri en einn og jafnvel í minna en 100% stöðugildi. Það gerir það að 

verkum að lítill tími gefst fyrir utanumhald crowdsourcing verkefna til hliðar við hefðbundin 

skyldustörf. Þetta takmarkaða vinnuafl skýrist mest af takmörkuðu fjármagni sem þessar 

stofnanir fá til rekstrarins. Ef ekki er til fjármagn til þess að ráða starfsmenn til safnanna er 

hæpið að hægt sé að verja miklum fjármunum í auglýsingar á verkefnunum, uppsetningu á 

góðum myndasíðum og hönnun á crowdsourcing verkefnum af öðru tagi en þeim sem hér 
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hafa verið talin upp. Peningaleysi er þess vegna vandamál og setur crowdsourcing 

verkefnunum hömlur. Í kafla 2.4. hér að framan kom fram að augljósasti kostur 

crowdsourcing væri sá að slík verkefni gerðu söfnum kleift að auka umsvif sín og starfsemi á 

ódýran máta. Það á hins vegar ekki við um það sem kom fram í viðtölum mínum við 

starfsmenn ljósmyndasafnanna. Hvernig geta íslensk söfn náð að gera crowdsourcing verkefni 

að ódýrum lausnum og nýtt starfskrafta almennings betur? 

 

Mynd 10. Skjáskot af síðu verkefnisins Your Paintings Tagger. Notendum mætir einfalt 

viðmót. 

 

 Íslensk ljósmyndasöfn ættu að prófa að líta til annarra tegunda crowdsourcing 

verkefna heldur en þeirra sem snúa að því að „setja hluti í samhengi“. Til dæmis gætu söfn 

hrundið af stað verkefnum sem falla samkvæmt flokkun Oomen og Aroyo undir flokkinn 

„flokkun“
199

. Í kafla 2.2. kemur fram að í þeim flokki séu verkefni sem snúa að því að fólk 

bæti efnisorðum við lýsigögn mynda, kvikmynda, málverka o.fl. Þetta er gert til þess að auka 

leitarbærni í efninu. Mikil vinna og tími fer í það hjá safnastarfsmönnum að slá inn efnisorð 

þegar þeir eru að skrá ljósmyndir. Efnisorðin geta verið mörg við eina mynd og drjúgur tími 

sem gæti sparast ef starfsmenn ljósmyndasafnanna þyrftu ekki að slá orðin inn. Dæmi eru um  

farsæl verkefni erlendis þar sem ljósmyndasöfn hafa nýtt sér almenning til þess að slá inn 

þessi efnisorð og sparað þannig fagaðilunum tíma. Í kafla 2.2. var minnst á verkefnið Your 

                                                           
199

 Oomen o.fl., Wasida?, 163. 



  

48 
 

Paintings Tagger þar sem fólk skrifaði efnisorð við málverk og orðin festust við lýsigögn 

verksins ef ákveðið margir slógu þau inn. Þannig var komið í veg fyrir stafsetningarvillur og 

að röng orð slæddust með í lýsigögnin (sjá mynd 10). Annað dæmi er leikurinn Wasida? Sem 

The Netherlands Institute for Sound and Vision setti á laggirnar. Þar voru gestir síðunnar 

paraðir saman og látnir keppa á móti hvor öðrum í því að skrifa niður efnisorð við video 

klippur sem þeir horfðu á samtímis. Þátttakendurnir fengu svo stig fyrir hraða og nákvæmni 

þannig að verkefnið virkaði eins og tölvuleikur fyrir notendur.
200

 Verkefni af þessum toga eru 

eitthvað sem íslensk ljósmyndasöfn ættu að skoða sem næsta skref í crowdsourcing. 

 Kostnaðurinn við það að setja upp góða og einfalda síðu sem hægt væri að nota við 

skráningu efnisorða yrði alltaf töluverður en gæti borgað sig miðað við þann fjölda 

vinnustunda sem fagmenn myndu annars eyða í verkefnið. Söfn gætu tekið sig saman og gert 

þetta að sameiginlegu verkefni líkt og gert var með verkefnið Your Paintings Tagger en það 

verkefni var sem fyrr segir samstarfsverkefni margra safna í Bretlandi. Samstarfsverkefni hafa 

áður gefið góða raun á Íslandi eins og sannaði sig með vefnum Sarpi. Söfn ættu þess vegna að 

horfa til þess að vinna fleiri verkefni saman. Kostir þessara verkefna eru fleiri en einungis þeir 

sem varða kostnaðarhliðina en til dæmis eru líkur á því að almenningur myndi skrifa öðruvísi 

efnisorð við myndir heldur en sérfræðingar sem myndu eflaust nota fræðilegri og nákvæmari 

orð. Almenningur myndi skrifa orð sem myndu gagnast venjulegu fólki við leit í 

gagnasöfnum.
201

 Það má heldur ekki gleyma þeim góða kosti að verkefni sem þetta brúa bilið 

milli safnastofnunar og almennings og gerir almenningi kleift að setja mark sitt á 

safnkostinn.
202

 Eins og fram kom í kafla 2.4. þá skilur þátttaka meira eftir sig heldur en að 

vera óvirkur áhorfandi myndefnisins. 

 Til er fólk sem kýs að vinna verkefni sem þessi í frítíma sínum segir Andy Wright í 

grein sem birtist í febrúar 2016 þar sem hann fjallar um hvernig Smithsonian safnið nýtir sér 

crowdsourcing.
203

 Þess vegna er nauðsynlegt að virkja þann áhuga. Segja má að starfskraftar 

áhugasamra sjálfboðaliða nýtist betur í flokkunarverkefnum eins og þessum heldur en í 

verkefnum sem snúa að því að greina ljósmyndir. Það verður að teljast hending ef 

einstaklingur rekst á ljósmynd í safnkosti sem hann getur bætt greininguna á en í 

flokkunarverkefnum getur hver sem er byrjað að gera gagn frá fyrstu mínútu. Mia Ridge segir 

að þó svo að crowdsourcing verkefnum sé beint að fjöldanum þá sé það oftast þannig að 
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aðeins lítill hluti hópsins hefur þau tæki sem þarf til þess að vinna verkefnin.
204

 Með tækjum 

getur hún átt við tölvu, nettengingu eða einfaldlega þekkinguna til þess að vinna verkefnið, 

þ.e.a.s. að þekkja manneskjuna eða staðinn á myndinni. Flokkunarverkefni ljósmyndasafna 

ættu þess vegna að koma til móts við fleiri þátttakendur heldur en verkefni sem snúa að því að 

setja hluti í samhengi vegna þess að fleiri hafa tækin sem þarf til að vinna þau. 

 Ástæðan fyrir því hversu mikil áhersla hefur verið lögð á að nýta almenning við 

greiningar eingöngu getur verið sú tilfinning safnastarfsmanna að þeim finnist þeir vera á 

seinustu stundu við að afla heimilda um myndirnar. Kári Bjarnason hjá Ljósmyndasafni 

Vestmannaeyja segir: ,, Þannig að við erum náttúrulega alltaf að reyna að ná í þekkinguna 

meðan það er hægt. Svo eftir ákveðinn tíma þá er það bara ekkert í boði lengur.“
205

 Inga Lára 

hjá Ljósmyndasafni Íslands tekur í sama streng og nefnir alltaf sé verið í kappi við tímann. 

Myndefnið sem verið er að sýna verði alltaf að þokast nær og nær samtímanum og það sem 

eldra er verði vonlaust að greina þegar frá líður.
206

 Þetta er sjálfsagt ástæðan fyrir því að 

söfnin hafa haldið sig við crowdsourcing verkefni sem miða að því að setja hluti í samhengi. 

Annarskonar verkefni s.s. flokkunarverkefni er hægt að vinna sama hversu gamlar myndirnar 

eru og þess vegna hefur hvatinn fyrir slíkum verkefnum kannski ekki verið til staðar. 

