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Útdráttur	

Skjalasöfn	 varðveita	 ritaðan	 menningararf	 um	 hvaðeina	 sem	 kann	 að	 þykja	

merkilegt,	 en	þessi	 rannsókn	 fjallaði	 á	eigindlegan	hátt	um	einkaskjöl,	þar	með	

talið	dagbækur	og	sendibréf.	Viðhorf	og	reynsla	fólks	af	afhendingu	einkaskjala	á	

opinber	skjalasöfn	voru	könnuð,	en	sú	nálgun	er	nýnæmi	á	Íslandi.	Annars	vegar	

var	 rætt	 við	 skjalamyndarana	 sjálfa	 og	 hins	 vegar	 við	ættingja	 látins	 fólks	 sem	

skildi	 eftir	 sig	 gögn,	 ásamt	 einum	 sérfræðingi	 á	 skjalasafni;	 alls	 níu	 manns.	

Viðmælendur	 höfðu	 misjafnan	 bakgrunn	 og	 ólíkar	 ástæður	 fyrir	 afhendingu.	

Niðurstöður	voru	flokkaðar	niður	í	fjögur	meginþemu	en	það	sem	fólkið	átti	helst	

sameiginlegt	var	að	það	taldi	sig	ekki	geta	 lagt	mat	á	hvað	yrði	talið	merkilegt	 í	

framtíðinni.	Fræðimaðurinn	Barbro	Klein	hefur	bent	á	að	við	séum	alltaf	á	elleftu	

stundu	þegar	kemur	að	því	að	bjarga	menningunni	og	það	rímar	vel	við	skoðanir	

viðmælenda;	 að	 það	 lægi	 nokkuð	 á	 að	 koma	 skjölunum	 í	 var	 svo	 heimildir	 um	

skjalamyndara	og	samfélagið	sem	þeir	lifðu	og	hrærðust	í	færu	ekki	í	glatkistuna. 
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Abstract	

Archives	preserve	written	cultural	heritage	concerning	whatever	may	be	deemed	

important.	 This	 study	 covered	 the	 topic	 of	 private	 document	 collections,	

including	journals	and	letters,	in	a	qualitative	sense.	The	view	and	experience	of	

people	 who	 had	 turned	 private	 document	 collections	 over	 to	 public	 archives	

were	 investigated;	 a	 novel	 approach	 in	 the	 Icelandic	 body	 of	 research.	 Actual	

document	creators	were	interviewed,	as	well	as	relatives	of	deceased	ones	who	

had	 left	 documents,	 and	one	 specialist	within	 an	 archive;	 nine	people	 in	 total.	

The	 subjects	 had	 diverse	 backgrounds	 and	 various	 reasons	 for	 turning	 over	

documents.	Findings	were	classified	into	four	main	themes	but	what	people	had	

most	 in	 common	was	 their	 self-admitted	 inability	 of	 assessing	 what	 would	 be	

considered	important	in	the	future.	Ethnologist	Barbro	Klein	has	pointed	out	that	

the	eleventh	hour	has	arrived	in	regards	to	saving	our	culture,	and	that,	in	itself,	

rhymes	well	with	the	perceptions	of	those	interviewed;	that	it	is	quite	urgent	to	

get	documents	out	of	harm’s	way	lest	information	about	the	document	creators	

and	the	society	they	lived	and	breathed	in	become	lost	and	gone. 
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1 Inngangur	

Sagnfræði	 væri	 ekki	 til	 ef	 atburðir	 væru	 ekki	 skráðir	 niður,	 enda	 lauk	

forsögulegum	 tíma	 ekki	 fyrr	 en	 maðurinn	 hóf	 skrásetningu.	 Eðli	 málsins	

samkvæmt	 er	 mikið	 fjallað	 um	 stóra	 atburði	 en	 hvað	 daglegt	 líf	 einstaklinga	

varðar	er	oft	lítið	um	heimildir	sem	hægt	er	að	nota	til	að	skrásetja	þeirra	sögu.	

Einkaskjöl	 eru	 því	 mjög	 mikilvægar	 heimildir	 en	 þau	 koma	 að	 takmörkuðum	

notum	 nema	 þau	 séu	 flokkuð,	 skráð	 	og	 gerð	 aðgengileg	 til	 rannsókna	 á	

einhverjum	tímapunkti. 

Afhending	 einkaskjalasafna	 kann	 að	 virðast,	 fljótt	 á	 litið,	 einfalt	 mál	 en	

þegar	 betur	 er	 að	 gáð	 vakna	 spurningar	 og	 vangaveltur	 um	 ýmsa	 hluti	 henni	

tengdar;	 hluti	 sem	 varða	 viðhorf	 núverandi	 og	 fyrri	 kynslóða	 til	 sjálfra	 sín,	

samband	þeirra	við	fortíðina	og	sýn	þeirra	á	framtíðina.	Til	að	fræðast	betur	um	

reynslu	og	viðhorf	í	tengslum	við	afhendingu	einkaskjalasafna	var	farin	sú	leið	að	

framkvæma	 eigindlega	 rannsókn	 svo	 unnt	 væri	 að	 kafa	 sem	 dýpst	 ofan	 í	

viðfangsefnið.	 Það	 var	 gert	 með	 viðtölum	 við	 fólk	 sem	 var	 á	 einhvern	 hátt	

viðriðið	 afhendingu	 skjala	 á	 opinbert	 skjalasafn,	 annað	 hvort	 sem	

skjalamyndarar,	 eða	 sem	 aðstandendur	 látinna	 ættingja.	 Einnig	 var	 rætt	 við	

sérfræðing	á	skjalasafni	til	þess	að	fá	faglega	sýn	á	viðfangsefnið.	Þegar	litið	er	á	

viðtölin	 í	 samhengi	 við	 hvert	 annað	 og	 unnið	 úr	 þeim	 má	 fá	 innsýn	 í	 einkar	

áhugaverðan	 heim	 fólks	 sem	 vill	 freista	 þess	 að	 láta	 minnast	 sín	 eða	 sinna	 í	

gegnum	 skrásetningu	 hinna	 hversdagslegustu	 atburða;	 út	 frá	 þeirri	 mannlegu	

hlið	sem	einkaskjöl	geta	varðveitt	svo	mikið	betur	en	aðrar	gerðir	skjala. 

Í	kaflanum	hér	á	eftir	er	 fjallað	um	fræðilegan	bakgrunn	ritgerðarinnar	og	

hvað	sé	merkilegt	og	þess	virði	að	halda	eftir.	Þar	er	einnig	skilgreining	á	skjölum	
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og	einkaskjölum	svo	og	umfjöllun	um	dagbækur	og	sendibréf.	Lítillega	er	fjallað	

um	 upphaf	 skjalasafna	 og	 opinber	 skjalasöfn	 á	 Íslandi.	 Þriðji	 kafli	 fjallar	 um	

aðferðafræði	 rannsóknarinnar,	 markmið	 hennar	 og	 rannsóknarspurningar,	

framkvæmd,	 viðmælendur,	 gildi	 og	 takmarkanir.	 Fjallað	 er	 um	 meginþemu	

viðtala	í	fjórða	kafla	og	helstu	niðurstöður	svo	reifaðar	í	fimmta	til	áttunda	kafla.	

Að	 því	 loknu	 eru	 í	 níunda	 kafla	 umræður	 og	 samantekt	 þar	 sem	 helstu	

niðurstöður	eru	teknar	saman	og	túlkaðar	auk	þess	sem	rannsóknarspurningum	

er	svarað.	Að	síðustu	er	efnið	dregið	saman	í	lokaorðum. 
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2 Fræðileg	umfjöllun	

Þörfin	fyrir	að	halda	skráningar	og	skjöl	er	svo	sannarlega	ekki	ný	af	nálinni.	Allt	

frá	því	að	maðurinn	fór	að	mynda	samfélög	þótti	ástæða	til	að	skrásetja	heimildir	

um	eignir	og	viðskipti.	 Ýmsar	aðferðir	hafa	verið	notaðar	 til	 að	 færa	heimildir	 í	

letur	á	fjölbreyttan	efnivið	eins	og	lauf,	leir,	bein,	skinn	og	pappír	svo	fáeinir	séu	

nefndir	(Jóhanna	Gunnlaugsdóttir,	2006).	

2.1 Hverju	skal	haldið	eftir?	

Varðveisla	er	 lykilatriði	 fyrir	 stofnanir	 sem	varðveita	minningar.	Heather	Brown	

sem	rannsakað	hefur	bæði	hefðbundna	og	rafræna	stjórnun	varðveislu	skilgreinir	

hana	sem	það	„að	tryggja	öryggi	safna	til	framtíðar“	(Brown,	2011,	bls.	189).	IFLA	

-	Alþjóðleg	samtök	bókavarðafélaga	-	skilgreinir	varðveislu	svo:	„Varðveisla:	Felur	

í	sér	öll	stjórnunar-	og	fjárhagsleg	álitamál,	þar	með	talið	ráðstafanir	viðvíkjandi	

geymslu	og	aðstöðu,	starfsmannahaldi,	stefnumótun,	tækni	og	aðferðum	við	að	

varðveita	 safnkost	 bóka-	 og	 skjalasafna	 og	 upplýsingarnar	 sem	 í	 honum	 er	 að	

finna.“	 (International	 Federation	 of	 Library	 Associations	 and	 Institutions,	 1998,	

bls.	5). 

Helen	Forde,	sem	hefur	meðal	annars	rannsakað	varðveislu	á	skjalasöfnum	

og	 bókasöfnum,	 segir	 að	 varðveislustefnur	 fyrir	 menningarlegt	 efni	 hafi	 á	

undanförnum	árum	orðið	„verkfæri	 fyrir	 stofnanir	 til	að	 tryggja	varðveislu	efnis	

sem	þeim	er	treyst	fyrir“	(Forde,	1997,	bls.	165).	Þeir	þættir	sem	einna	helst	hafa	

kallað	 á	 slíkt	 eru	 nauðsyn	 þess	 að	 einhver	 beri	 ábyrgð	 á	 efninu,	 þörfin	 fyrir	

forgangsröðun	og	 réttlæting	útgjalda	 (Forde,	 1997). Dr.	 Lekoko	Kenosi	 segir	 að	

gríðarleg	 aukning	 skjala	 allt	 frá	 19.	 öld	 til	 okkar	 daga	 geri	 það	 að	 verkum	 að	

ógerningur	sé	að	varðveita	allt.	Skortur	á	plássi	muni	að	lokum	„neyða	skjalaverði	
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til	 þess	 að	 taka	 sársaukafullar	 ákvarðanir	 varðandi	 örlög	 skjala“	 (Kenosi,	 1999,	

bls.	 20).	 Hann	 segir	 jafnframt	 að	 deilan	 um	 það	 hvaða	 skjöl	 skuli	 varðveita	 til	

langtíma	 og	 hvaða	 skjöl	 eigi	 að	 þurrka	 út	 úr	 minni	 mannkyns	 sé	 líklega	

umdeildasta	umræðuefni	í	heimi	skjalfræðinnar	(Kenosi,	1999). 

Skjalfræðingurinn	 Luciana	 Duranti	 (1994)	 fjallar	 um	 mat	 á	 safnkosti	 og	

kenningar	 í	skjalfræði	 í	grein	sinni	The	concept	of	appraisal	and	archival	theory.	

Þar	 segir	 hún	 aðalhlutverk	 skjalavarða	 vera	 að	 viðhalda	 umráðum	 yfir	

skjalasöfnum	samfélagsins	og	 tryggja	heilindi	 þeirra	með	því	 að	halda	þeim	 frá	

hvers	 konar	 spillingu.	 Hún	 segir	 jafnframt	 að	 „endanlegur	 tilgangur	 með	

skjalavörslu	 er	 að	 skila	 áreiðanlegum,	 ábyggilegum	 og	 heildstæðum	 vitnisburði	

um	 gjörðir	 samfélagsins	 til	 næstu	 kynslóða	 svo	 hún	 geti	 talist	 uppspretta	 og	

grunnur	 að	 ákvörðunartöku	 í	 framtíðinni“	 (Duranti,	 1994,	 bls.	 343).	 Um	

meginskyldu	þeirra	fagmanna	sem	er	treyst	fyrir	skjalasöfnum	segir	Duranti	hana	

vera	að	varðveita	skjölin	óspillt	„svo	þau	haldi	heilleika	sínum	sem	var	til	staðar	

þegar	 skjalamyndarar	 eða	 löglegir	 arftakar	 þeirra	 völdu	 þau	 til	 áframhaldandi	

varðveislu“	 (Duranti,	 1994,	 bls.	 336).	 Í	 grein	 sinni	 skilgreinir	 Duranti	 mat	 á	

safnkosti	á	eftirfarandi	hátt:		

Mat	 er	 ferlið	 við	 að	 komast	 að	 virði	 skjala	 sem	 verða	 til	 eða	 eru	
móttekin	 í	dagsins	önn,	rökstyðja	ætlað	virði	og	áætla	hversu	 lengi	
það	varir.	Aðalmarkmið	með	mati	er	að	koma	auga	á	skjöl	sem	ætti	
að	 varðveita	 stöðugt	 og	 í	 ótakmarkaðan	 tíma	 (Duranti,	 1994,	 bls.	
329).	

	

Duranti	bendir	 jafnframt	á	að	öll	skjöl	á	skjalasöfnum	séu	jafn	mikilvæg	því	þau	

þjóni	 jafn	 hagnýtum	 tilgangi	 fyrir	 tilvist	 safnsins	 (Duranti,	 1994).	 Kenosi	 tekur	

undir	 þetta	 og	 segir	 að	 skjöl	 eigi	 ekki	 að	 geyma	 skjalanna	 vegna	 heldur	 vegna	

þess	að	þau	þjóni	sem	sönnunargögn	og	að	hlutverk	þeirra	megi	ekki	vanmeta:	

„Skjöl	eru	alltaf	sönnun	um	eitthvað.“	 (Kenosi,	1999,	bls.	22).	Hann	segir	einnig	

að	heimur	okkar	 og	umhverfi	 hans	 væri	 takmarkað	nyti	 skjalasafna	 ekki	 við	 og	

bendir	 jafnframt	 á	 að	 heimildir	 um	 fortíðina	 grundvallist	 í	 þeim	 skjölum	 sem	
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varðveitt	eru:	 „Til	 að	komast	að	 líklegum	sannleika	 reiðir	 sagan	sig	á	 skjalasöfn	

sem	ómengaða	heimild	um	fortíðina	og	sanna	mynd	af	staðreyndum	og	gjörðum	

þeirra	sem	mynduðu	skjölin.	“	(Kenosi,	1999,	bls.	22). 