 Til eru fleiri dæmi um crowdsourcing verkefni sem erlend ljósmyndasöfn hafa verið 

að taka fyrir hjá sér og íslensk söfn gætu horft til. Til dæmis eru The National Archives í 

Bandaríkjunum að bjóða fólki uppá að skrifa upp í tölvu handskrifaða myndatexta sem hafa 

verið skrifaðir við myndir í albúmum eða aftan á myndir.
207

 Slík verkefni falla undir flokkinn 

„leiðréttingar og uppskriftir“ samkvæmt Oomen og Aroyo.
 208

 Einhver söfn hafa svo unnið 

verkefni sem falla undir flokkinn „sameiginleg sýningarstjórnun“ en þar fær almenningur að 

taka þátt í því að velja þær ljósmyndir sem eiga að fara á sýningu hjá safninu.
 209

 Íslensk 

ljósmyndasöfn hafa aðeins verið að banka á dyr verkefna sem eru undir hattinum „viðbót við 

safnkost“. Bæði með því að óska eftir heilum ljósmyndasöfnum en einnig í afmarkaðari 

verkefnum. Fjallað verður betur um þennan flokk í kafla fjögur.  

Hugsanlegt er að á næstu árum muni íslensk ljósmyndasöfn opna frekar á þátttöku 

almennings í gegnum tölvur og gera fólki kleift að aðstoða við skráningu ljósmynda úr sínum 

söfnum eða taka þátt á annan hátt. Þorsteinn Tryggvi á Héraðsskjalasafni Árnesinga telur að 

eftir 10-15 ár verði hægt að auka þátttöku almennings í skráningu, einfaldlega vegna þess að 
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þá verði tölvulæsi orðið betra hjá eldra fólki.
210

 Fólk sem komið er á eftirlaunaaldur er það 

sem hefur mestan tíma aflögu og oft mestan áhuga á því að vinna með menningararf. Þeir sem 

eru núna á eftirlaunaaldri eru mjög mislangt komnir í tölvulæsi og margir falla í hina stafrænu 

gjá (e. digital divide). Hin stafræna gjá er viðurkennt vandamál og til hennar flokkast það bil 

sem er á milli tölvulæsi fólks. Stafræn gjá getur myndast á ýmsum stöðum s.s. milli þróaðra 

og vanþróaðra ríkja, milli staða með góða eða slæma nettengingu og einnig milli kynslóða.
211

 

Á næstu árum mun hin stafræna gjá milli kynslóða líklega minnka hér á landi og þar með 

aukast tækifæri íslenskra ljósmyndasafna til þess að koma stærri crowdsourcing verkefnum á 

Internetinu í framkvæmd.  
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4. Crowdsourcing verkefni Íslenska bæjarins 
Í þessum kafla verður fjallað um crowdsourcing tilraunaverkefni sem framkvæmt var í 

samstarfi við Íslenska bæinn í Austur-Meðalholtum. Markmið tilraunarinnar var að komast að 

því hvort það sé raunhæfur möguleiki fyrir söfn að fara af stað með crowdsourcing verkefni í 

flokknum „viðbót við safnkost“ og auka þannig við safnkost sinn. 

4.1. Íslenski bærinn 
Íslenski bærinn er menningarsetur, staðsett í Austur-Meðalholtum í Flóa. Staðurinn er 

húsaþorp og sýningarstaður þar sem aðaláherslan er á íslenska torfbæinn og græna 

byggingalist. Á heimasíðu menningarsetursins segir:  

Þar munu gestir upplifa einstakan staðaranda, jafnframt því að skoða sýningar sem 

útskýra samhengi, þróun og tilbrigði íslenskra torfbæja með það að leiðarljósi að túlka 

aldagamlan og einstakan arf inn í samtímann með samþættingu, fræðimennsku, 

listrænni nálgun og varðveislu verkmenningar.
212

  

 

Hjarta Íslenska bæjarins er gamalt torfhús sem stendur á bæjarhólnum en það er eitt fárra 

torfhúsa sem enn standa. Húsið er dæmigert fyrir byggingastíl torfbæja á Suðurlandi í lok 19. 

aldar og hefur sem slíkur mikið varðveislugildi. Bærinn hefur verið tilnefndur af 

Þjóðminjasafninu ásamt öðrum íslenskum torfbæjum og torfbæjararfleifðinni í heild sinni til 

heimsminjaskrár UNESCO.
213

 Torfbærinn samanstendur af baðstofu, hlóðaeldhúsi, blárri 

stofu, smiðju, hjalli, hlöðu og fjósi. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við gamla bæinn frá 

árinu 1986 og nú telst hann vera í góðu ástandi.
214

 

 Haustið 2014 var formlega opnaður nýr sýningarskáli í Austur-Meðalholtum og hann 

er núna meginumgjörð starfseminnar. Við byggingu skálans var tekið tillit til vistvænna þátta 

og þeir hafðir til hliðsjónar við hönnun rýmisins, val á byggingarefnum og fleira. Húsið er 

varið fyrir kælingu norðanáttarinnar með þykkum jarðvegi og gras þekur um 70% af þakfleti 

svo glöggir geta strax séð að horft var til íslenska torfbæjararfsins við hönnun skálans.
215

 Í 

sýningarskálanum er sýning sem byggir aðallega á ljósmyndum og miðar að því að útskýra 

samhengi, þróun og tilbrigði íslenskra torfbæja. Sýningin ber nafnið Íslenski bærinn: Fegurð 

og útsjónarsemi. Íslenski bærinn er enn að þróa starfsemi sína og hefur undanfarið lagt mesta 

áherslu á að taka á móti hópum og leiða þá um svæðið og sýninguna.
216

 Þess fyrir utan eru 

ýmis námskeið haldin í Íslenska bænum í samstarfi við aðrar stofnanir t.d. Háskóla Íslands og 

Listaháskóla Íslands. Einnig hafa verið haldin hleðslunámskið á staðnum í samstarfi við 
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Hleðsluskólann.
217

 Á námskeiðunum er lögð áhersla á að læra notkun hefðbundinna 

hleðsluverkfæra og hvernig á að bera sig að við torfhleðslu.
218

 

 Eins og segir hér að ofan byggist sýningin í sýningarskála Íslenska bæjarins aðallega á 

ljósmyndum af torfbæjum. Myndirnar hefur Hannes Lárusson, staðarhaldari og 

sýningarhöfundur, fengið víðsvegar að af landinu, ýmist frá söfnum eða einstaklingum. Hann 

sækist ekki eftir því að eignast og varðveita frumeintök ljósmyndanna heldur hefur hann 

einungis áhuga á því að safna saman afritum af þessum ljósmyndum svo hægt sé að bera 

myndefnið saman og fá góða yfirsýn yfir torfbæjararfinn og tilbrigði hans.
219

 Á vordögum 

2015 fékk Hannes þá hugmynd að setja upp nýja sýningu í sýningarskálanum sem myndi 

byggja á íslensku baðstofunni. Markmið sýningarinnar er að safna saman öllum tiltækum 

myndum sem til eru innan úr baðstofum og veita þar með betri yfirsýn yfir þennan aðal 

íverustað fólks fyrr á tímum. Mjög fáar myndir eru til innan úr þessu rými torfhúsa. Á 

blómatíma þeirra voru ljósmyndavélar tiltölulega fágætar og birtuskilyrði óhagstæð þáverandi 

ljósmyndatækni. Nokkrar þekktar myndir eru þó til og líklegt þykir að enn leynist góðar 

myndir hjá einstaklingum víðsvegar um land.
220

 Þessum myndum vildi Hannes safna saman 

til þess að geta útbúið sýningu sem gæfi góða mynd af hinni íslensku baðstofu. Fyrirfram 

væntingar Hannesar voru að ná að safna um 20 ljósmyndum.
221

 Í kjölfarið lýsti Hannes yfir 

áhuga á því að vinna þetta verkefni í samstarfi við nemanda í safnafræði við Háskóla Íslands 

og það varð til þess að ég kom til samstarfs við hann í maí 2015. Þá strax var haldinn einn 

fundur og línurnar lagðar fyrir verkefnið. Ég sá strax að þetta verkefni Hannesar gæti hentað 

sem crowdsourcing verkefni og ákveðið var að sumarið myndi ég nýta í öflun upplýsinga um 

crowdsourcing og söfnun ljósmyndanna myndi hefjast þá um haustið. 

4.2. Framkvæmd verkefnisins 
Það er ekki nýtt af nálinni að ljósmyndum sé safnað frá almenningi og settar á sýningar þó oft 

sé um að ræða nýjar myndir fyrir listsýningar en ekki gamlar ljósmyndir eins og í okkar 

tilfelli. Dæmi um það er sýningin Click! sem fjallað var um í kafla 2.2. Sýningin Click! og 

söfnun baðstofuljósmyndanna eiga það sameiginlegt að fólki gefst tækifæri til að leggja fram 

myndefni sem endar á sýningu. Það þykir mörgum spennandi kostur enda veggir safna oft 

talið vera ósnertanlegt rými sem almenningur getur ekki haft áhrif á.
222

 Verkefni af þessum 
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toga hjálpa almenningi að tengjast betur starfsemi safnsins og sýningarinnar og hvetur til 

samræðu milli einstaklingsins og stofnunarinnar. Almennt séð er það talið einstaklingum til 

góða og stofnunin hagnast einnig á þessu þar sem safnkostur hennar stækkar samhliða slíkum 

sýningum.
223

 Vandamál geta þó oft komið upp milli safns og þess sem leggur fram ljósmynd á 

sýningu sem á að bætast við safnkostinn. Mörgum finnst þeir vera að tapa einhverju þegar 

þeir afsala sér höfundarrétti myndarinnar, hvort sem um er að ræða hömlur á notkun fyrri 

eiganda á myndinni eða þeir telji sig vera að tapa hugsanlegum verðmætum.
224

 Hafa verður í 

huga að í verkefni Íslenska bæjarins var ekki ætlunin að fá fólk til að afsala sér 

birtingaréttinum að ljósmyndunum heldur einungis að láta af hendi stafrænt afrit. 

 Verkefni þar sem ljósmyndum er safnað og þær settar á sýningu falla undir flokk 

Oomen og Aroyo sem kallast „viðbót við safnkost“.  Undir þennan flokk fellur söfnun gripa 

eða skjala til þess að bæta við safnkost eða til þess að setja á sýningu, hvort sem er á vef eða í 

sýningarsal.
225

 Ljósmyndasafn Ísafjarðar prófaði árið 2015 að óska eftir ljósmyndum af efri 

bænum svokallaða á Ísafirði, vegna fjölda fyrirspurna sem safnið hafði fengið varðandi 

ljósmyndir af svæðinu. Engin viðbrögð urðu við óskum safnsins og verkefnið var aflagt í 

kjölfarið.
226

 Þetta var eina tilraun ljósmyndasafnanna sjö sem fjallað var um í kafla þrjú til 

þess að auka við safnkost sinn með crowdsourcing. Söfnin eru vön að fá til sín efni án þess að 

þurfa að kalla eftir því sérstaklega og virðast eiga nóg með að sinna því efni.
227

 Vegna þess 

hve ljósmyndasöfn hafa gert lítið af verkefnum tengt þessum flokki crowdsourcing þá var 

forvitnilegt að sjá hver árangurinn yrði ef farið væri út í sértækt söfnunarverkefni á landsvísu 

þar sem crowdsourcing aðferðum yrði beitt. 

 Ákveðið var sem fyrr segir að hafa verkefnið á landsvísu og reynt að auglýsa það um 

allt land til þess að fá fram tilbrigði á baðstofum eftir landshlutum. Í auglýsingunni sem var 

send út var ekki einungis óskað eftir ljósmyndum heldur fólk einnig hvatt til að hafa samband 

ef það ætti uppdrætti af baðstofum eða gæti lýst þeim.
228

 Markhópur verkefnisins var 

eldriborgarar, enda þeir sá hópur fólks sem hugsanlega bjó í baðstofum eða man eftir þeim. 

Til þess að auglýsa verkefnið var aðallega notast við fjölmiðla. Blöðin sem birtu grein um 

verkefnið voru eftirfarandi: 

Áveitan Fréttabréf ungmennafélaganna í Flóahreppi gefið út í 275 eintökum. 

Bændablaðið Dreift í 32.000 eintökum um allt land. 
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Dagskráin Dreift í 9000 eintökum á Suðurlandi  

Sámur fóstri Dreift í 20.000 eintökum um Suðurland og Reykjanes. 

Vestfirðir Dreift í 3400 eintökum á Vestfjörðum. 

 

 

Mynd 11. Auglýsing verkefnisins sem birtist í Bændablaðinu í nóvember 2015. 

 

Haft var samband við 16 blöð víðsvegar um landið en greinilegt er að það þarf 

töluverða eftirfylgni til þess að ná greinum um verkefni sem þetta inn í blöðin. Vilyrði fengust 

frá fjórum blöðum til viðbótar en greinin hefur þó ekki birst í þeim enn. Ekki var farin sú leið 

að kaupa auglýsingar í þessum blöðum en ef svo hefði verið þá er álitamál hvort gengið hefði 

betur að koma verkefninu á framfæri. Greinin var ekki send á blaðið Sámur fóstri, sem gefið 

er út á Suðurlandi, en fréttamenn blaðsins tóku fréttina sjálfir upp úr öðrum miðlum. Hannes 

fór einnig í útvarpsviðtal í þættinum Morgunvaktinni á Rás1 þar sem hann talaði um 
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verkefnið.
229

 Í framhaldi af því kom frétt inn á vef Ríkisútvarpsins sem náði talsverðri 

útbreiðslu á Facebook.
230

 Erfitt er að áætla hversu margir heyrðu viðtalið eða sáu fréttina á 

vefnum.  

Haft var samband við dagdvalir aldraðra og dvalarheimili aldraðra í tengslum við 

verkefnið og þau beðin um að hengja upp auglýsingar á upplýsingatöflum heimilanna.
231

 Send 

var beiðni um aðstoð ásamt texta til þess að hengja á upplýsingatöflur á átta dagdvalir og 

dvalarheimili, aðallega á höfuðborgarsvæðinu en einnig Borgarnesi, Ísafirði, Akureyri og 

Egilsstöðum. Svör fengust frá fjórum stöðum en þar voru auglýsingarnar hengdar upp á allar 

tiltækar upplýsingatöflur. Þetta var á Hrafnistu í Reykjavík, Hlévangi og Nesvöllum auk 

dagvistunarinnar Hymsdölum á Egilsstöðum. Fréttin var einnig sett á Facebooksíðu 

félagsstarfsins á Hrafnistu. Það að hengja auglýsingu upp á dvalarheimilum aldraðra var 

viðleitni til þess að ná til sem flestra í markhóp verkefnisins auk þess sem okkur þótti vanta að 

ná til eldriborgara á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru engin þaullesin héraðsfréttablöð eins og 

annarsstaðar á landinu og Bændablaðið er líklega ekki eins vinsæll miðill. 

Í greininni „What´s on the Menu?: Crowdsourcing at the New York Public Library“ 

telja höfundarnir Lascarides og Vershbow upp 14 atriði sem þeir telja að auki líkurnar á 

velgengni í crowdsoursing verkefnum. Af þessum 14 atriðum eru níu sem voru höfð í huga 

við vinnslu baðstofuverkefnisins í Íslenska bænum. Hin atriðin áttu ekki við þetta verkefni. 