Áætlanir	 um	 mat	 á	 safnkosti	 innan	 skjalasafna	 eru,	 samkvæmt	 Kenosi	

(1999),	 eilíft	þrætuepli	meðal	þeirra	 sem	starfa	 innan	 skjalfræðinnar.	 Í	 gegnum	

tíðina	hefur	engin	kenning	um	slíkt	mat	 verið	nógu	 sannfærandi	 til	 að	 réttlæta	

eyðingu	skjala	„vegna	þess	að	enginn	getur	með	vissu	ákveðið	hvaða	skjöl	er	ekki	

þörf	fyrir	í	framtíðinni“	(Kenosi,	1999,	bls.	26).	Kenosi	bendir	á	að	mat	á	safnkosti	

sé	 ósamrýmanlegt	 við	 söguna	 „þar	 sem	 sú	 ályktun	 að	 sumar	 sagnfræðilegar	

heimildir	séu	öðrum	æðri	skortir	sagnfræðilega	vigt.	Öll	skjöl,	óháð	stöðu	þeirra	

geta	verið	nytsamleg	 í	 sagnfræðilegum	tilgangi“	 (Kenosi,	1999,	bls.	22).	Duranti	

(1990)	 tekur	 undir	 þetta.	 Í	 grein	 sinni	 So	 what	 else	 is	 new?	 The	 ideology	 of	

appraisal	yesterday	and	today	benti	hún	á	að	sú	fullyrðing	hafi	verið	sett	fram	að	

mat	 á	 skjölum	 gangi	 gegn	 hugmyndum	 um	 sagnfræði.	 Aðgreining	 á	 því	 hvaða	

skjöl	hafa	sagnfræðilegt	gildi	og	hvaða	skjöl	hafa	ekki	slíkt	gildi	á	sér	engin	rök	í	

sagnfræðilegu	samhengi.	Duranti	segir	ennfremur:		

Í	 sagnfræðilegum	 skilningi	 er	 ekkert	 skjal	 betra	 en	 annað	 þar	 sem	
skjöl	eru	ekki	sjálfar	staðreyndirnar	sem	þau	vísa	til.	Þó	skjölin	séu	
einnig	 staðreyndir	 í	 sjálfu	 sér	 eru	 þau	 túlkun	 höfunda	 og	
mismunandi	 túlkun	 þeirra,	 sem	 byggist	 á	 ólíkum	
menningarbakgrunni	sagnfræðinganna	sem	og	ólíkum	vandamálum	
sem	 vekja	 þörfina	 fyrir	 rannsókn	 á	 fortíðinni,	 breytir	 og	 auðgar	
merkingu	þeirra	(Duranti,	1990,	bls.	2-3).	

	

2.1.1 Menningararfur	í	skjölum	

Hugmyndin	 um	 hvað	 eigi	 að	 varðveita	 fyrir	 komandi	 kynslóðir	 er	 náskyld	

orðræðunni	 um	 menningararf.	 Fornleifafræðingurinn	 Rodney	 Harrison	 (2013),	

sem	skrifaði	bókina	Heritage:	Critical	approaches,	segir	að	menningararfur	snúist	

ekki	 aðallega	um	 fortíðina	 	heldur	 snúist	 hann	um	 samband	okkar	 við	nútíð	og	

framtíð.	Hann	segir	jafnframt:		
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Menningararfur	er	ekki	hlutlaust	ferli	við	það	eitt	að	varðveita	hluti	
úr	 fortíðinni	heldur	virkt	 ferli	 við	að	safna	saman	mengi	hluta	sem	
við	 teljum	 að	 endurspegli	 nútímann	 og	 tengist	 ákveðnu	 gildismati	
sem	við	kjósum	að	hafa	með	okkur	inn	í	framtíðina	(Harrison,	2013,	
bls.	4).	

	

Valdimar	 Tr.	 Hafstein	 þjóðfræðingur	 ritaði	 í	 bókarkafla	 sinn	 Menningararfur:	

Sagan	 í	 neytendaumbúðum,	 að	 menningararfur	 væri	 „ákveðið	 sjónarhorn	 á	

tilveruna“	(Valdimar	Tr.	Hafstein,	2006,	bls.	314).	Þegar	eitthvað	eins	og	hlutur,	

fatnaður	 eða	 handbragð,	 er	 kallað	 menningararfur	 hefur	 það	 í	 för	 með	 sér	

ákveðna	 hugmynd	 um	hvað	 sé	 ekta.	 Þannig	 var	 íslenski	 þjóðbúningurinn	 til	 að	

mynda	 í	 stöðugri	 þróun	 allt	 fram	 á	 tuttugustu	 öld.	 Árið	 2001	 var	 sérstakt	

Þjóðbúningaráð	 skipað	 „í	 því	 skyni	 að	 varðveita	 búninginn“	 (Valdimar	 Tr.	

Hafstein,	2006,	bls.	320).	Nú	gilda	ákveðnar	leikreglur	um	búninginn	og	þar	með	

er	hann	fastur	í	einhvers	konar	ídealísku	formi	-	hinni	„raunverulegu“	útgáfu	-	til	

varðveislu	um	aldir	alda.		

Þjóðfræðingurinn	Barbro	Klein,	sem	einnig	hefur	 fjallað	um	menningararf,	

segir	 að	 við	 séum	 „alltaf	 á	 elleftu	 stundu	 þegar	 menningararfurinn	 er	 annars	

vegar“	 (Valdimar	 Tr.	 Hafstein,	 2003,	 bls.	 6).	 Hún	 bætir	 jafnframt	 við:	 „Sú	

tilhugsun	að	dómsdagur	sé	í	nánd	og	því	verði	að	bjarga	menningunni	frá	glötun	

er	innbyggð	í	hugmyndina	um	menningararf“	(Valdimar	Tr.	Hafstein,	2003,	bls.	6).	

Hugmyndin	 um	 elleftu	 stundina	 er	 samofin	 hugmyndinni	 um	menningararf	 og	

kallar	 á	 að	 við	 „verðum	 að	 varðveita	 þetta	 áður	 en	 það	 lendir	 í	 glatkistunni“	

(Valdimar	Tr.	Hafstein,	2003,	bls.	6).	Það	að	segja	að	eitthvað	sé	menningararfur	

er	ákveðinn	merkimiði	og	aðgreinir	„okkur“	-	erfingjana	-	frá	„hinum“	(Valdimar	

Tr.	 Hafstein,	 2003).	 Duranti	 fjallar	 ekki	 um	 menningararf	 sem	 slíkan	 heldur	

varðveislu	 og	 leggur	 áherslu	 á	 að	 fagfólk	 í	 skjalfræðum	 beri	 ákveðna	 ábyrgð	

gagnvart	komandi	kynslóðum.	Það	er	þeirra	sem	varðveita	gögnin	að	leyfa	þeim	

sem	á	eftir	koma	að	skilja,	og	eftir	atvikum	dæma,	samfélagið	út	frá	þeim	skjölum	

sem	það	skapaði	(Duranti,	1994).	
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Minni	 heimsins	 (Memory	 of	 the	World	 Programme)	 er	 verkefni	 á	 vegum	

Menningarstofnunar	 Sameinuðu	 þjóðanna,	 UNESCO.	 Sýn	 verkefnisins	 er	 að	

skráðar	 heimildir	 veraldarinnar	 tilheyri	 öllum,	 eigi	 að	 njóta	 fullrar	 verndar	 og	

ættu,	 með	 hliðsjón	 af	 siðum	 og	 venjum,	 að	 vera	 aðgengilegar	 án	

hindrana.	 	Markmið	verkefnisins	er	 fjölþætt:	 Í	 fyrsta	 lagi	 að	auðvelda	og	greiða	

leiðina	 fyrir	 varðveislu	 skráðra	 heimilda	 heimsins,	 í	 öðru	 lagi	 að	 auðvelda	

almennt	aðgengi	að	þessum	menningararfi	og	 í	þriðja	 lagi	að	auka	þekkingu	og	

skilning	 á	 tilvist	 og	 mikilvægi	 skráðra	 heimilda	 sem	 menningararfs	 (UNESCO,	

e.d.). 

2.2 Skjöl	

Orðið	„skjal“	er	gamalt	í	íslensku	máli	og	kemur	til	að	mynda	fram	í	Jónsbók.	Áður	

fyrr	var	merking	orðsins:	„1.	ritað	sönnunargagn	(s.s.	kaupbréf,	gjafabréf,	kvittun	

o.fl.),	 2.	 sönnun,	 skrifleg	 eða	með	öðrum	hætti,	 3.	 bréf	 eða	 ritaður	 gjörningur,	

sem	 hefur	 réttargildi	 (t.d.	 máldagi	 eða	 dómur	 um	 eign	 eða	 réttindi)“	 (Björk	

Ingimundardóttir,	1996,	bls.	3)	Þessi	skilgreining	er	mjög	þröng	og	í	raun	má	segja	

að	hún	sé	barn	síns	tíma	(Björk	Ingimundardóttir,	1996).	Í	dag	er	skjal	skilgreint,	í	

lögum	um	opinber	skjalasöfn	nr.	77/2014,	sem	„hvers	konar	gögn,	jafnt	rituð	sem	

í	 öðru	 formi,	 er	 hafa	 að	 geyma	 upplýsingar	 og	 hafa	 orðið	 til,	 borist	 eða	 verið	

viðhaldið	við	starfsemi	á	vegum	stofnunar	eða	einstaklings“.		

2.3 Einkaskjöl	

Einkaskjöl	nefnast	þau	skjöl	sem	verða	til	hjá	einstaklingum,	hjónum,	fjölskyldum	

eða	 jafnvel	 mörgum	 ættliðum.	 Einnig	 skjöl	 félaga	 og	 fyrirtækja	 sem	 ekki	 falla	

undir	 afhendingarskyldu	 (Björk	 Ingimundardóttir,	 1996).	 Á	 vefsíðu	

Þjóðskjalasafns	Íslands	kemur	fram	að	einkaskjalasöfn	eða	einkaskjöl	eru		
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skjöl	 sem	 ekki	 eru	mynduð	 af	 opinberum	 aðilum	 eða	 öðrum	 sem	
skyldir	 eru	að	 skila	 skjölum	 til	 opinberra	 skjalasafna.	Þar	er	um	að	
ræða	 skjöl	 einstaklinga,	 hjóna,	 fjölskyldna,	 jafnvel	 margra	ættliða.	
Þá	 teljast	 skjöl	 félaga,	 fyrirtækja	 og	 annarra	 óopinberra	 aðila	 til	
einkaskjala	(Þjóðskjalasafn	Íslands,	2016).	

Í	einkaskjalasöfnum	geta	verið	fjölbreyttar	tegundir	skjala	

svo	 sem	 fæðingar-	 og	 hjónavígsluvottorð,	 prófskírteini,	 eignaskjöl,	
samningar,	 einkabréf,	 handrit	 að	 hvers	 konar	 ritsmíðum,	
fundargerðabækur,	bókhaldsgögn	og	alls	kyns	reikningar	og	þannig	
mætti	 lengi	 telja.	 Uppskriftir	 skjala	 og	 handrita	 annarra,	 jafnvel	
prentaðra	bóka,	teljast	einnig	til	einkaskjala.	Þá	teljast	ljósmyndir	og	
myndskeið	til	skjala	(Þjóðskjalasafn	Íslands,	2016). 

	

Um	 10-20%	 umfangs	 á	 opinberum	 skjalasöfnum	 á	 Íslandi	 eru	 einkaskjalasöfn.	

Önnur	skjalasöfn,	eins	og	Kvennasögusafn	og	handritadeild	Landsbókasafns	safna	

einnig	einkaskjölum	til	varðveislu	(Svanhildur	Bogadóttir,	2013).	

Þeir	sem	ekki	teljast	afhendingarskyldir	samkvæmt	lögum	nr.	77/2014	um	

opinber	skjalasöfn	geta	gert	það	sem	þeir	vilja	við	sín	skjöl.	 Í	riti	Þjóðskjalasafns	

Íslands,	 Skjöl	 í	 800	 ár,	 er	 réttilega	 bent	 á	 að	 „ákvörðun	 um	 að	 afhenda	 skjöl	 í	

Þjóðskjalasafn	 Íslands	 hefur	 grundvallaráhrif	 á	 hverra	 er	 hægt	 að	 geta	 í	

Íslandssögunni	er	fram	líða	stundir“	(Þjóðskjalasafn	Íslands,	1990,	bls.	20).	Þetta	á	

að	sjálfsögðu	ekki	aðeins	við	um	Þjóðskjalasafn	 Íslands	heldur	einnig	um	önnur	

skjalasöfn.	Fræðimenn	framtíðarinnar	munu	ekki	geta	fjallað	um	þá	sem	ekki	eru	

til	heimildir	um.	

Ákveðin	 einkaskjalasöfn	 ber	 að	 varðveita.	 Þannig	 eru	 þjóðarverðmæti	

(national	 treasure)	 skilgreind	 í	 lögum	 um	 menningarminjar	 nr.	 80/2012	 sem	

„hvers	 konar	 munir,	 gripir,	 myndir,	 skjöl,	 handrit	 og	 bækur	 í	 eigu	 opinberra	

stofnana,	 fyrirtækja,	 félagasamtaka	eða	einstaklinga	sem	hafa	 sérstaka	þýðingu	

fyrir	 íslenska	 þjóðmenningu“.	 Það	 er	 því	 ljóst	 að	 þau	 einkaskjalasöfn	 sem	 falla	

undir	þessa	skilgreiningu	eiga,	samkvæmt	lögum,	að	skila	sér	á	skjalasafn.	Í	lögum	

um	opinber	skjalasöfn	nr.	77/2014	kemur	skýrt	 fram	að	hafi	einhver	„í	vörslum	

sínum	einkaskjalasafn	sem	enginn	á	eignarrétt	að	er	honum	skylt	að	afhenda	það	
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Þjóðskjalasafni	 Íslands“.	 Með	 þessum	 tveimur	 lagagreinum	 er,	

hugmyndafræðilega	 séð,	 ákveðnum	 böndum	 komið	 á	 tvær	 tegundir	

einkaskjalasafna:	 Þau	 sem	 teljast	 þjóðarverðmæti	 og	 söfn	 sem	 enginn	 hefur	

eignarrétt	yfir.	

Vefsíðan	 einkaskjalasafn.is,	 sem	 opnaði	 í	 apríl	 árið	 2015,	 er	 samskrá	 yfir	

einkaskjalasöfn	 á	 Íslandi.	 Síðan	 er	 samstarfsverkefni	 Þjóðskjalasafns	 Íslands,	

héraðsskjalasafna	 og	 Landsbókasafns	 Íslands	 -	 Háskólabókasafns.	 Tilgangur	

síðunnar	 er	 að	 bæta	 aðgengi	 að	 þessum	 tilteknu	heimildum.	 Í	mars	 2016	 voru	

skráð	5692	einkaskjalasöfn	á	vefinn	(Samskrá	yfir	einkaskjalasöfn	á	Íslandi,	e.d.).	

2.3.1 Dagbækur	

Dagbækur	tilheyra	flokki	persónulegra	heimilda	og	geta,	vegna	nálægðar	sinnar	

við	 atburðina	 sem	 þær	 lýsa,	 bætt	 ýmsu	 við	 ritaðar	 heimildir	 (Sigurður	 Gylfi	

Magnússon,	2004).	Enska	heitið	diary	er	upprunnið	úr	latneska	orðinu	diarium	og	

diurnalis	en	rót	þeirra	orða	merkir	dagur	(Beattie,	2009).	Orð	annarra	tungumála	

yfir	þetta	 fyrirbæri,	 eins	og	þýska	orðið	Tagebuch,	 franska	orðið	 journal	 og	hið	

rússneska	dnevnik	(Paperno,	2004)	hafa	öll	vísan	í	merkinguna	dagur	sem	og	hið	

íslenska	orð	dagbók.	