Atriðin níu eru eftirfarandi:  

1. Gott er að velja efni sem fólk hefur nú þegar áhuga á. 

2. Gott er að ná til tilfinninga fólks, kynna baksögurnar svo þátttakendur tengi við 

verkefnið.  

3. Nauðsynlegt að stofnunin orði óskina eftir aðstoð eins og hjálparbeiðni. Fólk vill 

hjálpa til. 

4. Hafa verkefnið eins auðvelt og einfalt og kostur er. Láta verkefnið vera lítið og 

yfirstíganlegt. Flókin verkefni í mörgum liðum auka líkurnar á því að þau verði aldrei 

kláruð. 

5. Þakkaðu þátttakandanum strax fyrir  hjálpina. 

6. Birtu niðurstöðurnar jafnóðum svo þátttakendurnir sjái árangur verka sinna. 

7. Gera það auðvelt að taka þátt í verkefninu. 

8. Verðlauna þátttakendur, til dæmis bjóða þeim að koma saman og þiggja veitingar. 

                                                           
229

 Viðtalið fór fram föstudaginn 15. febrúar 2016. 
230

 Baðstofan er það fallegasta sem við höfum gert. 
231

 Sjá viðauka 3. 



  

56 
 

9. Vera dugleg að birta upplýsingar opinberlega um hvernig verkefnið gangi.
232

 

Öll þessi atriði var reynt að hafa til hliðsjónar þegar fyrsta fréttatilkynningin var samin vegna 

verkefnisins og einnig þegar leið á verkefnið. Hér að neðan verður farið í þessi atriði og 

hvernig þessar hugmyndir Lascarides og Vershbow voru nýttar við verkefnið. 

 

Gott er að velja efni sem fólk hefur nú þegar áhuga á: Fyrsta atriðið á listanum fellur vel 

að verkefninu þar sem mikil umræða hefur átt sér stað um íslensk torfhús á undanförnum 

árum. Umræðan um íslenskan menningararf hefur gengið í gegnum endurnýjun lífdaga nú á 

tímum hnattvæðingar þar sem reynt hefur verið að endurskilgreina hinn íslenska menningararf 

í alþjóðlegu samhengi.
233

 Þann 12. febrúar 2015 var málþingið Íslensk torfhús sem 

menningararfur haldið í Háskóla Íslands á vegum Rannsóknarseturs í safnafræðum við 

Háskóla Íslands. Í auglýsingu um málþingið stendur skrifað:  

Íslensk torfhús hafa löngum verið sérstakt viðfangsefni í þessum efnum, þar sem þeim 

hefur verið lýst sem mótandi afl íslensks samfélags og menningar, og þar af leiðandi 

talin eitt af helstu ummerkjum efnislegrar menningar í landinu og þar með mikilvægur 

hluti af íslenskum menningararfi.
234

  

 

Þessi skoðun hefur þó ekki alltaf átt við og það er fyrst núna á síðustu árum sem orðræðan um 

varðveislu torfhúsa og torfhús sem ómetanlegan menningararf hefur verið ráðandi. Frá 

aldamótunum 1800 hefur oftar verið fjallað um torfhúsakost Íslendinga á neikvæðan hátt, þeir 

verið kallaðir moldarkofar og sagðir tákn um afturhald og gamaldags hugsunarhátt.
235

 

Tilhugsunin um torfhús sem menningararf gleður eflaust marga landsmenn sem ólust upp í 

torfbæjum og eiga þaðan góðar minningar við leik á baðstofugólfinu. Fólk gæti haft áhuga á 

því að koma þeim sjónarmiðum á framfæri og taka þátt í verkefnum sem auka álit almennings 

á baðstofunni. Þess vegna ætti efni verkefnisins að bjóða uppá góð viðbrögð almennings og 

okkur þótti við vera með efni í höndunum sem ætti að ná til fólksins og skila góðum árangri.  

 

Gott er að ná til tilfinninga fólks, kynna baksögurnar svo fólk tengi við verkefnið: Í þeim 

auglýsingum sem birtust um verkefnið var lögð áhersla á að hafa textann stuttan svo fólk 

kæmist í gegnum þær og þar gafst þess vegna ekki mikið rými til þess að höfða til tilfinninga 

fólks. Með sýningunni um baðstofuna í Íslenska bænum er ætlunin að leggja áherslu á 

baðstofurýmið sem byggingarlist og horfa sérstaklega til sjónrænna og listrænna þátta hennar. 
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Það viðhorf var kynnt mjög vel í útvarpsviðtalinu við Hannes en hugsanlega hefði verkefnið 

fallið líklegum þátttakendum betur ef fjalla ætti um fólkið í baðstofunni, líf þess og störf. Hætt 

er við því að fólk hafi ekki náð að tengja nógu vel við verkefnið frá þessu listfræðilega 

sjónarhorni. Þennan þátt hefði mátt skoða betur áður en farið var af stað með verkefnið og 

reyna að tengja umræðuna betur við fólkið sem bjó í baðstofunni. Hugsanlega hefðu fleiri haft 

samband ef það hefði verið gert. 

 

Nauðsynlegt að stofnunin orði óskina eftir aðstoð eins og hjálparbeiðni. Fólk vill hjálpa 

til: Þetta atriði er mjög skýrt og ekki er flókið að fara eftir því þegar verið er að semja 

blaðagrein. Í fréttatilkynningu sem við sendum frá okkur orðuðum við þetta svona: „Hér með 

leitum við hjálpar almennings. Fólk sem sér þennan pistil, á eða veit um mynd eða lýsingu af 

baðstofu er vinsamlega beðið að hafa samband..“
236

 Þetta er mjög einlæg ósk um aðstoð og 

hófstyllt að mínu mati. Líklegt er að fólk sem á mynd af baðstofu finni hjá sér þörf fyrir að 

hjálpa til eftir að hafa lesið þetta. 

 

Hafa verkefnið eins auðvelt og einfalt og kostur er. Láta verkefnið vera lítið og 

yfirstíganlegt. Flókin verkefni í mörgum liðum auka líkurnar á því að þau verði aldrei 

kláruð: Við Hannes ákváðum að til þess að gera verkefnið sem auðveldast þá væri best fyrir 

fólk að hringja í okkur eða senda tölvupóst. Við vildum ekki setja þær kröfur að áhugasamir 

þyrftu sjálfir að skanna inn myndirnar sem það vildi sýna okkur þar sem við töldum líkur á 

því að það yrði mestmegnis eldra fólk með mismikla tölvukunnáttu sem hefði samband. Það 

að hringja eða senda tölvupóst er yfirstíganlegt verkefni. Eftir samtal við fólkið gætum við 

svo ákvarðað framhaldið betur, komist að því hvort fólkið geti látið skanna myndina eða 

jafnvel að Hannes myndi heimsækja það með skanna með sér. 

 

Þakkaðu þátttakandanum strax fyrir  hjálpina: Þessu ráði er mjög auðvelt að framfylgja, 

sérstaklega þegar fólki er bent á að hafa beint samband við okkur. Það er auðvelt að vera 

jákvæður í símanum og þakka innilega fyrir hjálpina í lok samtals. Sömuleiðis er gott að 

þakka fyrir í tölvupóstsamskiptum. Þátttakendur fengu vonandi á tilfinninguna að þeirra 

framlag skipti máli eftir að hafa haft samband við okkur. 
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Birtu niðurstöðurnar jafnóðum svo þátttakendurnir sjái árangur verka sinna: Fyrsta 

umferð fréttatilkynninga fór í loftið í nóvember 2015.
237

 Þann 14. janúar 2016 birtist svo 

eftirfylgnigrein í Bændablaðinu.
238

 Þar var tekið fram að nokkur viðbrögð hefðu komið við 

fyrri auglýsingunni og fólk var hvatt til að halda áfram að liðsinna verkefninu. Þeir sem áður 

höfðu haft samband við okkur hafa vonandi lesið þessa eftirfylgnigrein, þá séð að verkefnið 

væri enn í gangi og að þeirra framlag hafi verið tekið til greina. Fyrirhugað er að þegar 

verkefninu líkur og sýningin verður sett upp verði sendar út fréttatilkynningar þannig að fólk 

muni frétta hver staðan er og sjá að verkefnið bar árangur. 

 

Mynd 12. Eftirfylgnigrein sem birtist í Bændablaðinu í janúar 2016. 

 

Gera það auðvelt að taka þátt í verkefninu: Þetta er í raun sami punktur og sá númer fjögur 

og þarf ekki frekari útskýringa við. 

 

Verðlauna þátttakendur, til dæmis bjóða þeim að koma saman og þiggja veitingar: Í 

upphafi verkefnisins var rætt um þennan þátt og ákveðið að öllum sem gefa upplýsingar og 

ljósmyndir  til verkefnisins verði boðið á sýningaropnunina til að verðlauna þau. Það að fá 

boð á sýninguna sýnir fólki að þeirra framlag hafi verið vel metið og gerir þeim kleift að sjá 

lokaniðurstöðuna. 
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Vera dugleg að birta upplýsingar opinberlega um hvernig verkefnið gangi: Þennan punkt 

hefði mátt hafa betur í huga á meðan verkefninu stóð en ekki var nógu mikið gert til þess að 

upplýsa fólk um stöðu mála utan eftirfylgnigreinarinnar í Bændablaðinu. Gott hefði verið að 

vísa fólki inná heimasíðu Íslenska bæjarins til þess að fylgjast með stöðu mála og uppfæra þar 

reglulega fréttir um verkefnið, jafnvel að birta myndir sem borist hafa vegna verkefnisins. 

4.3. Mat á verkefninu 

Þegar þetta er skrifað 5. apríl 2016 hafa níu einstaklingar haft samband vegna verkefnisins. 

Fjórir þeirra áttu í fórum sínum ljósmyndir innan úr baðstofum, aðrir áttu uppdrætti eða 

lýsingar á baðstofum auk þess sem einn aðili benti á samskonar ljósmynd og Hannes hafði 

þegar undir höndum. Þrír þeirra sem höfðu samband sáu verkefnið auglýst í Bændablaðinu, 

þar af einn eftir að eftirfylgnigreinin birtist í blaðinu. Einn sá verkefnið auglýst í Áveitunni og 

annar í Vestfjörðum. Viðbrögð komu frá einum eftir viðtalið í Ríkisútvarpinu og einn sá 

verkefnið auglýst á upplýsingatöflu dvalarheimilis aldraðra. Af þeim sem höfðu samband 

voru sex konur og þrír karlar, flest allt eldri borgarar. Þetta verða að teljast takmörkuð 

viðbrögð miðað við þá dreifingu sem er á fjölmiðlunum sem notaðir voru til að auglýsa 

verkefnið. 

Meginástæðan fyrir því að viðbrögðin við verkefninu voru ekki meiri er að öllum 

líkindum sú að verkefnið er mjög sértækt. Í kafla 3.4. var talað um það að oft hafi lítill hluti 

fólks aðgang að þeim tækjum sem þarf til þess að vinna ákveðin verkefni. Tækið sem þarf að 

hafa undir höndum til þess að taka þátt í verkefni Íslenska bæjarins er ljósmyndin sjálf innan 

úr baðstofunni eða þekkingin á innviðum torfbæjar. Eins og fram kom í kafla 4.1. þá var 

ljósmyndatækni skammt á veg komin á blómatíma baðstofunnar og þess vegna lítið um það 

að teknar væru ljósmyndir inni í húsum. Því má gera ráð fyrir því að fáir eigi ljósmyndir innan 

úr baðstofum og þess vegna hafi viðbrögðin orðið lítil. Fólk sem frétti af verkefninu átti ekki 

til mynd úr baðstofu. Gera má ráð fyrir að fleiri einstaklingar en þeir sem svöruðu hafi 

þekkingu á innviðum baðstofa og þess vegna hefði fólk átt að geta haft samband og aðstoðað 

við þann þátt verkefnisins. Það er hætt við því að fólk treysti sér ekki til að muna nákvæmlega 

eftir öllum smáatriðum baðstofunnar og vilji síður hafa samband ef það er ekki alveg öruggt á 

því hversu vel það muni. Líklegt er að þarna hafi myndast þröskuldur sem almenningi 

reyndist erfitt að stíga yfir. 

Hugsanlegt er að enn veki torfbæir upp slæmar minningar og skömm hjá þeim sem 

bjuggu í slíkum húsum eða þekktu til þeirra. Í greininni „Moldargreni og menningararfur“ 

eftir Sigurjón Baldur Hafsteinsson og Mörtu Guðrúnu Jóhannesdóttur er fjallað um það að 
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torfbæjum hafi verið skipað í flokk með því sem kallast erfiður menningararfur. Erfiður 

menningararfur telst samkvæmt stjórnvöldum vera eitthvað sem krefst mikils fjármagns, 

mannafla og þekkingar en birtist hjá almenningi sem eitthvað sem skapar spennu og kallar 

fram sterkar tilfinningar. Þau segja erfiðan menningararf þess vegna vera eitthvað sem margir 

myndu vilja vera án þó svo að þeir viðurkenni tilvist þess.
239

 Eldri kynslóðum var snemma 

kennt að torfbæir væru varla mannabústaðir og þeim sem bjuggu í slíkum húsum lærðist að 

skammast sín fyrir húsakynnin.
240

 Þrátt fyrir að torfbærinn hafi fengið uppreisn æru á síðustu 

árum eins og kom fram í kafla 4.2. þá er líklegt að þetta gamla viðhorfi sitji í eldra fólki og 

þess vegna treysti það sér ekki til þess að hafa samband vegna verkefnisins. 

Það er einnig umhugsunarefni hvort viðbrögð hefðu orðið meiri ef um höfuðsafn eða 

viðurkennt safn hefði verið að ræða í stað Íslenska bæjarins sem enn er ekki orðinn mjög 

þekktur á landsvísu. Einnig verður að teljast líklegt að fólk hefði brugðist betur við ef um 

þeirra eigið byggðasafn eða safn í nærsamfélagi hefði verið að ræða. Ekki er víst að fólk 

treysti meðferð innsends efnis ef það þekkir ekki til stofnunarinnar og hugsanlega hefur það 

orðið hrætt við að þurfa að senda frá sér ljósmyndir sem eru verðmætar í þeirra augum. Það 

gefst hugsanlega betur ef þeir sem leggja af stað með crowdsourcing verkefni hafa öðlast 

ákveðið traust innan samfélagsins sem það biðlar til. Ef stofnunin er ekki komin á þann stað 

ennþá er þeim mun mikilvægara að vanda verkefnið og nýta það sem auglýsingu fyrir 

stofnunina. Þó skal minnast þess að engin viðbrögð komu við bón Ljósmyndasafns Ísafjarðar 

þegar það auglýsti eftir myndum af efri bænum á Ísafirði þrátt fyrir að það safn sé orðið 

rótgróið og teljist virt innan síns samfélags.
241

 Þess ber þó að geta að ekki er vitað hversu 

mikið það verkefni var auglýst á svæðinu. 