Dagbókum	 má	 skipta	 gróflega	 niður	 í	 skráningardagbækur	 og	

tilfinningadagbækur	 (Davíð	 Ólafsson,	 1998).	 Þegar	 best	 lætur	 er	 dagbókin	

áhrifamikill	samtímaspegill	sem	„nær	að	opinbera	stöðugt	samspil	hversdagslífs,	

einstaklinga,	 samfélags	 og	 stofnana	 á	 sérlega	 upplýsandi	 hátt“	 (Sigurður	 Gylfi	

Magnússon,	 2004,	 bls.	 146).	 Dagbækur	 sem	 slíkar	 segja	 sögu	 um	 ritmenningu,	

sjálfsmynd	fólks	og	mikilvægi	bóklegrar	menningar	(Davíð	Ólafsson,	1998).	Form	

og	 innihald	persónulegra	dagbóka	er,	eins	og	gefur	að	skilja,	mjög	 fjölbreytt	en	

eins	 og	 orðsifjafræðin	 gefur	 í	 skyn	 er	 ritað	 í	 þær	 daglega	 eða	 í	 það	 minnsta	

sæmilega	 reglulega	 (Beattie,	 2009).	 Einnig	 er	nefnt	 að	höfundur	dagbókarinnar	

greinir	 hvorki	 né	 lýsir	 í	 þaula	 þeim	persónum	 sem	nefndar	 eru	 í	 henni.	 Þannig	

skortir	dagbækur	einstaklinga	nægar	lýsingar	svo	þeir	sem	ekki	þekkja	til	skilji	við	

hvað	er	átt	(Beattie,	2009).	
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Tvennt	aðgreinir	dagbækur	frá	öðrum	óútgefnum	rituðum	heimildum.	Hið	

fyrra	 er	 að	 þær	 virka	 sem	 ákveðið	 tæki	 til	 ögunar	 fyrir	 þá	 sem	 nota	 þær.	 Hið	

síðara	er	að	ætla	mætti	að	ákveðin	einlægni	 í	 framsetningu	finnist	 í	dagbókinni	

(Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 1997).	 Rússneski	 sagnfræðingurinn	 Irina	 Paperno	

(2004)	 hefur	 bent	 á	 að	 það	 að	 rita	 dagbók	 sé	 athöfn	 náinna	 samskipta	

dagbókarhöfundar	við	sjálfan	sig.	Hún	skilgreinir	dagbókina	sem	

texta	skrifaðan	í	fyrstu	persónu	í	aðskildum	lotum,	helst	daglega	og	
að	því	er	virðist	til	að	segja	frá	daglegri	reynslu	þess	sem	skrifar,	þó	
ekki	 endilega	 fyrir	 neinn	 annan	 en	 dagbókarritarann	 sjálfan	
(Paperno,	2004,	bls.	562).	

	

Að	 mati	 Sigurðar	 Gylfa	 Magnússonar	 sagnfræðings,	 sem	 hefur	 meðal	

annars	 rannsakað	 einsöguna	 (microhistory),	 er	 tilgangur	 dagbókarskrifa	

sáraeinfaldur	 og	 heiðarlegur	 (Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 2004).	 Dagbækur	

skrifaðar	í	tímaröð	byggja	brú	á	milli	fortíðar,	nútíðar	og	framtíðar	en	hver	texti	

sem	 er	 skrifaður	 í	 dagbókina	 tengist	 þeim	 næsta	 á	 eftir.	Með	 dagbók	 getur	 sá	

sem	 hana	 ritar	 fjallað	 um	 fortíðina	 og	 haft	 þannig	 áhrif	 á	 líðandi	 stundu.	

Dagbókin	 veitir	 einnig	 rými	 fyrir	 hið	 ókomna	 enda	 eru	 plön	 framtíðarinnar	 oft	

rituð	 í	 hana	 (Paperno,	 2004).	 Dagbækur	 nýtast	 þannig	 „til	 þess	 að	 gera	 upp	

ákveðna	atburði,	líta	til	baka	og	komast	að	ákveðinni	niðurstöðu	um	lífshlaup	sitt	

og	 nota	 þá	 niðurstöðu	 til	 að	 horfa	 fram	 á	 veginn	 og	 takast	 á	 við	 framtíðina“	

(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	1997,	bls.	50).	

Paperno	 (2004)	 fjallar	meðal	 annars	 um	 varanleika	 dagbóka	 í	 grein	 sinni	

What	can	be	done	with	diaries.	Þar	segir	að	dagbækur	séu	varanleg	ummerki	um	

tilveru	 einstaklinga	 og	 þannig	 „áhrifarík	 vörn	 gegn	 útrýmingu“.	 Ástralski	

fræðimaðurinn	Andrew	Hassam,	 sem	einnig	hefur	 rannsakað	dagbækur,	 kemur	

inn	á	svipað	efni	í	grein	sinni	Reading	other	people’s	diaries.	Þar	bendir	hann	á	að	

eina	tryggingin	fyrir	því	að	dagbók	komi	ekki	fyrir	sjónir	annarra	sé	að	eyða	henni	

(Hassam,	1987).		
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Irving	 Finkel	 er	 stofnandi	 verkefnisins	 The	 great	 diary	 project	 sem	 hann	

sinnir	 ásamt	 störfum	 sínum	 sem	 texta-	 og	 Assýríufræðingur	 á	 breska	

þjóðminjasafninu.	Verkefnið	snýst	um	að	bjarga	dagbókum	sem	enginn	vill	eiga	

og	 varðveita	 þær	 (Moore,	 2015).	 Að	 hans	 mati	 eru	 dagbækur	 „áþreifanleg	

áminning	um	það	hver	við	eitt	sinn	vorum“	(Moore,	2015).	Hann	segir	einnig	að	

þær	dagbækur	sem	eru	varðveittar	fyrir	The	great	diary	project	geymi	sögu	þeirra	

sem	ekki	 eru	 skráðir	 í	 sögubækurnar	 (Moore,	 2015).	 Finkel	 hefur	mikla	 ástríðu	

gagnvart	dagbókum:		

Mér	 finnast	 dagbækur	 stórkostlegar.	 Ég	 lít	 á	 þær	 sem	 eins	 konar	
einstakt,	mannlegt	skjal.	Vegna	þess	að	fólk	sem	heldur	dagbók,	og	
það	 er	 margt	 fólk	 sem	 gerir	 það,	 segir	 sannleikann	 eins	 og	 hann	
kemur	því	fyrir	sjónir.	Þegar	einhver	gerir	það	mánuðum	eða	árum	
saman	eða	í	heila	lífstíð	fær	maður	á	endanum	frábæran	vitnisburð	
hugsandi,	 skrifandi	 og	 athuguls	 einstaklings	 sem	 skráir	 hvað	 henti	
hann	allt	hans	líf	(Moore,	2015).	

	

Þeir	 sem	 ánafna	 The	 great	 diary	 project	 dagbækur	 úr	 sínum	 fórum	 geta	

óskað	þess	að	þær	verði	ekki	lesnar	fyrr	en	eftir	einhverja	tugi	ára	og	það	er	virt.	Í	

þessu	 sambandi	 bendir	 Finkel	 á	 að	 flestum	 finnist	 ekki	 í	 lagi	 að	 lesa	 dagbækur	

systur	 sinnar,	 til	 að	 mynda,	 sem	 hefur	 skilið	 hana	 eftir	 meðan	 hún	 skreppur	

eitthvert;	það	sé	siðlaus	og	andstyggileg	gjörð.	Hins	vegar	þyki	fæstum	nokkuð	að	

því	að	lesa	dagbækur	frá	árinu	1630	(Moore,	2015). 

Hassam	heldur	því	fram	að	það	að	lesa	dagbækur	annarra,	jafnvel	þótt	þær	

hafi	verið	gefnar	út	í	bók,	fylli	 lesandann	ofurlítilli	sektarkennd.	Sú	tilfinning	eigi	

rætur	 sínar	 í	 því	 að	 vera	 að	 vanvirða	 þá	 leynd	 sem	 ríkir	 yfir	 óútgefnu	 efni	

(Hassam,	1987).	Paperno	(2004)	tekur	hins	vegar	annan	pól	í	hæðina	og	segir	að	

dagbækur	 séu	 skjalfesting	 á	 reynslu	 höfunda	 sinna	 og	 það	 að	 lesa	 þær	 ekki	

jafngildi	því	að	neita	fólki	um	rými	til	að	tjá	sig.	

Dagbækur	 varðveittar	 í	 handritadeild	 Landsbókasafns	 eru	 fjölbreyttar	 að	

formi,	 gerð	 og	 innihaldi.	 Sumar	 eru	 einungis	 stutt	 brot	meðan	 aðrar	 innihalda	

daglegar	 færslur	 til	margra	 áratuga.	 Eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 er	 efni	 dagbókanna	
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tengt	 störfum	 dagbókarritara,	 hvort	 sem	 það	 voru	 bústörf,	 embættisstörf	 eða	

bóklegar	menntir.	Elsta	varðveitta	dagbók	 Íslendings	er	dagbók	 Jóns	Ólafssonar	

frá	Grunnavík	sem	hefst	um	nýár	árið	1725.	

Hinn	 15.	 október	 árið	 1998	 var	 haldinn	 „Dagur	 dagbókarinnar“.	 Þá	 voru	

Íslendingar	 hvattir	 til	 að	 skrifa	 dagbók	 í	 einn	 dag	 og	 afhenda	 hana	 svo	 til	

varðveislu	 á	 handritadeild	 Landsbókasafns	 Íslands	 –	 Háskólabókasafns.	

Viðbrögðin	 voru	 góð	 og	 rúmlega	 sex	 þúsund	 Íslendingar	 skiluðu	 inn	

dagbókarfærslum	fyrir	þennan	dag.	Gefin	voru	út	189	sýnishorn	í	bókinni	Dagbók	

Íslendinga	(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	2004).	

2.3.2 Sendibréf	

Sendibréf	 eru,	 líkt	 og	 dagbækur,	 í	 flokki	 persónulegra	 heimilda	 (Sigurður	 Gylfi	

Magnússon,	 2004).	 Í	 íslenskri	 orðabók	 er	 orðið	 bréf	 skilgreint	 sem	 „1	 skrifleg	

orðsending	 [...]	 2	 skriflegur	 samningur“	 (Mörður	 Árnason,	 2007).	 Minna	

Palander-Collin	 doktor	 í	 textafræði	 og	Minna	 Nevala	 doktor	 í	 málvísindum	 við	

Háskólann	 í	 Helsinki	 skilgreina	 sendibréf	 sem	 „rituð	 skilaboð	 frá	 einum	

einstaklingi	 til	 annars“	 (Nevala	 og	 Palander-Collin,	 2005,	 bls.	 2).	 Þær	 benda	

jafnframt	á	að	bréf	séu	einlæg	tjáskipti	sem	varpi	ljósi	á	það	við	hverja	fólk	eigi	í	

samskiptum	 (Nevala	 og	 Palander-Collin,	 2005).	 Þá	 segja	 þær:	 „Skilaboðin	 hafa	

ákveðið	hlutverk	sem	lesandinn	túlkar	eftir	framsetningu	efnisins	til	þess	að	svara	

því.	Merkingu	skilaboðanna	má	hins	vegar	skilja	á	fleiri	vegu	og	það	getur	verið	

breytilegt	eftir	því	hver	fær	bréfið.“	(Nevala	og	Palander-Collin,	2005,	bls.	2).		

Þó	 dagbækur	 og	 sendibréf	 séu	 skyldar	 heimildir	 eru	 þær	 töluvert	 ólíkar	

(Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 1997).	 Líkindin	 með	 dagbókum	 og	 bréfum	 sem	

heimildum	felast	meðal	annars	í	því	að	sá	tími	sem	líður	frá	því	að	atburður	gerist	

og	þar	til	hann	er	skráður	er	langoftast	stuttur	(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	2004).	

Það	 sem	 helst	 greinir	 sendibréf	 frá	 dagbókum	 er	 að	 bréfið	 er	 alltaf	 skrifað	 til	

viðtakanda.	Bréfritari	 lætur	bréfið	yfirleitt	 frá	sér	á	endanum	og	er	þannig	með	

það	 í	huga,	á	meðan	hann	skrifar	það,	að	einhver	muni	 lesa	það	(Sigurður	Gylfi	

Magnússon,	1997).	Sigurður	Gylfi	nefnir	að	„bréfaskriftir	kalla	á	mun	meðvitaðri	
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athöfn	þar	sem	ritari	bréfsins	gerir	stöðugt	upp	við	sig	þýðingu	þeirra	upplýsinga	

sem	 hann	 eða	 hún	 lætur	 í	 ljós“	 (Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 1997,	 bls.	 52)	 og	

bendir	 jafnframt	 á	 að	 bréfritari	 „þarf	 einnig	 að	 hugsa	 um	málfar	 og	 stíl,	 form	

hugsunarinnar	og	röksemdafærsluna“	(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	1997,	bls.	52).	

Það	að	vita	að	bréfið	lendir	í	höndum	einhvers	annars	getur	virkað	hamlandi	og	

hvetjandi	 í	 senn	 fyrir	 þann	 sem	 skrifar	 það.	 Þannig	 gæti	 bréfritari	 annað	 hvort	

hikað	við	að	skrifa	eitthvað	eða	notað	tækifærið	og	 létt	af	hjarta	sínu	 í	von	um	

ráð.	 Eins	 hafa	 tengsl	 bréfritara	 og	 þess	 sem	 hann	 skrifast	 á	 við	 áhrif	 á	 hversu	

persónuleg	 tjáningin	 í	 bréfinu	 verður	 (Sigurður	 Gylfi	Magnússon,	 2004).	 Vegna	

ofangreindra	 þátta	 gæti	 verið	 freistandi	 að	 efast	 um	 heimildagildi	 sendibréfa	

(Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 1997).	 Slíkt	 telur	 Sigurður	 Gylfi	 geta	 átt	 við	 í	

óreglulegum	 bréfaskriftum	milli	 tveggja	 einstaklinga	 en	 bendir	 hins	 vegar	 á	 að	

þegar	um	er	að	ræða		

reglulegar	 bréfaskriftir	milli	 sömu	 aðila,	 sem	 ef	 til	 vill	 búa	 í	mikilli	
fjarlægð	 hvor	 frá	 öðrum,	 þá	 er	 eins	 og	 meðvitund	 bréfritara	 um	
viðtakanda	 og	 umhverfið	 dofni.	 Þá	 er	 líklegt	 að	 bréfritari	 slaki	 á	
þeim	 kröfum	 sem	 hann	myndi	 annars	 gera	 þegar	 hann	 settist	 við	
bréfaskriftir	vegna	þess	að	hann	hefði	minna	að	fela	(Sigurður	Gylfi	
Magnússon,	1997,	bls.	53).	

	

Sigurður	 Gylfi	 segir	 jafnframt	 að	 þegar	 meta	 eigi	 áreiðanleika	 bréfa	 sé	 það	

grundvallaratriði	að	bera	kennsl	á	það	samband	sem	bréfritari	og	viðtakandi	eiga	

sem	og	þjóðfélagsaðstæður	þeirra	beggja.	Slíkt	geti	ráðið	úrslitum	um	það	hvort	

bréf	 sé	 einhvers	 virði	 til	 rannsókna	 (Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 1997).	

Langvarandi	bréfaskipti	milli	tveggja	einstaklinga	verða	ekki	eingöngu	til	þess	að	

áreiðanleiki	bréfanna	aukist.	Við	slíkt	þróa	þessir	einstaklingar	„smám	saman	sinn	

eigin	 málheim,	 sem	 lýtur	 ákveðnum	 reglum	 um	 tjáningu	 og	 notkun	 einstakra	

orða“	 (Sigrún	 Sigurðardóttir,	 1998,	 bls.	 149).	 Þannig	mótast	 tjáning	 þeirra	 auk	

þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	 þann	 málheim	 sem	 þeir	 hafa	 	þegar	 mótað	 (Sigrún	

Sigurðardóttir,	 1998).	 Tungutak	 persónulegra	 bréfa	 er	 oft	 frekar	 óformlegt	 og	

vegna	forms	síns	veitir	það	ákveðna	vísbendingu	um	notkun	á	tungumálinu,	ekki	
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síst	 mismunandi	 notkun	 fólks	 eftir	 stöðu	 í	 þjóðfélaginu	 (Nevala	 og	 Palander-

Collin,	2005).	

Sérstaða	bréfa	 felst	 í	 því	 að	 í	 þeim	er	oft	 ákveðin	 samantekt	 atburða	 yfir	

lengra	tímabil,	til	dæmis	vikur,	mánuði	eða	jafnvel	ár	(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	

2004).	 Sigrún	 Sigurðardóttir	 (1998)	 hefur	 rannsakað	 bréf	 Finns	 Jónssonar	 sem	

varðveitt	eru	 í	Konunglegu	bókhlöðunni	 í	Kaupmannahöfn.	Um	persónuleg	bréf	

sem	heimild	segir	Sigrún:	

Persónuleg	bréf	eru	að	mörgu	leyti	yfirlýsing	höfundarins	um	sjálfan	
sig	 og	 afstöðu	hans	 til	 ýmissa	 atburða	 í	 heiminum.	 Þau	 eru	 einnig	
heimild	 um	 þá	 ímynd	 sem	 bréfritari	 skapar	 sér,	 meðvitað	 eða	
ómeðvitað,	í	huga	viðtakanda	bréfsins.	Orðræða	persónulegra	bréfa	
mótast	annars	vegar	af	tjáningarhefðum	í	samfélaginu	og	hins	vegar	
af	 því	 sambandi	 sem	 bréfritari	 og	 viðtakandi	 eiga	 í	 (Sigrún	
Sigurðardóttir,	1998,	bls.	149).	