Amy Sample Ward segir í grein sinni „Crowdsourcing vs Communitysourcing: What´s 

the difference and the opportunity“ að áreiti á almenning þurfi að vera stöðugt til þess að 

einstaklingar grípi til aðgerða.
242

 Sem fyrr segir þá var baðstofuverkefnið fyrst kynnt í 

nóvember 2015 og aftur í janúar 2016. Í seinna skiptið var verkefnið auglýst í öðrum miðlum 

en fyrst var gert, utan ítrekunar sem kom í Bændablaðinu. Eflaust hefði verið betra að senda 

samskonar ítrekunargreinar á fleiri af þeim miðlum sem birtu greinar um haustið. Þá hefði 

verkefnið rifjast upp fyrir fólki sem kannski hafði verið áhugasamt um haustið en ekki komið 

sér af stað í það að hafa samband. Verkefni sem þetta eiga það til að gleymast ef þeim er ekki 

sinnt strax og fólk heldur eflaust að það sé of seint að hafa samband þegar verkefnið rifjast 
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upp síðar. Þess vegna hefði verið betra að koma því á framfæri á víðari vettvangi að verkefnið 

væri enn í gangi og óhætt að hafa samband.  

Amy Sample Ward heldur því einnig fram að stundum eigi crowdsourcing ekki við og 

nefnir þar sem dæmi þegar verkefnin falla í mjög þröngan flokk og eru mjög nákvæm.
243

 

Samkvæmt því hefði líklega ekki átt að fara af stað með þetta verkefni í upphafi þar sem það 

fellur í mjög afmarkaðan flokk og fáir einstaklingar geta tekið þátt í því. Það má þó velta fyrir 

sér hvernig hefði annars átt að ná markmiði Hannesar sem var að safna saman öllum tiltækum 

ljósmyndum innan úr baðstofum. Hefði átt að láta þær myndir sem nú þegar eru inná 

ljósmyndasöfnum landsins duga á sýningu Íslenska bæjarins? Hafa verður í huga að þetta 

verkefni kostaði Íslenska bæinn fjárhagslega ekki neitt nema þann tíma sem fór í að senda út 

tilkynningar og fara í útvarpsviðtal. Verkefnið skilaði nokkrum verðmætum myndum auk 

upplýsinga sem geta skipt miklu máli við uppsetningu sýningarinnar í Íslenska bænum og 

bætt heildarmyndina. Fyrir vikið er réttlætanlegt að hafa farið út í verkefnið þrátt fyrir að 

fyrirfram hafi verið búist við dræmri þátttöku.  

Niðurstaða ljósmyndasöfnunarverkefnis Íslenska bæjarins er í stuttu máli sú að 

verkefnið tókst að því leiti að við safn ljósmynda úr baðstofum bættust nokkrar óþekktar 

ljósmyndir sem varpa betra ljósi á hinn íslenska baðstofuarf á sjónrænan hátt. Æskilegt hefði 

verið að fá meiri viðbrögð og fleiri ljósmyndir en til þess hefði þurft að auglýsa verkefnið 

betur og minna á það reglulega. Jafnvel kaupa auglýsingar en þá hefði verkefnið orðið 

kostnaðarsamt. Stærsta breytan er sú hve fáir einstaklingar á landinu eiga í rauninni ljósmynd 

innan úr baðstofu og þess vegna fáir sem hafa tækifæri til þess að leggja verkefninu lið. Ljóst 

er að sýning um íslensku baðstofuna mun líta dagsins ljós í Íslenska bænum og þar verða 

birtar ljósmyndir sem söfnuðust í þessu verkefni ásamt fleirum auk þess sem aðrar 

upplýsingar sem bárust í tengslum við verkefnið verða nýttar á sýningunni. Niðurstaðan er 

þess vegna sú að íslensk ljósmyndasöfn ættu að vera óhrædd við það að framkvæma 

crowdsourcing verkefni sem falla undir flokkinn „viðbót við safnkost“. Framkvæmd 

verkefnanna þarf ekki að kosta mikið en getur gefið af sér merkilegar heimildir.  
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5. Niðurstöður 
Samkvæmt Jeff Howe, sem fyrst kom fram með orðið crowdsourcing, er merking orðsins 

fólgin í því að taka vinnu sem upphaflega var unnin innan fyrirtækis eða stofnunar og deila 

henni út til almennings í gegnum opna hjálparbeiðni.
244

 Fyrirtæki og ekki síður 

menningarstofnanir hafa í síauknum mæli tekið hugtakið upp í sínum störfum og nýtt aðferðir 

þess sem ódýra leið til þess að ljúka mannaflsfrekum verkefnum. Aukin notkun 

crowdsourcing í vinnu við menningararf á síðustu árum er til komin vegna aukins aðgengis 

almennings að safnkosti safna í gegnum Internetið. Söfn eru farin að skanna inn ljósmyndir, 

koma segulbandsupptökum á stafrænt form, skanna inn handskrifuð skjöl og fleira. Með 

tilkomu starfræns safnkosts hefur sjálfboðastarf á söfnum gengið í gegnum endurnýjun lífdaga 

þar sem auðveldara er að nálgast sjálfboðaliða og setja á fót verkefni sem einstaklingar geta 

unnið heiman frá sér. Mörg söfn stunda þó ennþá crowdsourcing verkefni utan Internetsins. 

 Margir þættir þurfa að vera til staðar til þess að crowdsourcing verkefni verði farsæl. 

Samkvæmt Nina Simon er það hönnun verkefnanna sem skiptir höfuðmáli þegar kemur að því 

að fá fólk til þess að taka þátt.
245

 Verkefnin þurfi að vera einföld í framkvæmd, afmörkuð og 

stýra fólki að settu marki en þau þurfa jafnframt að vera krefjandi. Samskiptin milli 

safnastofnunarinnar og einstaklingsins þurfa að vera skýr og markmið verkefnisins þarf að 

vera ljóst frá upphafi. Simon segir að söfn þurfi að spyrja sig tveggja spurninga áður en lagt er 

af stað í slík verkefni: Hvað geta sjálfboðaliðar lagt til sem starfsfólkið getur ekki? Hvernig 

getur verkefnið stutt markmið stofnunarinnar í heild sinni? Ef hægt er að svara þessum 

spurningum á auðveldan máta er óhætt að fara af stað með verkefnið. 
246

 

 Sú megingagnrýni sem crowdsourcing hefur fengið á sig í gegnum tíðina er tvíþætt. 

Annarsvegar er því haldið fram að aðferðin gengisfelli þá vinnu sem áður var unnin af 

fræðimönnum og hinsvegar að erfitt sé að tryggja gæði efnisins sem kemur frá 

sjálfboðaliðunum. Fyrra atriðið er vissulega álitamál þar sem hætt er við því að fræðimenn 

verði tregir til þess að vinna sambærileg störf og sjálfboðaliðar þó svo að þeir hafi verið fúsir 

til þess áður en crowdsourcing verkefninu var hleypt af stokkunum. Hinsvegar verður að taka 

það til greina að með því að færa kerfisbundin störf fræðimanna yfir til almennings verður til 

meiri tími fyrir fræðimenn til þess að sinna þeim verkefnum sem krefjast faglegrar færni. 

Varðandi gæði efnisins þá er það á ábyrgð safnastofnunarinnar að hanna sín crowdsourcing 

verkefni þannig að hættan á villum verði sem minnst. Það hefur einnig reynst stofnunum vel 
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að byggja upp góðan hóp sjálfboðaliða sem sjá um að ritskoða hvern annan, koma með 

athugasemdir og viðbætur. Mörgum finnst að með notkun sjálfboðaliða tapi söfn því 

stofnanavaldi sem þau hafa byggt upp í gegnum tíðina og tapi þar með trúverðugleika sínum. 

Með hugmyndum um opið kennivald sem sagt var frá í ritgerðinni er þessi skoðun brotin á 

bak aftur og sagt að með því að endurskoða vald safnsins sé verið að dýpka tilgang þess. Fólk 

fái tækifæri til þess að tengjast safnkostinum betur með því að setja sitt mark á hann og 

safnastofnunin verði þar með vettvangur samræðu í stað þess að vera óhagganlegt yfirvald í 

augum almennings. 