	

Sagnfræðingurinn	Dena	Goodman,	sem	skrifaði	greinina	Old	media:	Lessons	from	

letters	um	rannsókn	sína	á	frönskum	sendibréfum	rituðum	á	18.	öld,	tekur	undir	

þetta	og	segir	jafnframt:		

Vegna	þess	að	bréf	eru	samkvæmt	skilgreiningu	samræðuform	gera	
rannsóknir	 á	 þeim	okkur	 kleift	 að	 sjá	 söguna	 sem	 sögu	mannlegra	
sambanda	yfir	ákveðið	tímabil,	með	öllum	þeim	gjöfum	og	gjöldum,	
álagi	 og	 flækjum	 sem	 þeim	 fylgja,	 frekar	 en	 röð	 hetjusagna	 í	
mótsögn	við	hverja	aðra	(Goodman,	2013).		

	

Sendibréf	eru	ekki	óhult	 frá	þeim	tíma	sem	þau	eru	skrifuð	og	þar	 til	þau	

berast	 viðtakanda,	 hvað	þá	 á	 öldum	áður.	 Það	er	 í	 raun	 stórfurðulegt,	 að	mati	

Goodman,	að	„þunnt	bréfsnifsi	merkt	með	bleki,	brotið	saman	og	innsiglað	með	

smá	 slettu	 af	 vaxi	 skuli	 komast	 á	 áfangastað,	 hvað	 þá	 að	 varðveitast	 svo	

sagnfræðingar	geti	 lesið	það	og	gruflað	í	því“	(Goodman,	2013,	bls.	11).	Þar	átti	

Goodman	við	sendibréf	rituð	á	18.	öld.	Í	bók	sinni	Menntun,	ást	og	sorg,	skrifar	

Sigurður	Gylfi	um	áhyggjur	bréfritara	eins	þess	efnis	um	að	bréf	hans	komist	ekki	

til	skila.	Þær	áhyggjur	segir	hann	réttlætanlegar	því	fyrr	á	öldum	var	póstþjónusta	
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á	 Íslandi	 stopul.	 	Kæmi	 það	 fyrir	 að	 fólk	missti	 af	 landpóstinum	 reyndi	 það	 að	

koma	 bréfunum	með	 einhverjum	 sem	 átti	 leið	 hjá	 (Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	

1997).	

Sendibréf	innihalda	gjarnan	sambland	ólíkra	umræðuefna.	Þannig	geta	þau	

fjallað	um	efni	allt	frá	persónulegum	og	kunnuglegum	umræðuefnum	til	frásagna	

um	viðskipti	og	 fréttir	 (Nevala	og	Palander-Collin,	2005).	Goodman	(2013)	segir	

sendibréf	 vera	 bæði	 leiðinleg	 og	 fyrirsjáanleg	 sem	 og	 full	 af	 óvæntum	

uppákomum.	 Sendibréf	 eiga	 það	 sameiginlegt	 að	 innihalda	 oftar	 en	 ekki	

persónulega	 reynslu	 höfunda	 á	 mönnum	 og	 málefnum.	 Þau	 eru	 þannig	

mikilsverð	 heimild	 um	 framkomu,	 hugmyndir	 og	 það	 hugarástand	 sem	 var	 við	

lýði	 á	 tíma	 bréfritara	 (Nevala	 og	 Palander-Collin,	 2005;	 Sigrún	 Sigurðardóttir,	

1998).	 Auk	 þessa	 eru	 sendibréf	 „einstök	 heimild	 um	 hvernig	 menningin	 setur	

einstaklingnum	skorður“	(Sigrún	Sigurðardóttir,	1998,	bls.	145).	

Þónokkrir	 fræðimenn	 hafa	 fjallað	 um	 þá	 leynd	 og	 friðhelgi	 sem	 ríkir	 yfir	

persónulegum	heimildum	eins	 og	 dagbókum	og	 sendibréfum	 (Goodman,	 2013;	

Nevala	 og	 Palander-Collin,	 2005;	 Paperno,	 2004).	 Nevala	 og	 Palander-Collin	

(2005)	 benda	 á	 að	 hugmyndin	 um	 hvað	 teljist	 opinbert	 efni	 eða	 einkamál	 sé	

nátengd	hugmyndinni	um	staðreyndir	og	 tilbúning.	Þannig	geti	persónuleg	skrif	

orðið	opinber,	bæði	vísvitandi	og	óviljandi.	Eins	geta	opinberar	staðreyndir	verið	

grundvöllur	 persónulegra	 samtala.	 Goodman	 (2013)	 bendir	 á	 að	 það	 að	 lesa	

annarra	manna	bréf	sé	brot	á	friðhelgi	þeirra.	Paperno	(2004)	tekur	fram	að	það	

að	lesa	dagbækur,	hvort	sem	það	eru	manns	eigin	eða	annarra	manna,	breyti	því	

ekki	að	ákveðin	leynd	og	friðhelgi	hvílir	yfir	þessari	tegund	heimilda.	

2.4 Upphaf	skjalasafna	

Allt	 frá	því	að	maðurinn	 fór	að	mynda	þjóðfélög	hefur	verið	þörf	 fyrir	að	halda	

skrár	og	varðveita	heimildir.	Fyrstu	heimildir	voru	munnlegar	og	því	var	mikilvægt	

að	 í	 samfélögum	 væru	 einstaklingar	 sem	 leggðu	 á	minnið	 reglur,	 samninga	 og	

annað	 sem	nauðsynlegt	 var	 að	halda	 til	 haga	 (Jóhanna	Gunnlaugsdóttir,	 2006).	

Skjalastjórnun	á	sér	í	raun	um	tíu	þúsund	ára	sögu,	allt	frá	því	að	leirtöflur	voru	
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notaðar	 til	 að	 skrá	viðskiptaupplýsingar	 í	 Tígris-Efrat	dalnum	sem	nú	er	hluti	 af	

Írak	 (Pemberton,	 1998).	 Fornþjóðir	 Hittíta,	 Assýríumanna,	 Persa	 og	

Babýlóníumanna	 héldu	 skjalasöfn	 og	 talið	 er	 að	 fyrsta	 skjalasafnið	 hafi	 verið	

stofnað	í	Grikklandi	um	460	fyrir	Krist	(Björk	Ingimundardóttir,	1996).	Þrátt	fyrir	

þann	gríðarlega	tíma	sem	hefur	liðið	frá	því	að	skjalastjórnun	kom	til	sögunnar	er	

tilgangur	 hennar	 enn	 hinn	 sami:	 Að	 henda	 reiður	 á	 og	 stjórna	 þekkingu	

(Pemberton,	1998).		

2.5 Opinber	skjalasöfn	á	Íslandi	

Í	 þjóðveldislögunum	er	 ákvæði	 um	 skjalagerð	 þar	 sem	 kveðið	 er	 á	 um	að	hver	

maður	 sem	 varðveiti	 kirkju	 skuli	 skrásetja	 allar	 eigur	 hennar	 í	 svokallaðan	

máldaga	 (Björk	 Ingimundardóttir,	 1996).	 Skjalasöfn	 á	 Íslandi	 eiga	 rætur	 sínar	 í	

slíkum	 skjalasöfnum	 biskupsstóla,	 klaustra	 og	 kirkna.	 Í	 þessum	 skjalasöfnum	

varðveittust	 fyrst	og	fremst	eignaskjöl	og	skjöl	sem	vörðuðu	málefni	kirkjunnar.	

Upp	úr	17.	öld	fóru	að	myndast	skjalasöfn	við	embætti	sýslumanna	og	á	18.	öld	

jókst	skjalagerð	presta	mjög	þegar	þeir	voru	meðal	annars	skyldaðir	til	að	halda	

prestsþjónustubækur,	 sóknarmannatal	 og	 endurritabækur.	 Á	 19.	 öld	 varð	

umbylting	 með	 endurreisn	 Alþingis	 og	 því	 að	 Ísland	 fékk	 stjórnarskrá.	 Á	

tuttugustu	 öld	 lögðust	 embætti	 sem	 áttu	 uppruna	 sinn	 í	 einveldinu	 niður	 og	

opinberar	 framkvæmdir	 stórjukust.	 Skjalamagn	 fór	 sívaxandi	 með	 opinberum	

embættum	og	stofnunum	og	vex	enn	(Björk	Ingimundardóttir,	1996).	

Opinber	skjalasöfn	á	 Íslandi	eru	Þjóðskjalasafn	Íslands	og	héraðsskjalasöfn	

og	 starfa	 þau	 í	 samræmi	 við	 rekstrarleyfi	 samkvæmt	 lögum	 um	 opinber	

skjalasöfn	nr.	77/2014.	Hlutverk	opinberra	 skjalasafna	er	meðal	annars	að	 taka	

við	og	varðveita	skjöl	frá	afhendingarskyldum	aðilum,	hafa	til	reiðu	skjöl	og	önnur	

gögn	safnsins	 fyrir	þá	sem	vilja	nota	safnið,	 leiðbeina	um	notkun	skjala	 í	 vörslu	

safnsins	 og	 hafa	 eftirlit	 með	 framkvæmd	 afhendingarskyldra	 aðila	 (Lög	 um	

opinber	skjalasöfn	nr.	77/2014).		
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2.5.1 Þjóðskjalasafn	Íslands	

Auglýsing	 landshöfðingja	þann	3.	apríl	1882	um	 landsskjalasafn	markar	 stofnun	

Þjóðskjalasafns	 Íslands.	 Fyrst	 um	 sinn	 var	 það	 til	 húsa	 á	 dómkirkjuloftinu	 í	

Reykjavík	 og	 innihélt	 skjalasöfn	 landshöfðingja,	 stiftsyfirvalda,	 amtmanns	 yfir	

suður-	 og	 vesturamti,	 biskups,	 landfógeta	 og	 hins	 umboðslega	 endurskoðanda	

(Björk	Ingimundardóttir,	1996).	Árið	1899	var	skjalasafnið	sett	á	fjárlög	og	staða	

landskjalavarðar	 var	 stofnuð	 (Sigfús	 Haukur	 Andrésson,	 1982).	 Árið	 1900	 flutti	

skjalasafnið	 í	Alþingishúsið,	svo	 í	Safnahúsið	við	Hverfisgötu	og	á	árunum	1986-

1987	á	Laugaveg	162	þar	sem	það	er	enn	(Þjóðskjalasafn	Íslands,	e.d.).	

Í	 upphafi	 átti	 Þjóðskjalasafn	 Íslands	 að	 varðveita	 opinber	 skjöl.	 Fyrsti	

þjóðskjalavörðurinn,	 Jón	Þorkelsson	hafði	þó	aðrar	hugmyndir	og	hóf	árið	1902	

að	 safna	 skjalasöfnum	 verslunarmanna	 af	 öllu	 landinu.	 Með	 því	 hófst	 söfnun	

einkaskjalasafna	 á	 Þjóðskjalasafni	 Íslands	 sem	 síðan	 var	 bundin	 í	 safnalög	 árið	

1969	(Hrafn	Sveinbjarnarson,	2008).	

Hlutverk	 Þjóðskjalasafns	 Íslands	 er	 að	 vera	 framkvæmdaraðili	 opinberrar	

skjalavörslu	 og	 skjalastjórnar	 auk	 þess	 að	 gegna	 hlutverki	 opinbers	 skjalasafns	

(Lög	 um	 opinber	 skjalasöfn	 nr.	 77/2014).	 Einnig	 skal	 Þjóðskjalasafn	 geyma	

mikilvæg	 gögn	 á	 öruggan	 hátt	 og	 tryggja	 þannig	 öryggi	 ríkisins	 og	 þegnanna.	

Þjóðskjalasafnið	 er	 nefnt	 í	 stjórnarskrá	 Íslands;	 eina	 stofnun	 ríkisins	 sem	 fær	

þann	 heiður.	 Þar	 kemur	 fram	 að	 annað	 frumrit	 eiðstafs	 forseta	 Íslands	 skuli	

geymt	á	Þjóðskjalasafninu.	

Opinber	 skjalasöfn	 eru	 ekki	 eingöngu	 varðveislustofnanir	 fortíðarinnar	

heldur	 lifandi	 stofnanir	 (Björk	 Ingimundardóttir,	 1996).	 Þau	 skjöl	 sem	 þar	 eru	

geymd	 varpa	 ljósi	 á	 hver	 við	 erum	 sem	 þjóð,	 hvaðan	 við	 komum	 og	 hvert	 við	

erum	að	stefna.	Á	Þjóðskjalasafni	eru	varðveitt	skjöl	sem	spanna	rúmlega	830	ár.	

Þar	 eru	 sögulegar	 heimildir	 eins	 og	 skinnbréf	 og	 gömul	 frímerki,	 heimildir	 um	

ríkisvald	og	réttarríki,	kort	og	teikningar	(Þjóðskjalasafn	Íslands,	1990).	Á	safninu	

eru	 einnig	 gögn	 þeirra	 aðila	 sem	 bera	 afhendingarskyldu	 til	 Þjóðskjalasafnsins	

eða	 annarra	 opinberra	 skjalasafna	 samkvæmt	 14.	 grein	 laga	 nr.	 77/2014	 um	
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opinber	 skjalasöfn.	 Slíkir	 aðilar	 eru	 til	 að	 mynda	 embætti	 forseta	 Íslands,	

dómstólar,	 sveitarfélög	 og	 sjálfseignarstofnanir	 sem	 stofnaðar	 hafa	 verið	 með	

lögum	 eða	 á	 grundvelli	 heimildar	 í	 lögum	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 sinna	 einkum	

opinberum	verkefnum.	Skjöl	einstaklinga	og	 félagasamtaka	 sem	ekki	 falla	undir	

afhendingarskyldu	eru	einnig	geymd	á	safninu	og	í	13.	grein	fyrrgreindra	laga	er	

einmitt	kveðið	á	um	að	eitt	af	hlutverkum	opinberra	skjalasafna	sé	að	„leitast	við	

að	 afla	 annarra	 heimilda	 en	 frá	 afhendingarskyldum	 aðilum	 til	 að	 tryggja	 sem	

best	að	heimildir	um	þjóðarsöguna	varðveitist.“	

2.5.2 Héraðsskjalasöfn	

Í	 reglugerð	 um	 héraðsskjalasöfn	 nr.	 283/1994	 kemur	 fram	 að	 héraðsskjalasöfn	

eru	 sjálfstæðar	 vörslustofnanir	 sem	 lúta	 faglegu	 eftirliti	 Þjóðskjalasafns	 Íslands.	

Þar	 kemur	 einnig	 fram	 að	 hlutverk	 héraðsskjalasafna	 sé	 að	 „annast	 söfnun,	

innheimtu	og	varðveislu	skjala,	skrásetja	þau	og	gera	aðgengileg	notendum	og	á	

allan	 hátt	 leitast	 við	 að	 varðveita	 og	 efla	 þekkingu	 á	 sögu	 síns	 umdæmis“.	 Á	

meðan	 safnkostur	 Þjóðskjalasafns	 er	mikið	 til	 skjöl	 afhendingarskyldra	 aðila	 er	

safnkostur	 héraðsskjalasafna	 að	 miklu	 leyti	 einkaskjöl	 (Björk	 Ingimundardóttir,	

1996).	Þetta	gæti	skýrst	af	mismunandi	áherslum	safna	en	einnig	því	að	í	fjórðu	

grein	reglugerðarinnar	um	héraðsskjalasöfn	er	kveðið	á	um	að	söfnin	„skulu	leita	

eftir	 því	 að	 fá	 til	 varðveislu	 skjöl	 frá	 einstaklingum,	 félögum	 og	 fyrirtækjum	 á	

svæðinu“.	

Í	 dag	 eru	 starfandi	 20	 héraðsskjalasöfn	 á	 Íslandi.	 Meðal	 þeirra	 eru	

Borgarskjalasafn	 Reykjavíkur,	 Héraðsskjalasafn	 Skagfirðinga,	 Héraðsskjalasafn	

Akraness	 og	 Héraðsskjalasafn	 Rangæinga	 og	 Vestur-Skaftfellinga	 (Félag	

héraðsskjalavarða	á	 Íslandi,	 e.d.).	 Reki	 sveitarfélag	ekki	héraðsskjalasafn	eða	er	

aðili	að	slíku	ber	afhendingarskyldum	aðilum	á	því	svæði	að	afhenda	gögn	sín	til	

Þjóðskjalasafns	(Lög	um	opinber	skjalasöfn	nr.	77/2014).	
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3 Aðferðafræði	

Rannsóknir	 verða	 til	 út	 frá	 hugmyndum	 um	 viðfangsefni.	 Við	 hvers	 kyns	

rannsóknir,	 hvort	 sem	 þær	 eru	 megindlegar	 eða	 eigindlegar,	 er	 mikilvægt	 að	

finna	 þær	 rannsóknaraðferðir	 sem	 henta.	 Eðli	 niðurstaðna	 og	 notagildi	 þeirra	

fyrir	fræðasamfélagið	mótast	af	þeim	verkfærum	sem	notuð	eru	til	að	afla	þeirra.		

3.1 Markmið	rannsóknarinnar	og	rannsóknarspurningar	

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 reynslu	 og	 viðhorf	 til	 afhendingar	

einkaskjalasafna	 á	 opinber	 skjalasöfn.	 Í	 rannsókninni	 var	 annars	 vegar	 rætt	 við	

aðstandendur	 sem	 hafa	 afhent	 skjöl	 látinna	 ættingja	 sinna	 og	 hins	 vegar	 við	

skjalamyndara	sem	sjálfir	höfðu	afhent	eigin	gögn	til	varðveislu.	Einnig	var	rætt	

við	 sérfræðing	 á	 skjalasafni.	 Rannsókn	 sem	 þessi,	 með	 viðtölum	 við	 bæði	

aðstandendur	 og	 skjalamyndara	 sem	 hafa	 afhent	 einkaskjalasöfn,	 hefur	 ekki	

verið	gerð	á	Íslandi	áður.	

Rannsóknarspurningarnar	voru	tvær:	

• Hvert	 er	 viðhorf	 og	 reynsla	 aðstandenda,	 sem	 hafa	 afhent	 opinberu	

skjalasafni	einkaskjalasafn	látinna	ástvina,	til	slíkrar	varðveislu?	

• Hvert	 er	 viðhorf	 og	 reynsla	 skjalamyndara,	 sem	 hafa	 afhent	 eigið	

skjalasafn	til	opinberrar	varðveislu,	til	slíkrar	varðveislu?	

3.2 Rannsóknaraðferðir	

Gagnaöflun	 fyrir	 rannsóknina	 fór	 fram	 með	 eigindlegum	 rannsóknaraðferðum	

(qualitative	 methods).	 Eigindlegar	 rannsóknaraðferðir	 henta	 vel	 þegar	 skoða	 á	

reynslu	 einstaklinga,	 hegðun,	 skoðanir	 og	 trú.	 Einnig	 þegar	 skoða	 á	 viðkvæm	

málefni	 og	 félagsleg	 samskipti	 (Hennink,	 Hutter	 og	 Bailey,	 2011).	 Tekin	 voru	
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hálfopin	 viðtöl	 (semi-structured	 interviews)	 sem	 greind	 voru	 með	 hliðsjón	 af	

grundaðri	 kenningu	 (grounded	 theory).	 Viðtöl	 eru	 skilgreind	 sem	 fagleg	 samtöl	

sem	hafa	það	markmið	að	fá	viðmælandann	til	að	segja	frá	sinni	reynslu	og	sínum	

sjónarmiðum	 um	 efni	 sem	 rannsakandinn	 hefur	 valið	 (Braun	 og	 Clarke,	 2013).	

Með	viðtölum	er	gagna	aflað	með	beitingu	tungumálsins	(Helga	Jónsdóttir,	2013)	

og	þau	henta	vel	þegar	verið	er	að	leita	upplýsinga	um	persónulega	reynslu	um	

ákveðið	 málefni	 (Helga	 Jónsdóttir,	 2013;	 Hennink	 o.fl.,	 2011).	 Hálfopin	 viðtöl	

byggjast	 á	 fyrirframákveðnum	 viðtalsramma	 sem	 gefur	 rými	 til	 að	 ræða	 annað	

sem	 upp	 kemur,	 hvort	 sem	 er	 hjá	 viðmælanda	 eða	 rannsakanda	 (Braun	 og	

Clarke,	 2013).	 Mikilvægt	 er	 að	 viðmælendur	 geti	 tjáð	 sig	 sem	 frjálsast	 en	 þó	

innan	þess	ramma	sem	settur	er	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	

Árið	1967	 settu	 félagsfræðingarnir	Barney	G.	Glaser	og	Anselm	L.	 Strauss	

fram	aðferð	við	greiningu	eigindlegra	gagna	og	kölluðu	hana	grundaða	kenningu	

(grounded	theory)	(Glaser	og	Strauss,	1967).	Grunduð	kenning,	sem	er	í	raun	ekki	

kenning	 í	 sjálfri	 sér	 heldur	 aðferð	 til	 að	 mynda	 kenningu	 út	 frá	 eigindlegum	

gögnum,	 er	 áberandi	 nálgun	 í	 félagsvísindum	 (Hennink	 o.fl.,	 2011).	 Aðferðir	

grundaðrar	 kenningar	 fela	 í	 sér	 kerfisbundin	 viðmið	 um	 söfnun	 og	 greiningu	

eigindlegra	 gagna	 svo	 hægt	 sé	 að	 mynda	 kenningar	 sem	 eru	 grundaðar	 í	

gögnunum	sjálfum	(Charmaz,	2006;	Glaser	og	Strauss,	1967;	Hennink	o.fl.,	2011;	

Unnur	 Guðrún	 Óttarsdóttir,	 2013).	 Þessi	 viðmið	 eru	 leiðbeinandi	 og	 þar	 af	

leiðandi	 sveigjanleg	 (Charmaz,	 2006;	 Glaser	 og	 Strauss,	 1967;	 Hennink	 o.fl.,	

2011).		

Í	grundaðri	kenningu	fer	greining	rannsóknargagna,	með	kóðun	(coding)	og	

greiningarblöðum	(memo),	 fram	snemma	 í	 rannsóknarferlinu	og	samhliða	öflun	

rannsóknargagna	(Hennink	o.fl.,	2011;	Unnur	Guðrún	Óttarsdóttir,	2013).	Kóðun	

felur	í	sér	að	gögnin	eru	lesin	vandlega	með	tilliti	til	innihalds	og	viðeigandi	kóðar	

hengdir	 við	 umfjöllunarefnin	 (Hennink	 o.fl.,	 2011).	 Kóðun	 er	 beinagrindin	 í	

grundaðri	 kenningu	 og	 með	 henni	 er	 grunnurinn	 lagður	 að	 greiningu	

rannsóknargagnanna	(Charmaz,	2006).	Með	kóðun	eru	gögnin	greind,	flokkuð	og	

tengd	saman	og	unnið	er	eftir	sífelldri	samanburðaraðferð	(constant	comparative	
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method).	 Sífelld	 samanburðaraðferð	 hefur	 fjögur	 stig	 (Glaser	 og	 Strauss,	 1967,	

bls.	105):			

1. Bera	saman	atburði	innan	viðeigandi	flokks	(comparing	incidents	
applicable	to	each	category)	

2. Samþætta	flokka	og	eiginleika	þeirra	(integrating	categories	and	their	
properties)	

3. Afmarka	kenninguna	(delimiting	the	theory)	
4. Skrifa	kenninguna	(writing	the	theory)	

Þessi	aðferð	við	greiningu	felur	í	sér	að	kenning	er	mynduð	í	stöðugt	vaxandi	ferli	

með	sífelldu	afturliti	til	fyrri	stiga.	Þannig	myndar	hvert	stig	mikilvæga	greiningu	

fyrir	 það	 næsta	 sem	 fylgir	 á	 eftir	 (Glaser	 og	 Strauss,	 1967).	 Með	 sífelldri	

samanburðaraðferð	er	rannsakandi	knúinn	til	þess	að	íhuga	fjölbreytileika	þeirra	

gagna	sem	hann	hefur	aflað.	Þannig	er	hvert	atvik	borið	saman	við	önnur	atvik	

eða	eiginleika	flokks	(Glaser	og	Strauss,	1967).		

Að	kóðun	lokinni	eru	skrifuð	greiningarblöð	en	þau	eru	kjarninn	í	grundaðri	

kenningu.	 Þær	 tengingar	 sem	 koma	 fram	 við	 vinnslu	 þeirra	 eru	 nauðsynlegt	

hjálpartæki	 við	 fræðileg	 skrif	 (Charmaz,	 2006).	 Eftir	 fræðileg	 skrif	 hafa	

greiningarblöð	 ekki	 endilega	 lokið	 hlutverki	 sínu	 heldur	 geta	 þau	 kveikt	 nýjar	

hugmyndir	 að	 rannsóknarefnum	eða	 jafnvel	 nýst	 við	 frekari	 rannsóknir	 á	 sama	

efni	seinna	(Charmaz,	2006).	

3.3 Framkvæmd	

Gagnaöflun	 fyrir	 rannsóknina	 hófst	 samfara	 áfanganum	 Eigindlegar	

rannsóknaraðferðir	I	(FOM102F)	við	Háskóla	Íslands	haustið	2015	og	lauk	í	mars	

2016.	Tekin	voru	hálfopin	viðtöl	við	níu	þátttakendur.	Viðtölin	voru	afrituð	og	um	

leið	 voru	 persónugreinanlegar	 upplýsingar	 afmáðar	 og	 viðmælendum	 gefin	

gervinöfn.	 Að	 því	 loknu	 voru	 viðtölin	 þemagreind	 og	 kóðuð	 með	 hliðsjón	 af	

grundaðri	kenningu.	Við	kóðun	viðtalanna	voru	notaðir	in-vivo	kóðar,	það	er,	orð	

úr	 gögnunum	 sjálfum	 voru	 notuð	 sem	 heiti	 yfir	 kóðunarflokka	 (Hennink	 o.fl.,	

2011).	 Greiningarblöð	 voru	 unnin	 upp	 úr	 viðtölunum	 þar	 sem	 sífelldri	

samanburðaraðferð	 var	 beitt.	 Þá	 voru	 merkingarbærar	 einingar	 úr	 viðtalinu	
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tvinnaðar	saman	og	þemu	urðu	ljós.	Að	síðustu	voru	niðurstöður	skrifaðar	út	frá	

þeim	gögnum	sem	fyrir	lágu.	

Þau	 gögn	 sem	 lágu	 til	 grundvallar	 rannsókninni	 voru	 kóðuð	 viðtöl	 með	

athugasemdum	 rannsakanda,	minnisblöð	 og	 greiningablöð.	 Heildarmagn	 þeirra	

gagna	sem	aflað	var	nam	258	blaðsíðum.	Rannsóknin	var	ekki	 leyfisskyld	en	var	

tilkynnt	 til	 Persónuverndar	 og	 fékk	 númerið	 S7557/2015.	 Hvorki	 komu	 upp	

siðferðisleg	né	aðferðafræðileg	álitamál	við	vinnslu	rannsóknarinnar.	

3.4 Viðmælendur		

Í	 byrjun	var	hugmyndin	að	 rannsaka	eingöngu	aðstandendur	 sem	höfðu	afhent	

einkaskjalasöfn	 látinna	 ástvina	 sinna	 á	 opinber	 skjalasöfn	 til	 varðveislu.	 Við	

skoðun	á	skjalaskrám	safna	rakst	ég	á	einstakling	sem	hafði	 sjálfur	afhent	gögn	

sín	 í	 lifanda	 lífi	 og	 þannig	 kviknaði	 hugmyndin	 að	 rannsaka	 einnig	 viðhorf	

skjalamyndara.	Viðmiðið	fyrir	vali	á	þátttakendum	varð	þá	bæði	aðstandendur	og	

skjalamyndarar.	Þegar	leið	á	rannsóknina	vildi	ég	einnig	fá	viðhorf	sérfræðings	á	

skjalasafni	og	tók	viðtal	við	einn	slíkan.		

Viðmælendur	voru	valdir	með	ákveðinn	tilgang	í	huga	(purposive	sampling)	

með	 hliðsjón	 af	 þörfum	 rannsóknarinnar	 (Katrín	 Blöndal	 og	 Sigríður	

Halldórsdóttir,	 2013;	 Palys,	 2008).	 Við	 eigindlegar	 rannsóknir	 skiptir	máli	 að	 fá	

viðmælendur	með	víðtæka	þekkingu	á	viðfangsefninu	(Palys,	2008)	og	því	þarf	að	

velja	 þá	 af	 kostgæfni.	 Val	 út	 frá	 forsendum	 (criterion	 sampling)	 þjónar	 þeim	

tilgangi	að	finna	viðmælendur	sem	uppfylla	ákveðin	skilyrði	(Palys,	2008).	Í	þessu	

tilviki	voru	skilyrðin	þau	að	hafa	afhent	einkaskjalasafn	til	varðveislu	á	opinbert	

skjalasafn	og	að	umfang	safnsins	væri	að	minnsta	kosti	fjórar	öskjur.	

Viðmælendur	 í	 rannsókninni	 voru	 níu	 talsins:	 Fjórir	 aðstandendur,	 fjórir	

skjalamyndarar	og	einn	sérfræðingur	á	skjalasafni.	Einn	skjalamyndaranna	hafði	

þó	 einnig	 afhent	 skjalasöfn	 ættingja	 sinna	 en	 við	 hann	 var	 rætt	 eins	 og	 aðra	

skjalamyndara	í	rannsókninni.	Viðmælendur	voru	valdir	í	gegnum	bæði	formlegt	

og	 óformlegt	 tengslanet.	 Ég	 þekkti	 til	 fyrsta	 viðmælanda	míns	 og	 vissi	 að	 hún	

hafði	afhent	gögn	föður	síns	til	varðveislu	á	skjalasafni.	Tvo	viðmælendur	fann	ég	
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út	frá	samtali	við	fagmann	á	skjalasafni	sem	benti	mér	á	nýlega	afhent	skjalasöfn.	

Einum	 viðmælanda	 sendi	 ég	 skilaboð	 á	 samfélagsmiðlinum	 Facebook.	 Fimm	

viðmælendur	fann	ég	með	því	að	leita	í	skjalaskrám	opinberra	skjalasafna	og	hafa	

samband	 við	 þá	 í	 gegnum	 síma	 og	 svo	 tölvupóst.	 Viðmælandann	 sem	 er	

sérfræðingur	á	skjalasafni	 fann	ég	á	heimasíðu	skjalasafnsins	og	hafði	 samband	

við	í	gegnum	tölvupóst.	

Elsti	viðmælandinn	var	kominn	fast	að	níræðu,	fæddur	seint	á	þriðja	áratug	

síðustu	 aldar.	 Sá	 yngsti	 var	 fæddur	 á	 áttunda	 áratugnum	en	 flestir	 um	og	 eftir	

seinna	stríð.	Skjalasöfnin	voru	afhent	á	20	ára	tímabili,	á	árunum	1994	–	2014,	en	

flest	þeirra	voru	þó	afhent	á	síðustu	átta	árum.	Þrjú	skjalasafnanna	voru	afhent	á	

Þjóðskjalasafn	Íslands	og	fimm	þeirra	á	Borgarskjalasafn	Reykjavíkur.		