 Í tengslum við ritgerðina voru tekin viðtöl við starfsmenn sjö íslenskra ljósmyndasafna 

til þess að komast að því hvernig crowdsourcing verkefni íslensk ljósmyndasöfn hafa verið að 

framkvæma á síðustu árum og hvaða árangri þau verkefni hafa skilað. Niðurstaðan var sú að 

ljósmyndasöfnin hafa nær eingöngu verið að leggja stund á crowdsourcing verkefni sem falla 

undir flokkinn „að setja hluti í samhengi“ samkvæmt flokkunarkerfi Oomen og Aroyo sem 

notað var í þessari ritgerð. Í því felst að ljósmyndasöfnin hafa einungis nýtt sér crowdsourcing 

við greiningu á ljósmyndum, aðallega til þess að nafngreina fólk og staði. Fram til þessa hafa 

þessi söfn að mestu leitað til almennings utan Internetsins t.d. með greiningarsýningum, 

vinnufundum og birtingu ljósmynda í dagblöðum. Söfnin eru þó að auka notkun Internetsins 

við greiningu á ljósmyndum og hafa til dæmis notað til þess samfélagsmiðilinn Facebook og 

svo sérstakar ljósmyndasíður safnanna.  

Búast má við því að aukin áhersla verði lögð á crowdsourcing í gegnum Internetið í 

framtíðinni en á þessum tímapunkti er tölvulæsi mögulegra sjálfboðaliða mjög misjafnt. Það 

er talið að það muni lagast á komandi árum þegar hin stafræna gjá milli kynslóða tekur að 

minnka. Meginniðurstaða viðtalanna var þó sú að söfnunum þykir mjög mikilvægt að halda 

áfram að gera greiningu á ljósmyndum að félagslegum viðburði og því muni það ekki færast 

yfir á Internetið eingöngu. Vinnufundir, greiningarsýningar og heimsóknir á dvalarheimili 

aldraðra eru að skila miklu, ekki einungis í magni upplýsinga sem safnið fær heldur eru þessir 

viðburðir mjög félagslega mikilvægir fyrir þá sem taka þátt. Viðburðirnir eru samverustund 

sem hvetja fólk til samskipta við hvort annað, þeir auka velvild í garð safnsins og hafa mikið 

skemmtanagildi. Söfnin virðast vera orðin meðvituð um samfélagslegt mikilvægi þessara 

viðburða, enda þjóna þeir oft á tíðum þeim sem mest þurfa á félagslegri örvun að halda s.s. 

öldruðum og öryrkjum. 

Helstu ástæðurnar fyrir því að crowdsourcing er ekki notað meira í íslenskum 

ljósmyndasöfnum eru takmarkaður tími, takmarkað fjármagn, takmarkað vinnuafl og tæknileg 

vandamál. Söfnin eru oft á tíðum undirmönnuð og hafa ekki fjárheimildir til þess að bæta við 
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starfsmönnum. Crowdsourcing verkefni eru oft tímafrek í utanumhaldi og starfsmönnum gefst 

hreinlega ekki tími til að sinna þeim meðfram hefðbundnum skyldustörfum. Ef ekki er til 

fjármagn til þess að ráða starfsmenn þá eru hverfandi líkur á að það séu til fjárheimildir til 

þess að koma upp öflugum myndasíðum með möguleika á þátttöku fyrir almenning, hvað þá 

að koma á koppinn nýjum og spennandi verkefnum. Vel hönnuð crowdsourcing verkefni sem 

laða að sér sjálfboðaliða ættu þó að geta borgað sig til langs tíma litið ef þau losa starfsmenn 

safnanna undan tímafrekum og kerfisbundnum verkum. Sem dæmi er nefnt í ritgerðinni að 

koma af stað flokkunarverkefnum þar sem almenningur er beðinn um að setja inn lýsigögn 

við myndir í stað þess að greina myndefnið. Allir geta tekið þátt í slíkum verkefnum á meðan 

greining ljósmynda er íþrótt fyrir afar afmarkaðan hóp fólks. Það er hending ef einstaklingur 

þekkir mann á mynd sem hann er beðinn um að nafngreina en hver sem er ætti að geta skrifað 

hvort á myndinni sé maður eða kona, köttur eða hundur. Kraftar áhugasamra einstaklinga 

nýtast þess vegna betur í flokkunarverkefnum vegna þess að allir geta tekið þátt frá fyrstu 

mínútu. Það að koma upp vefsíðu með notendaviðmóti fyrir slíkt verkefni kostar heilmikið en 

söfn gætu tekið höndum saman við uppsetningu slíkrar síðu líkt og gert var við Sarp á sínum 

tíma. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar var gerð grein fyrir samstarfsverkefni mínu og Íslenska 

bæjarins í Austur-Meðalholtum. Um var að ræða ljósmyndasöfnunarverkefni sem fellur í 

flokkinn „viðbót við safnkost“. Markmið verkefnisins var að safna saman öllum tiltækum 

ljósmyndum frá einstaklingum sem sýna innviði baðstofa. Verkefnið var auglýst í blöðum og 

útvarpi auk þess sem tilkynningar voru hengdar upp á dvalarheimilum aldraðra og dagdvölum 

aldraðra. Það að fara út í sértækt söfnunarverkefni á ljósmyndum þótti forvitnilegt verkefni 

vegna þess hve íslensk ljósmyndasöfn hafa gert lítið af því að vinna crowdsourcing verkefni í 

þessum flokki.  

Helstu niðurstöður urðu þær að einungis níu einstaklingar höfðu samband vegna 

verkefnisins. Hugsanleg ástæða fyrir dræmum viðbrögðum er fjórþætt. Í fyrsta lagi er 

verkefnið svo sértækt að mjög fáir eiga í fórum sínum ljósmynd innan úr baðstofu. Á 

blómatíma hennar var ljósmyndatækni skammt á veg komin og því ekki mikið verið að taka 

myndir inni í húsum vegna slæmra birtuskilyrða. Í öðru lagi hafa torfbæir verið talaðir niður í 

gegnum tíðina og margt fólk finnur eflaust fyrir skömm þegar kemur að minningum um 

húsakynnin. Þeir einstaklingar vilja því hugsanlega ekki hafa sig í frammi í umræðunni um 

torfbæi. Í þriðja lagi er hugsanlegt að Íslenski bærinn sé ekki nógu þekkt stofnun til þess að 

fólk vilji leggja henni lið, eflaust hefðu viðbrögðin verið betri ef um rótgróið safn hefði verið 

að ræða. Í fjórða og síðasta lagi má velta fyrir sér hvort verkefnið hafi verið auglýst nógu 
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mikið og líklega hefði mátt ítreka verkefnið oftar í þeim miðlum sem það var auglýst í. Þrátt 

fyrir að fáar ljósmyndir hafi skilað sér þá er það mitt mat að verkefnið hafi tekist vegna þess 

að það skilaði af sér ljósmyndum og upplýsingum sem munu gagnast við uppsetningu á 

sýningu um íslensku baðstofuna sem sett verður upp í Austur-Meðalholtum. 

Ýmis tækifæri eru vannýtt hvað varðar crowdsourcing á íslenskum ljósmyndasöfnum. 

Verkefni af þessum toga kosta vissulega fjármagn en skila af sér fjölþættum ávinningi, bæði 

fyrir söfnin og almenning sem tekur þátt í verkefninu. Söfn ættu að horfa til fleiri flokka 

crowdsourcing heldur en einungis þess „að setja hluti í samhengi“ og ná þannig að virkja 

stærri hóp fólks, ekki bara þá sem hafa þekkinguna til þess að greina ljósmyndir. Vissulega 

hafa ljósmyndasöfnin verið að gera góða hluti hingað til og það er vonandi að 

safnastarfsmenn geti nýtt sér þær upplýsingar sem birtast í þessari ritgerð til þess að kynnast 

störfum hvers annars og fá góðar hugmyndir fyrir sitt eigið starf. Alltaf skal þó hafa í huga að 

samkvæmt Mia Ridge lifa engar áætlanir það af að komast í návígi við almenning og því geta 

verkefni breyst mikið eftir að þeim er hrundið af stað og sum þeirra munu hreinlega falla um 

sjálft sig.
247
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Viðaukar 

Viðauki 1. 