Aðgengi	að	viðmælendum	var	gott.	Þeir	 tóku	allir	beiðni	um	viðtal	 vel	og	

voru	boðnir	og	búnir	að	aðstoða	eftir	fremsta	megni.	Vel	gekk	að	finna	tíma	og	

stað	 til	 að	 hittast	 og	 skilyrði	 til	 viðtala	 voru	 í	 öllum	 tilvikum	 góð	með	 tilliti	 til	

næðis	og	hljóðgæða	fyrir	upptöku.	

Í	 töflu	 eitt	 sést	 yfirlit	 yfir	 viðmælendur	 sem	 eru	 auðkenndir	 með	

gervinöfnum.	 Í	 töflunni	 kemur	 fram	 hlutverk	 þeirra	 í	 rannsókninni	 og	 hver	 er	

eigandi	skjalasafnsins	sem	var	afhent.	
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Gervinafn	 Hlutverk	í	rannsókninni	 Eigandi	skjalasafns	

Sigrún	 Aðstandandi	–	dóttir	 Faðir	

Ólöf	 Aðstandandi	–	dóttir	 Faðir	

Þuríður	 Aðstandandi	–	dóttir	 Móðir	og	faðir	

Fríða	 Aðstandandi	–	dóttir	 Móðir	

Ægir	 Skjalamyndari	 Hann	sjálfur	

Ragnar	 Skjalamyndari	 Hann	sjálfur	

Vala	 Skjalamyndari	 Hún	sjálf	

Tinna	 Skjalamyndari	 Hún	sjálf	

Júlía	 Sérfræðingur	á	skjalasafni	 Á	ekki	við	

Tafla	1:	Viðmælendur	

	

Í	 töflu	eitt	má	sjá	að	viðmælendur	 í	hópi	aðstandenda	voru	allir	konur	og	

dætur	þeirra	sem	höfðu	átt	skjölin.	Í	hópi	skjalamyndara	voru	tvær	konur	og	tveir	

karlar.	 Hvað	 skjalamyndara	 varðar	 var	 ekki	 sérlega	 flókið	 að	 finna	 tvo	 karla	 og	

tvær	 konur.	 Öllu	 erfiðara	 reyndist	 að	 finna	 karlkyns	 afkomendur	 sem	 afhentu	

skjöl	 foreldra	 sinna	 og	 því	 var	 eingöngu	 rætt	 við	 konur	 hvað	 það	 varðar.	

Meirihluti	 þeirra	 sem	 afhenda	 skjöl	 á	 Borgarskjalasafn,	 eða	 60%,	 eru	 konur	

(Svanhildur	Bogadóttir,	2013)	og	erfiðleikarnir	við	að	finna	karlkyns	afkomendur	

sem	afhenda	skjöl	því	í	nokkru	samræmi	við	það.	

3.5 Gildi	rannsóknarinnar	

Rannsókn	 sem	 þessi,	 á	 viðhorfum	 og	 reynslu	 þeirra	 sem	 hafa	 afhent	

einkaskjalasöfn	 til	 varðveislu	 á	 opinberum	 skjalasöfnum,	 hefur	 ekki	 verið	 gerð	

hérlendis	áður.	Árið	2014	skrifaði	Fany	Larota	Catunta	lokaverkefni	til	MLIS-gráðu	

í	 bókasafns-	 og	 upplýsingafræði	 við	 Háskóla	 Íslands	 sem	 fjallaði	 um	 viðhorf	 og	

þekkingu	innflytjenda	á	varðveislu	einkaskjalasafna.	Í	þeirri	rannsókn	kom	meðal	

annars	 fram	 að	 viðmælendur	 voru	 almennt	 jákvæðir	 gagnvart	 varðveislu	

einkaskjala	á	skjalasöfnum	en	helmingur	þeirra	hafði	þó	efasemdir	um	varðveislu	

eigin	 skjala	 á	 skjalasöfnum.	 Ástæðurnar	 fyrir	 því	 voru	 meðal	 annars	 að	 þeim	
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þætti	 skjölin	 sín	 vera	 ómerkileg,	 að	 skjalasafnið	 gæti	 fyllst	 ef	 allir	 ætluðu	 að	

geyma	öll	 sín	 skjöl	þar,	að	 skjölin	væru	persónuleg	og	hefðu	einungis	gildi	 fyrir	

viðkomandi	og	fjölskyldu	hans	og	að	viðmælendur	vildu	halda	skjölunum	nálægt	

sér	 svo	þeir	gætu	skoðað	þau	annað	slagið	 (Catunta,	2014).	Niðurstöður	 slíkrar	

rannsóknar	 gefa	 mikilvæga	 innsýn	 í	 stöðu	 einkaskjalasafna	 innflytjenda.	 Með	

öðrum	rannsóknum	um	svipað	efni,	líkt	og	þessari,	verður	til	heildstæðari	mynd	

af	stöðu	varðveislu	einkaskjalasafna	á	opinberum	skjalasöfnum.	

Upplifun	og	viðhorf	fólks	sem	hefur	afhent	skjöl	til	varðveislu	á	opinberum	

skjalasöfnum	 getur	 varpað	 ljósi	 á	 þær	 hvatir	 og	 tilfinningar	 sem	 liggja	 að	 baki	

slíkum	 ákvörðunum	 og	 með	 rannsókn	 á	 viðfangsefninu	 er	 hægt	 að	 sjá	 hvað	

skiptir	 fólk	máli	 í	 slíku	 ferli.	Fræðilegt	gildi	 ritgerðarinnar	 felur	þannig	 í	 sér	nýja	

þekkingu	 á	 viðhorfi	 og	 reynslu	 þeirra	 sem	 afhenda	 gögn	 á	 opinber	 skjalasöfn.	

Með	 auknum	 skilningi	 á	 ástæðum	 og	 aðstæðum	 þeirra	 sem	 afhenda	 slík	 gögn	

geta	 söfn	 komið	 til	móts	 við	 þann	 hóp	 og	 þá	 sem	 eiga	mögulega	 eftir	 að	 taka	

ákvörðun	 um	 afdrif	 einkaskjala,	 hvort	 heldur	 þeirra	 eigin	 eða	 látinna	 ættingja	

sinna.		

Hagnýtt	 gildi	 rannsóknarinnar	 er	 það	 að	 umræða	 um	 afhendingu	

einkaskjala	 til	 varðveislu	 á	 opinberum	 skjalasöfnum	 gæti	 vakið	 fólk	 til	 vitundar	

um	þennan	kost	fyrir	eigin	skjöl	sem	og	skjöl	látinna	ættingja.	Aukin	umræða	og	

vitund	 gæti	 stuðlað	 að	 fleiri	 afhendingum	 á	 skjalasöfn	 þegar	 fram	 líða	 stundir.	

Rannsóknir	Svanhildar	Bogadóttur	á	innihaldi	skjalasafna	á	Íslandi	sýna	að	aðeins	

10-20%	 skjalasafna	 á	 söfnum	eru	 eignuð	 konum	 (Svanhildur	 Bogadóttir,	 2013).	

Það	er	nokkuð	ljóst	að	með	slíkri	slagsíðu	verður	sagan,	þegar	fram	líða	stundir,	

ekki	 saga	allra	 sem	byggðu	 landið.	Þetta	á	 líka	við	um	aðra	hópa	eins	og	börn,	

innflytjendur	 og	 hinsegin	 fólk	 en	 gögn	 þeirra	 finnast	 varla	 á	 skjalasöfnum	

(Svanhildur	 Bogadóttir,	 2013).	 Aukin	 vitund	 og	 virkni	 almennings	 í	

skjalaafhendingu	 er	 þannig	 ekki	 aðeins	 mikilvæg	 til	 þess	 að	 upplýsingar	 um	

viðkomandi	 verði	 til	 heldur	 er	 um	 hreint	 og	 beint	 réttlætismál	 að	 ræða;	 að	

tryggja	sess	þeirra	í	sögunni	sem	hallað	gæti	verið	á	í	samtímanum.			
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3.6 Takmarkanir	rannsóknarinnar	

Rannsókn	 sem	 þessi	 endurspeglar	 upplifun	 og	 viðhorf	 viðmælenda.	 Þannig	 er	

tæpast	 hægt	 að	 alhæfa	 út	 frá	 henni,	 enda	 er	 það	 ekki	 tilgangur	 eigindlegra	

rannsókna.	 Fjöldi	 viðmælenda	 var	 ekki	 mikill	 og	 skortur	 var	 á	 karlkyns	

viðmælendum	í	hópi	aðstandenda.		

Þjóðfélagsstaða	 skjalamyndara	 gæti	 haft	 sitthvað	 að	 segja	 en	 hluti	 þeirra	

sem	komu	hér	 við	 sögu	 gæti	 að	 einhverju	 leyti	 talist	 til	 „heldri	 borgara“	 vegna	

stöðu	sinnar	og	starfa.	Skjöl	þessara	einstaklinga	gætu	þá	virst	fólki	merkilegri	en	

almenn	 skjöl	 annarra	 sem	 hafa	 hugsanlega	 óljósara,	 en	 ekki	 endilega	 síðra,	

sögulegt	 mikilvægi.	 Aðstandendur	 slíkra	 skjalamyndara	 gætu	 einnig	 mögulega	

haft	annan	bakgrunn	og	forsendur	til	varðveislu	skjala	en	meirihluti	þjóðarinnar.	
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4 Meginþemu	viðtala	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 byggja	 á	 viðtölum	 við	 níu	 viðmælendur.	 Eftir	

greiningu	 viðtalanna	 komu	 sameiginleg	 þemu	 í	 ljós.	 Þau	 þemu	 sem	 voru	 hvað	

mest	áberandi	í	rannsókninni	voru:		

• Ástæða	afhendingar	
• merkilegar	minjar	og	glatkistan		
• dagbækur	
• sendibréf.	

Tafla	tvö	sýnir	á	myndrænan	hátt	hversu	oft	hvert	þema	var	rætt	 í	viðtölunum.	

Viðtölin	voru	afrituð	og	tölurnar	í	töflunni	merkja	þann	fjölda	blaðsíðna	þar	sem	

hvert	umræðuefni	var	rætt.	Ljósasti	liturinn	merkir	að	umræðuefnið	var	rætt	á	0-

6	blaðsíðum	í	afrituðu	viðtali,	miðliturinn	merkir	að	umræðuefnið	var	rætt	á	7-13	

blaðsíðum	 og	 dekksti	 liturinn	 að	 umræðuefnið	 var	 rætt	 á	 14-21	 blaðsíðu	 í	

afritaða	viðtalinu.	

Viðmælandi	 Ástæðan	
Merkilegar	
minjar	og	
glatkistan	

Dagbækur	 Sendibréf	

Sigrún	 Aðstandandi	 2	 5	 0	 4	
Ólöf	 Aðstandandi	 8	 5	 1	 2	
Þuríður	 Aðstandandi	 8	 3	 2	 20	
Fríða	 Aðstandandi	 3	 4	 7	 4	
Ægir	 Skjalamyndari	 1	 12	 3	 4	
Ragnar	 Skjalamyndari	 3	 2	 0	 3	
Vala	 Skjalamyndari	 3	 6	 2	 7	
Tinna	 Skjalamyndari	 3	 8	 5	 16	
Júlía	 Sérfræðingur	 12	 7	 1	 9	

Alls	 43	 52	 21	 69	

Tafla	2:	Meginþemu	viðtala	
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Í	töflu	tvö	sést	skipting	þema	í	hverju	viðtali	fyrir	sig.	Þannig	sést	að	ástæðan	fyrir	

afhendingu	 skjalasafns	 til	 varðveislu,	 hvort	 sem	 það	 voru	 eigin	 skjalasöfn	 eða	

skjalasöfn	 látinna	 ættingja	 var	 rædd	 í	 öllum	 viðtölunum,	 á	 43	 blaðsíðum	 í	

afrituðum	 viðtölum.	 Það	 sama	 má	 segja	 um	 þema	 tvö;	 merkilegar	 minjar	 og	

glatkistan,	 það	 er,	 hvað	 er	 merkilegt,	 hvað	 ber	 að	 varðveita	 og	 hver	 tekur	

ákvörðun	um	slíkt.	Það	var	rætt	á	52	blaðsíðum	í	afrituðum	viðtölum.	Dagbækur	

voru	mörgum	viðmælendum	hugleiknar,	sér	í	lagi	skjalamyndurunum	Ægi	og	Völu	

ásamt	Fríðu	sem	afhenti	skjöl	móður	sinnar.	Aðrir	ræddu	 lítillega	um	dagbækur	

en	í	tveimur	viðtölum,	við	þau	Sigrúnu	og	Ragnar,	var	ekkert	rætt	um	dagbækur.	

Dagbækur	voru	ræddar	á	21	blaðsíðu	í	afrituðum	viðtölum.	Sendibréf	voru	rædd	í	

öllum	 viðtölunum	 og	 voru,	 eins	 og	 sést	 í	 töflunni,	 sérstaklega	 áberandi	 í	

viðtölunum	við	Þuríði	og	Tinnu.	Sendibréf	voru	rædd	á	69	blaðsíðum	í	afrituðum	

viðtölum.	
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5 Ástæðan	

Þeir	 sem	afhenda	 skjalasöfn	 til	 varðveislu	á	opinberum	skjalasöfnum	hafa	 sínar	

ástæður.	Forsendur	fólks	eru	misjafnar	og	það	hefur	ólíkar	hugmyndir	um	notkun	

og	 notagildi	 gagnanna	 þegar	 fram	 líða	 stundir.	 Júlía,	 sérfræðingurinn	 sem	 rætt	

var	 við,	 sagði	mikilvægt,	og	því	mætti	 aldrei	 gleyma,	 að	það	væri	 val	þess	 sem	

hefði	einkaskjalasafn	undir	höndum	hvað	yrði	um	það.	

5.1 „Mín	eigin	ákvörðun“	

Ægir	ákvað	að	afhenda	skjalasafn	 sitt	 rétt	áður	en	hann	 lét	verða	af	því	og	bar	

afhendinguna	ekki	undir	neinn:	„Ég	er	ekki	kvæntur	og	á	ekki	börn	þannig	að	þá	

var	 þetta	 mín	 eigin	 ákvörðun.“	 Ragnar	 bar	 afhendinguna	 undir	 eiginkonu	 sína	

sem	 að	 sögn	 hafði	 ekki	 sérstaka	 skoðun	 á	 henni.	 Tinna	 bar	 afhendingu	 skjala	

sinna	 ekkert	 undir	 sína	 nánustu	 en	 sagði	 þeim	 að	 hún	 „losaði	 þau	 við	 þessa	

ábyrgð“,	 það	 er	 að	 þurfa	 að	 fara	 í	 gegnum	 öll	 skjölin	 hennar.	 Aðspurð	 um	

viðbrögðin	sagði	Tinna:	„Þau	voru	held	ég	bara	rosalega	fegin	[...]	af	því	þau	vissu	

að	ég	mundi	náttúrulega,	eins	og	sagt	er,	snúa	mér	við	í	gröfinni	ef	þau	fleygðu	

þessu.“	

Vala	afhenti	meðal	annars	stórt	bréfasafn	og	lét	 læsa	því	 í	nokkra	áratugi.	