Lumar þú á mynd innan úr baðstofu? 
 

Það er ekki nema rúmlega mannsaldur síðan þorri íslendinga bjó í baðstofum. Þessi húsakynni voru 

aðal íveruhús torfbæjanna og meginumgjörðin fyrir daglegt líf íbúanna. Baðstofan var löngum vagga 

íslenskrar menningar og hún sjálf, sem hjarta gömlu torfbæjanna, eitt merkasta menningarframlag 

Íslendinga og norðurhjarans. Allmargir núlifandi Íslendingar hafa haft beina reynslu af baðstofulífinu 

og muna enn þessar einstöku og fallegu stofur.  

Íslenski bærinn að Austur-Meðalholtum í Flóahreppi, ( www.islenskibaerinn.is) er stofnun sem hefur 

það að meginmarkmiði að rannsaka og sýna margvíslegar hliðar á  torfbæjararfinum. Þessi stofnun 

hefur verið í uppbyggingu áratugum saman og á síðasta ári var opnuð í nýjum sýningarsal 

allyfirgripsmikil sýning um íslenska torfbæjararfinn, sýning sem er mikilvægur áfangi frekari 

uppbyggingar, rannsókna og sýningarhalds.  

Um þessar mundir er að hefjast undirbúningur að yfirlitssýningu og bókarútgáfu þar sem sjónum 

verður sérstaklega beint að baðstofunni. Markmið þessa verkefnis er að safna saman öllum þekktum 

og tiltækum myndum sem til eru innan úr baðstofum. Til þessara mynda teljast allar myndir; 

teikningar, málverk og sérstaklega ljósmyndir sem sýna baðstofurýmið eða einhvern hluta þess.  

Mjög fáar myndir eru til innan úr íslensku baðstofunni. Á blómatíma þeirra voru ljósmyndavélar 

tiltölulega fágætar og birtuskilyrði óhagstæð þáverandi ljósmyndatækni. Nokkrar þekktar myndir eru 

þó til af íslensku baðstofunni. En mjög líklega gætu enn leynst góðar myndir hjá einstaklingum 

víðsvegar um land sem ástæða væri til að skoða og koma á framfæri í réttu samhengi. Hérmeð leitum 

við hjálpar almennings. Fólk sem sér þennan pistil, á eða veit um mynd eða lýsingu af baðstofu er 

vinsamlega beðið að hafa samband við Hannes Lárusson: islenskibaerinn@islenskibaerinn.is síma 

694-8108 eða Guðmundu Ólafsdóttur: guo22@hi.is síma 846-9775. 

Öll úrvinnsla myndefnis og upplýsinga verður í samræmi við bestu hefðir.    

Verkefni þetta er samstarfsverkefni Íslenska bæjarins og Guðmundu Ólafsdóttur nemenda í safnafræði 

og er þessi myndasöfnun jafnframt hluti af lokaritgerð hennar í safnafræði. 

 

Viðauki 2 

Baðstofur- ítrekun 

Í Bændablaðinu sem kom út 19. nóvember síðastliðinn var auglýst eftir öllum tiltækum 

myndum sem til eru innan úr baðstofum og eru varðveittar hjá einstaklingum. Til þessara 

mynda teljast allar myndir; teikningar, málverk og sérstaklega ljósmyndir sem sýna 

baðstofurýmið eða einhvern hluta þess. Auglýsingin bar þó nokkurn árangur og nokkrir hafa 

haft samband í kjölfarið. Þeim er þakkað kærlega fyrir en betur má ef duga skal. 

 

Íslenski bærinn að Austur-Meðalholtum í Flóahreppi, ( www.islenskibaerinn.is) er stofnun 

sem hefur það að meginmarkmiði að rannsaka og sýna margvíslegar hliðar á  

torfbæjararfinum. Um þessar mundir er að hefjast undirbúningur að yfirlitssýningu og 

bókarútgáfu þar sem sjónum verður sérstaklega beint að baðstofunni. Mjög fáar myndir eru til 

innan úr íslensku baðstofunni. Á blómatíma þeirra voru ljósmyndavélar tiltölulega fágætar og 

birtuskilyrði óhagstæð þáverandi ljósmyndatækni. Mjög líklega gætu enn leynst góðar myndir 

hjá einstaklingum víðsvegar um land sem ástæða væri til að skoða og koma á framfæri í réttu 

samhengi. Hér með er leitað aftur til almennings. Fólk sem sér þennan pistil, á eða veit um 

mynd eða lýsingu af baðstofu er vinsamlega beðið að hafa samband við Hannes Lárusson: 

islenskibaerinn@islenskibaerinn.is síma 694-8108 eða Guðmundu Ólafsdóttur: guo22@hi.is 

síma 846-9775. 

Verkefni þetta er samstarfsverkefni Íslenska bæjarins og Guðmundu Ólafsdóttur nemenda í 

safnafræði og er þessi myndasöfnun jafnframt hluti af lokaritgerð hennar í safnafræði. 

http://www.islenskibaerinn.is/
mailto:islenskibaerinn@islenskibaerinn.is
mailto:guo22@hi.is
http://www.islenskibaerinn.is/
mailto:islenskibaerinn@islenskibaerinn.is
mailto:guo22@hi.is
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Viðauki 3 

Manst þú eftir baðstofunni? 
Það er ekki nema rúmlega mannsaldur síðan þorri Íslendinga bjó í 

baðstofum. Þessi húsakynni voru aðalíveruhús torfbæjanna og 

meginumgjörðin fyrir daglegt líf íbúanna. Allmargir núlifandi 

Íslendingar hafa haft beina reynslu af baðstofulífinu og muna enn 

þessar einstöku og fallegu stofur.  

 

Um þessar mundir er að hefjast undirbúningur að yfirlitssýningu og 

bókarútgáfu á vegum Íslenska bæjarins að Austur-Meðalholtum í 

Flóahreppi þar sem sjónum verður sérstaklega beint að baðstofunni. 

Markmið þessa verkefnis er að safna saman öllum þekktum og 

tiltækum myndum sem til eru innan úr baðstofum og sérstaklega 

ljósmyndum sem sýna baðstofurýmið eða einhvern hluta þess. Einnig 

er verið að safna munnlegum lýsingum á baðstofum. 

 

Hér með leitum við hjálpar þinnar. Fólk sem sér þennan pistil, á eða 

veit um mynd eða lýsingu af baðstofu er vinsamlega beðið að hafa 

samband við Hannes Lárusson: sími 694-8108 eða í netfangið 

islenskibaerinn@islenskibaerinn.is  

 

Mjög fáar myndir eru til innan úr íslensku baðstofunni. Á blómatíma 

þeirra voru ljósmyndavélar tiltölulega fágætar og birtuskilyrði 

óhagstæð þáverandi ljósmyndatækni. Mjög líklega gætu enn leynst 

góðar myndir hjá einstaklingum víðsvegar um land sem ástæða væri 

til að skoða og koma á framfæri í réttu samhengi.  

 

 

Verkefni þetta er samstarfsverkefni Íslenska bæjarins og Guðmundu 

Ólafsdóttur nemenda í safnafræði og er þessi myndasöfnun jafnframt 

hluti af lokaritgerð hennar í safnafræði. 
 

mailto:islenskibaerinn@islenskibaerinn.is