Hún	greindi	þeim	sem	hún	hafði	skrifast	mest	á	við	 frá	því	að	hún	hefði	afhent	

þetta	og	að	það	væri	lokað	í	áratugi:		

Þannig	að	þegar	það	er	búið	að	opna	það	þá	eru	þessar	upplýsingar	
ekki	lengur	viðkvæmar	ef	að	eitthvað	kemur	fram	í	þessum	bréfum.	
Eitthvað,	ég	veit	ekki	hvað	það	ætti	að	vera.	Eitthvað	um	ástarraunir	
unglingsstúlkna,	 vinkvenna	 minna	 eða	 eitthvað.	 Þá	 er	 það	 orðið	
fyndið	eftir	40-50	ár,	ekki	viðkvæmt	býst	ég	við.	
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5.2 „Ég	hafði	geymt	þau	til	þess	að	nota	þau“	

Tinna	hafði	geymt	öll	sín	skjöl	því	hún	vissi	að	hún	ætlaði	að	nota	þau:	„Ég	hafði	

geymt	 þau	 til	 þess	 að	 nota	 þau.“	 Hún	 tók	 ákvörðun	 um	 að	 afhenda	 þau	 á	

skjalasafn	 þegar	móðir	 hennar	 dó.	 Þá	 þurfti	 Tinna	 að	 fara	 í	 gegnum	 skjöl	 eldri	

kynslóða	sem	áður	höfðu	búið	 í	húsinu:	 „Þetta	ætla	ég	ekki	að	 láta	börnin	mín	

gera.	Þetta	ætla	ég	að	gera	sjálf!“	Hún	vildi	búa	í	haginn,	bæði	fyrir	börnin	sín	ef	

hún	skyldi	deyja	en	einnig	fyrir	sjálfa	sig	svo	hún	gæti	notað	gögnin	í	eigin	ritverk.	

Tinna	þurfti	ekkert	að	hugsa	sig	um	að	afhenda	skjölin,	„þetta	er	einhvern	veginn	

í	blóðinu“.	

Júlía,	 sérfræðingurinn	 sem	 rætt	 var	 við,	 sagði	 að	 sumir	 vissu	 af	

möguleikanum	að	 afhenda	 einkaskjöl	 á	 skjalasafn	og	 að	þeir	 væru	 skyldurækið	

fólk	 sem	 finndist	 hið	 eina	 rétta	 að	 gera	 slíkt.	 Hún	 sagði	 einnig	 að	 þegar	

aðstandendur	væru	búnir	að	taka	ákvörðun	um	afhendingu	væru	þeir	tilbúnir	til	

þess:	„Það	er	verið	að	gera	upp	dánarbú,	farið	með	fötin	í	Sorpu,	skipta	á	milli	sín	

vösunum	og	svo	er	komið	með	skjölin	í	skjalasafn.“		

Í	 tilvikum	 aðstandenda	 var	 það	 sameiginleg	 ákvörðun	 systkinanna,	 barna	

hinna	látnu,	að	afhenda	skjalasöfnin.	Sigrún	sagði	að	hún	og	systkini	hennar	hafi	

verið	„dauðfegin“	þegar	þau	vissu	að	bróðir	hennar	hefði	rætt	við	þjóðskjalavörð	

um	 að	 afhenda	 skjalasafnið.	 	Í	 öðru	 tilviki,	 hjá	 Ólöfu	 og	 systkinum	 hennar,	 var	

ákvörðunin	um	að	afhenda	skjalasafn	 föður	þeirra	 tekin	þegar	móðirin	 fluttist	 í	

annað	húsnæði.	Þá	þurfti	að	taka	ákvörðun	um	ákveðin	skjöl	sem	þau	voru	„að	

vandræðast	með“	og	tók	móðirin,	ekkja	skjalamyndara,	þátt	í	því.	

5.3 „Annars	yrði	þessu	bara	hent	þegar	ég	dræpist“	

Júlía	 sagði	 enga	 eina	 ástæðu	 liggja	 að	 baki	 því	 að	 fólk	 afhenti	 skjalasöfn	 til	

varðveislu	heldur	þvert	á	móti:	„Það	kemur	yfirleitt	með	því	fororði	að	það	hafi	

heyrt	að	við	viljum	taka	við	skjölum,	eða	að	það	vilji	sýna	okkur	þetta;	hvort	þetta	

væri	einhvers	virði	og	hvort	við	vildum	taka	við.“	

Vala	 vissi	 ekki	 að	 hægt	 væri	 að	 afhenda	 einkaskjalasöfn	 á	 opinber	

skjalasöfn.	Hún	var	að	taka	til	í	geymslunni	fyrir	flutninga	og	tók	þátt	í	umræðu	á	
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vefsíðunni	bland.is	um	hvernig	maður	ætti	 að	 fara	að	því	að	 losa	 sig	við	gamla	

hluti.	Þar	lýsti	hún	því	yfir	að	hún	yrði	að	beita	sjálfa	sig	hörðu	og	henda	þessu,	

„annars	yrði	þessu	bara	hent	þegar	ég	dræpist	skilurðu,	hvenær	sem	það	yrði“.	

Þá	 var	 henni	 bent	 á	 að	 skjalasöfn	 hefðu	 áhuga	 á	 að	 fá	 til	 varðveislu	 heildstæð	

bréfasöfn	 einstaklinga.	 Úr	 varð	 að	 Vala	 afhenti	 allt	 sitt	 á	 skjalasafn	 og	 hefur	 í	

hyggju	að	afhenda	aftur	þegar	meira	hefur	tínst	til.	

Hvatinn	að	afhendingu	skjalasafns	foreldra	Þuríðar	var	að	hafa	allt	á	sama	

staðnum,	 „á	 einum	 öruggum	 stað	 þar	 sem	 allir	 ættingjar	 geta	 þá	 gengið	 að	

þessu“.	Henni	fannst	mjög	mikilvægt	að	halda	öllu	safninu	saman	og	að	það	lægi	

ekki	 hjá	 einu	 eða	 tveimur	 börnum	 þessara	 hjóna.	 Fríða	 og	 hennar	 systkini	

afhentu	gögn	móður	sinnar	í	sama	tilgangi;	að	hafa	allt	á	sama	stað	en	einnig	til	

þess	 að	 varðveita	 sögu	 ákveðinnar	 fagstéttar	 sem	 móðir	 þeirra	 var	 virkur	

meðlimur	í.	Þannig	væri	hægt	að	ganga	að	þeim	vísum:	„Ef	einhver	vildi	skrifa	um	

hana	 eða	 eitthvað	 svoleiðis	 og	 þá	 vildi	 ég	 að	 það	 væru	 svona	 ‘central’	 gögn	

einhvers	staðar.“	Reynsla	Júlíu,	sem	móttakanda	skjalasafna	til	varðveislu,	var	að	

fólki	þætti	gott	að	hafa	gögnin	öll	saman	á	safni	í	stað	þess	að	einn	ættingi	væri	

með	þau	eða	að	þau	væru	á	mörgum	stöðum.	Það	væri	í	raun	ákveðin	lausn.		

Faðir	Ólafar	gegndi	ýmsum	embættum	og	var	þekktur	maður	í	samfélaginu.	

Ástæða	 þess	 að	 börn	 hans	 og	 ekkja	 ákváðu	 að	 afhenda	 skjalasafn	 hans	 til	

varðveislu	var	annars	vegar	að	hafa	gögnin	aðgengileg	afkomendum	hans	og	hins	

vegar	 að	 varðveita	 þau	 á	 öruggan	 hátt.	 Ólöf	 sagði:	 „Að	 hluta	 til	 höfðum	 við	

ákveðnar	 áhyggjur	 af	 því	 að	 þarna	 væri	 eitthvað	 sem	 ætti	 að	 vera,	 semsagt,	

bundið	trúnaði	[...]	þannig	að	okkur	fannst	öruggara	að	setja	þetta	þá	í	hendur	á	

sérfræðingum.“	

5.4 „Ég	veit	ekki	með	pabba	og	mömmu	í	gröfinni“	

Systkini	þeirra	aðstandenda	sem	rætt	var	við	voru	almennt	 sátt	við	afhendingu	

gagnanna.	Ólöf	sagði	að	þetta	hefði	verið	ákvörðunarferli	og	það	hefði	verið	gott	

hvernig	þau	komu	sér	öll	saman	um	að	afhenda	skjöl	föður	þeirra.	Henni	fannst	

ekkert	nema	gott	um	það	að	 segja	 að	afhenda	 svona	gögn	og	 „svo	á	það	bara	
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eftir	 að	 koma	 í	 ljós	 hvernig	 fólk	 túlkar	 það	 sem	 það	 skoðar,	 ef	 einhver	 fer	 að	

skoða	þetta.	Það	verður	þá	bara	að	taka	því“.	

Systkini	Þuríðar	voru	ekki	öll	sannfærð	fyrst	um	sinn:		

Við	 lásum	 svolítið	 af	 þessum	 bréfum	 sem	 ég	 var	 búin	 að	 taka	 út,	
sem	mér	 fannst	skemmtileg.	Pabbi	var	að	 lýsa	 lyndiseinkunn	okkar	
systkinanna,	 sko,	 við	 afa	 og	 það	 var	 mikið	 hlegið.	 [...]	 En	 svo	
náttúrulega	 tók	 ég	 þessa	 ábyrgð.	 Hann	 horfði	 á	 mig,	 elsti	 bróðir	
minn	[og	sagði]:	„Heldurðu	að	það	sé	ekkert	 í	þessum	bréfum	sem	
ekki	má	sjást?“	„Æi	ég	get	ekki	ímyndað	mér	það“	sagði	ég.	Og	svo	
var	þetta	bara	samþykkt.“		

	

Seinna	 í	 viðtalinu	 sagði	 Þuríður:	 „Það	 er	 ekkert	 víst	 að	 allir	 séu	 þakklátir.“	

Aðspurð	hverjir	væru	kannski	síst	þakklátir	svaraði	hún:	„Ég	veit	ekki	með	pabba	

og	mömmu	í	gröfinni.	En	það	þýðir	ekkert	að	tala	um	það.“	
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6 Merkilegar	minjar	og	glatkistan	

Á	hverjum	tíma	verða	 til	ógrynnin	öll	 af	gögnum	og	upplýsingum.	Sumt	nýtist	 í	

skamman	tíma	en	annað	þjónar	tilgangi	um	ókomin	ár.	Allar	eiga	upplýsingarnar	

það	 þó	 sameiginlegt	 að	 geta	 nýst	 öðrum	 í	 óþekktum	 tilgangi	 hvenær	 sem	 er	 í	

framtíðinni,	 enda	 getur	 enginn	 beinlínis	 spáð	 fyrir	 um	 notagildi	 hlutanna	 í	

breyttum	heimi.	

Í	 viðtölunum	 var	 umræðan	 um	 hvað	 væri	 merkilegt	 og	 hvað	 ætti	 að	

varðveita	 áberandi.	 Sumir	 viðmælenda	 höfðu	 einnig	 áhyggjur	 af	 því	 að	

mikilvægar	heimildir	glötuðust.	Flestir	voru	á	því	máli	að	fólk	í	samtímanum	væri	

ekki	endilega	dómbært	á	hvert	heimildagildi	gagna	væri	þegar	fram	liðu	stundir.	

Það	 var	 ljóst	 að	 viðmælendur	 bera	 virðingu	 fyrir	 upplýsingum	 og	 samfélögum	

fortíðar,	nútíðar	og	framtíðar.	

6.1 „Þá	hafi	þetta	eitthvað	gildi“	

Skjalamyndararnir	 áttu	 það	 sameiginlegt	 að	 vita	 nákvæmlega	 hvaða	 gögn	 voru	

afhent.	Ægir	taldi	sig	geta	greint	hvað	væri	merkilegt	í	sínu	safni	og	Vala	gerði	sér	

grein	fyrir	því	að	það	sem	hún	hafði	afhent	gæti	orðið	merkileg	heimild	eftir	200-

300	 ár,	 að	 þá	 hefði	 það	 öðlast	 heimildalegt	 gildi.	 Bæði	 aðstandendur	 og	

skjalamyndarar	gerðu	sér	grein	 fyrir	 varðveislugildi	heimilda	eins	og	þeirra	 sem	

þau	afhentu.	Ægir,	Ólöf,	Vala	og	 Fríða	nefndu	það	 líka	 sérstaklega	að	það	væri	

ekki	endilega	alveg	ljóst	í	samtímanum	hvað	teldist	merkilegt	fyrir	þau	sem	á	eftir	

okkur	 koma.	 Þannig	 nefndi	 Ægir	 ákveðna	 mynd	 í	 hans	 eigin	 skjalasafni	 af	

þjóðþekktri	persónu:	
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Þannig	að	það	eru	svona	ýmsir	svona	hlutir	sem	að	kannski	...	geta	
orðið	sko	margfalt	áhugaverðari	og	verðmætari	kannski	eftir	50-100	
ár	eða	...	þannig	að	maður	gerir	sér	einhvern	veginn	ekki	alltaf	grein	
fyrir	sko,	gildi	þessara	gagna.	

	

Vala	tók	í	sama	streng	og	sagði	um	sitt	eigið	skjalasafn:	„Og	ég	hugsa	eftir	kannski	

200-300	ár,	þá	hafi	þetta	eitthvað	gildi.“	Bæði	Ólöf	og	Fríða	nefndu	að	erfitt	geti	

verið	 fyrir	 fólk	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 hvað	 muni	 hafa	 gildi	 fyrir	 komandi	

kynslóðir.	Eitthvað	verði	mun	merkilegra	en	það	er	talið	í	dag	og	hlutir	sem	okkur	

finnast	 sjálfsagðir	 í	 dag	 og	 óþarfi	 að	 nefna	 verði	 það	 sem	 fræðimenn	

framtíðarinnar	vilji	leita	heimilda	um.	Ólöf	afhenti	gögn	föður	síns	og	sagðist	ekki	

alveg	átta	sig	á	mikilvægi	þeirra:		

Ég	á	bara	erfitt	með	að	gera-	ég	held	þetta	sé	bara	of	nálægt	mér	til	
þess	 að	 ég	 geti	 almennilega	 gert	 mér	 grein	 fyrir	 því.	 Þetta	 getur	
kannski	 fyllt	eitthvað	upp	 í	sögu	[...]	ég	átta	mig	ekki	á	því.	Ég	þori	
ekki	að	segja	það.	

	

Fríða	 var	 sama	 sinnis	 og	 bætti	 við	 að	maður	 væri	 ekki	 endilega	 góður	 dómari	

sjálfur.	

Bæði	 Vala	 og	 Tinna	 höfðu	 orð	 á	 því	 að	 við	 afhendingu	 hafi	 þær	 verið	

spurðar	 að	 því	 hvað	 þær	 vildu	 að	 gert	 yrði	 við	 gögn	 sem	 ekki	 teldust	 til	

einkaskjala	og	ætti	því	ekki	að	varðveita	með	skjölunum.	Vala	vildi	fá	allt	til	baka	

sem	ekki	ætti	að	fara	inn	á	safnið:	

Og	 ég	 bað	 þau	 sérstaklega	 um	 sko,	 að	 það	 sem	 þau	 vildu	 ekki	
varðveita	að	afhenda	mér	það	þá	frekar,	ekki	að	eyða	því	sko.	[…].	
Svona	 er	 ég	 sjúk	 sko,	 en	 svo	 vildu	 þau	 hirða	 þetta	 þannig	 að	 ég	
þurfti	ekki	að	móttaka	neitt	til	baka.	

	

Tinna	vildi	ekkert	 fá	 til	baka	heldur	bað	um	að	það	sem	ekki	yrði	varðveitt	yrði	

látið	fara	án	þess	að	láta	hana	vita	af	því.	
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Reynsla	Júlíu,	sérfræðingsins,	var	á	sömu	leið	og	annarra	viðmælenda	hvað	

varðaði	það	að	meta	hvað	væri	merkilegt	og	varðveislunnar	virði.	Hún	sagði	fólk	

stundum	búið	að	flokka	úr	hvað	það	teldi	ekki	merkilegt	og	kæmi	einungis	með	

það	sem	því	finndist	merkilegt.	Þó	fagna	beri	áhuga	fólks	á	varðveislu	og	því	hvað	

teljist	vert	að	varðveita	er	sá	galli	á	gjöf	Njarðar	að	leikmenn	og	lærðir	hafa	oftar	

en	ekki	ólíka	sýn	á	hvað	er	merkilegt	og	hvað	ekki.	Þannig	geta	áhugaverð	skjöl	

hæglega	 farið	 á	 haugana	 vegna	 vanþekkingar	 þó	 góður	 ásetningur	 liggi	 þar	 að	

baki	og	slíkt	hefur	gerst	að	sögn	Júlíu.	

6.2 „Heldurðu	að	þú	sért	svona	merkileg?“	

Allir	viðmælenda	voru	á	því	að	mikilvægt	væri	að	varðveita	heimildir	um	líf	fólks.	

Þeir	 voru	þó	ekki	á	einu	máli	um	hvað	bæri	að	varðveita	og	eftir	hverja.	Þuríði	

fannst	mikil	verðmæti	í	bréfasafni	foreldra	sinna	sem	hún	afhenti	til	varðveislu	á	

Borgarskjalasafni	 Reykjavíkur.	 Hún	 var	 á	 þeirri	 skoðun	 að	 fái	maður	 slíkt	 upp	 í	

hendurnar	beri	manni	að	varðveita	það.	Ólöf	hafði	ekki	sterkar	skoðanir	á	hvað	

ætti	að	varðveita	en	sagði:	„Mér	finnst	ekkert	endilega	að	allt	þurfi	að	vera	til	um	

alla.“	Henni	fannst	þó	að	tvenns	konar	gögn	ætti	að	varðveita:	Annars	vegar	gögn	

er	vörðuðu	þjóðina	sem	okkur	bæri	beinlínis	skylda	til	að	varðveita	og	hins	vegar	

heimildir	um	hversdagslíf	einstaklinga.	

Aðspurð	velti	Fríða	því	fyrir	sér	af	hverju	fólk	afhenti	skjöl	sín	á	skjalasafn.	

Hún	nefndi	í	því	tilliti	að	það	væri	mögulega	til	þess	að	það	gæti	sjálft	valið	hvað	

færi	á	skjalasafnið:	„Maður	fer	ekki	að	setja	eitthvað	bara	sem	skiptir	engu	máli.“	

Hún	sagði	einnig	að	það	hlyti	að	vera	spurning	hvort	 fólki	þætti	 skjölin	sín	eiga	

erindi	við	fleiri.	

Tinna	ólst	upp	við	að	horfa	á	þrjár	kynslóðir	á	undan	sér	safna	skjölum	því	á	

heimilinu	þótti	mikið	atriði	að	geyma	allt	 slíkt.	Henni	 fannst	mikilvægt	að	safna	

heimildum	 sem	 þessum	 og	 lagði	 ríka	 áherslu	 á	 að	 þau	 væru	 afhent	 í	 þannig	

ástandi	að	þau	væru	aðgengileg	þeim	sem	vildu	skoða	þau.	Hún	var	á	því	að	það	

hlyti	að	vera	„alveg	hræðilegt	fyrir	svona	safn	að	fá	einhvern	graut	í	kassa“.	Tinna	

vissi	 frá	 unga	 aldri	 að	 hún	 ætlaði	 að	 setja	 skjöl	 sín	 á	 skjalasafn	 og	 hélt	 þeim	
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skilmerkilega	 til	 haga	 eftir	 ákveðnu	 kerfi.	 Hún	 talaði	 um	 það	 við	 fólk	 að	 hún	

ætlaði	 að	 setja	 allt	 sitt	 á	 skjalasafn,	hún	væri	bara	að	bíða	eftir	 réttu	 tækifæri.	

Viðbrögð	 fólks	 voru	 meðal	 annars	 á	 þessa	 leið:	 „Heldurðu	 að	 þú	 sért	 svona	

merkileg?!“	Tinna	var	þó	ekki	á	því	að	hún	væri	merkileg	heldur	bara	manneskja	

sem	 hefði	 lifað	 lengi	 og	 að	 gögnin	 lýstu	 hennar	 ævi.	 Hennar	 ævi	 væri	 eins	

merkileg	og	ævi	næsta	manns	og	þá	gilti	einu	um	hvort	hinn	sami	væri	þekktur	

eða	ekki.	Tinna	lagði	ríka	áherslu	á	að	það	væri	ákaflega	mikilvægt	að	varðveita	

heimildir	um	líf	fólks:	„Svo	finnst	mér	líka	allir	hafa	nógu	merkilega	sögu	að	segja	

til	þess	að	geyma	pappíra	eftir	þá.“	

Ragnar	 var	 á	 sama	 máli	 og	 Tinna,	 að	 það	 væri	 mikilvægt	 að	 varðveita	

heimildir	 um	 líf	 sem	 flestra.	 Hann	 nefndi	 	æviminningar	 verkakonu	 í	 Reykjavík	

sem	 voru	 honum	 minnistæðar.	 Í	 þeim	 birtist	 ómetanleg	 heimild	 þar	 sem	

lífskjörum,	lifnaðarháttum	og	aðstæðum	einstæðrar	móður	í	fátækt	og	basli	var	

lýst.	 Honum	 fannst	 mikilvægt	 að	 heimildir	 sem	 flestra	 varðveittust	 svo	 að	

sagnfræðingar	 gætu	 komið	 sannleikanum	 til	 skila.	 Þannig	 væri	 nauðsynlegt	 að	

safna	heimildum	„sem	víðast	af	akri	þjóðlífsins“.	

6.3 „Glatkistan“	

Sigrún	 notaði	 orðið	 „glatkistan“	 sem	 er	 mjög	 lýsandi	 fyrir	 umræðuna,	 því	 það	

sem	 talið	 er	 merkilegt	 að	 varðveita	 er,	 eðli	 málsins	 samkvæmt,	 alltaf	 í	 bráðri	

hættu	á	að	lenda	í	glatkistunni.	Sigrún	lýsti	því	þegar	bróðir	hennar	kom	að	máli	

við	þáverandi	þjóðskjalavörð	varðandi	skjöl	föður	þeirra	og	„sagði	honum	bara	að	

taka	það	sem	hann	vildi,	til	þess	að	það	færi	ekki	í	glatkistuna“.	Hún	sagði	líka	frá	

því	 að	 þegar	 það	 gaus	 í	 Vestmannaeyjum	 árið	 1973	 hafi	 faðir	 hennar	 lánað	

manni,	sem	bjó	í	Vestmannaeyjum,	húsnæði	í	sinni	eigu.	Í	húsinu	voru	geymdar	

stílabækur	og	þeirra	á	meðal	voru	bækur	sem	Sigrún	hafði	skrifað	í	fyrir	rekstur	

föður	síns.	Þegar	hún	ætlaði	síðar	að	ganga	að	þeim	voru	þær	horfnar,	þeim	hafði	

verið	hent	á	haugana.	Sigrún	harmaði	það	mjög	og	sagði:	„[...]	en	ég	sé	voðalega	

eftir	því	að	það	skyldi	ekki	hafa	varðveist	þarna	þessar	bækur	sem	ég	skrifaði	því	

að	þar	sko,	kemur	svo	glöggt	fram	hvernig	fólkið	...	hvernig	fólkið	sko	...	var.“	Þar	
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átti	 Sigrún	 við	 að	 mikilvægar	 heimildir	 um	 lífshagi	 fólks	 á	 þessum	 tíma	 hefðu	

glatast	því	umrædd	bók	tilheyrði	rekstri	föður	hennar.	Þarna	kom	einnig	fram	að	

safnið	væri	ekki	fullkomlega	heilt	eins	og	það	varð	til	hjá	skjalamyndara,	eitthvað	

hefði	glatast	úr	því	meðan	skjalamyndari	var	enn	á	lífi.		

Glatkistan	 var	 áhyggjuefni	 Ægis	 líkt	 og	 Sigrúnar.	 Hann	 vissi	 af	 gömlum	

sendibréfum	 frá	 afa	 sínum	 og	 öðrum	 gögnum	 sem	 honum	 fannst	 áhugaverð	 í	

fórum	annarra	fjölskyldumeðlima:		

[...]	og	ég	hef	svona	á	fínan	máta	rætt	við	það	fólk	sem	að,	að	...	er	
með	það	undir	höndum.	Og	...	þeim	þykir	verðmæti	í	þessu	en	gera	
sér	í	raun	og	veru	ekki	grein	fyrir	því	hvar	á	að	koma	þessu	fyrir.	

	

Á	þessu	má	sjá	að	Ægir	hafði	reynt	að	leiðbeina	ættingjum	sínum	„á	fínan	máta“	

um	hvar	hægt	væri	að	varðveita	sendibréf	og	önnur	gögn	en	virtist	ekki	fá	mikil	

viðbrögð	við	því	eins	og	sést	á	orðum	hans	þegar	hann	sagði:	„	[…]	ég	svona	finn	

það,	að	það	heldur	nú	svona	frekar	 fast	á	þessu.“	Ægir	hafði	áhyggjur	af	því	að	

þegar	eldri	kynslóðir	færu	sætu	eftir	kynslóðir	með	litla	sem	enga	tengingu	við	þá	

sem	áttu	gögnin	upprunalega	og	„þá	einmitt	er	 svo	mikil	hætta	að	svona,	bara	

gögn,	bara	annað	hvort	týnist	eða	glatist.	Og	fólk	þekkir	ekki	sögu	þeirra	heldur“.	

Það	var	augljóst	af	orðum	Ægis	að	hann	óttaðist	að	það	gæti	myndast	 rof	milli	

sögu	skjalamyndara	og	skjalanna	sjálfra	því	það	fólk	sem	hefur	þau	undir	höndum	

„gerir	 sér	 í	 raun	og	veru	ekkert	grein	 fyrir	því	hvar	þetta	mundi	enda,	 sko	eftir	

þeirra	dag“.		

	 	



		

	
47	

	
	

	

7 Dagbækur	

Minnihluti	 viðmælenda	 kvaðst	 skrifa	 dagbók	 í	 dag	 en	 um	 helmingur	 hafði	

einhvern	tímann	gert	það.	Einhver	skjalasafnanna	innihéldu	dagbækur	sem	höfðu	

vitaskuld	mjög	persónulega	 tengingu	við	 líf	 skjalamyndara.	 Í	 einu	 tilvikinu	hafði	

afkomandi	 afhent	 faglegt	 skjalasafn	 móður	 sinnar,	 en	 haldið	 eftir	 öllum	

dagbókum	hennar.		

7.1 „Dálítið	varasöm“	

Ægi	voru	dagbækur	hugleikið	umfjöllunarefni.	Aðspurður	sagðist	hann	ekki	skrifa	

dagbækur	 í	 dag	 en	 hann	 hefði	 gert	 það	 frá	 fermingaraldri	 og	 fram	 til	 tvítugs.	

Áratugum	síðar	tók	hann	aftur	til	við	að	skrifa	dagbækur	og	skrifaði	í	nokkur	ár.	

Eftir	 að	Ægir	 fór	 að	 vinna	 að	 eigin	 ritverkum	 fór	 hann	 í	 gegnum	 dagbækurnar	

sínar	og	fannst	þær	hvorki	áhugaverðar	né	vel	skrifaðar	og	vildi	því	ekki	varðveita	

þær:	 „En	 mér	 fannst	 það	 ekki	 vera	 þannig	 skrif	 að	 ég	 vildi	 leggja	 það	 inn	 í	

skjalasafn.“	 Þá	 afstöðu	 sína	 skýrði	 Ægir	 með	 því	 að	 það	 sem	 fólk	 skrifaði	 í	

dagbækur	um	menn	og	málefni,	menningu,	listir	og	stjórnmál	sæi	fólk	í	öðru	ljósi	

tíu	árum	síðar.	Þá	hefði	ritari	dagbókarinnar	þroskast	og	viðmið	breyst:		

Ég	 mundi	 ekki	 vilja	 í	 mínu	 tilfelli	 láta	 liggja	 eftir	 mig	 kannski	
dagbókarskrif,	 kannski	 einhverja	 áratugi	 og	 svo	 þegar	 upp	 væri	
staðið	væri	ég	í	raun	og	veru,	hafi	ég	þroskað	mig	upp	þannig	að	ég	
hafi,	mér	hafi	þurft	ég	þurfa	að	endurskrifa	dagbækurnar.	

	

Það	 var	mat	Ægis	 að	 í	 dagbókum	gæti	 álit	 fólks	 á	mönnum	og	málefnum	 legið	

skjalfest	 og	 óbreytanlegt.	 Lægi	 dagbókin	 eftir,	 til	 að	mynda	 á	 skjalasafni,	 væri	

ekki	hægt	að	breyta	efni	hennar.	Þess	vegna	fannst	honum	dagbókarskrif	„dálítið	

varasöm“	og	eyddi	sínum	eigin.	
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7.2 „Þetta	verða	rosalega	merkileg	gögn	þegar	fram	líður“	

Júlía,	 sérfræðingurinn,	 sagði	 að	 það	 væri	 í	 rauninni	 ótrúlega	 lítið	 um	 að	 fólk	

afhenti	 sendibréf	 og	 dagbækur	 til	 varðveislu	 á	 skjalasöfnum.	 Meira	 væri	 um	

„stássskjöl“	 líkt	 og	 giftingarvottorð	 og	 eignaskjöl	 ýmis	 konar.	 Þá	 væri	 ekki	

óalgengt	að	afhenda	hluta	skjalasafns	einstaklinga.	Júlía	sagði	að	það	væri	mjög	

algengt	að	fólk	tíndi	úr	skjalasöfnum	áður	en	þau	væru	afhent	til	varðveislu.	Þá	

væri	fólk	í	sumum	tilvikum	búið	taka	út	það	sem	þætti	viðkvæmt.	

Ólöf	og	systkini	hennar	afhentu	skjalasafn	föður	síns	í	samvinnu	við	móður	

þeirra.	 Ólöfu	 minnti	 að	 í	 því	 hefði	 verið	 eitthvað	 af	 æskudagbókum	 en	 einnig	

dagbækur	tengdar	starfi	hans	sem	innihéldu	þá	dagskrá	föður	hennar	frá	degi	til	

dags.	Aðrar	dagbækur	hélt	hann	ekki:	„Hann	hefur	aldrei	skrifað	neinar	svona	...	

persónulegar	dagbækur.“		

Fríða	 afhenti	 einkaskjalasafn	móður	 sinnar,	 sem	 innihélt	 gögn	um	 faglegt	

ævistarf	 hennar,	 en	 hélt	 dagbókum	 eftir.	 Elstu	 dagbækurnar	 voru	 frá	 því	 að	

móðir	hennar	var	13	ára	en	þær	yngstu	frá	því	rétt	áður	en	hún	lést.	Fríða	sagðist	

ekki	vera	búin	að	taka	ákvörðun	um	hvað	yrði	um	dagbækurnar	en	að	hún	hafi	

ekki	getað	sent	þær	frá	sér	vegna	þess	að	„þetta	er	náttúrulega	mjög	persónuleg	

tjáning	[...]	ég	veit	ekki	hvort	að	maður,	hvort	að	manni	finnist	það	einhver	svik	

við	manneskjuna	 eða	 eitthvað	 svoleiðis	 að	 vera	 að	 opinbera	 [þær]“.	Hún	hafði	

aðeins	lesið	í	þeim	sjálf,	meðal	annars	þessum	allra	elstu,	en	fannst	það	„pínulítið	

óþægilegt“.	Hún	 sagði	 einnig	 að	 hún	myndi	 vilja	 lesa	meira	 úr	 þeim	 „af	 því	 að	

þarna	sér	maður	hana	frá	öðru	sjónarhorni	heldur	en	mömmuna“.	Fríða	gerði	sér	

fulla	 grein	 fyrir	 heimildagildi	 dagbókanna:	 „Þetta	 verða	 rosalega	merkileg	 gögn	

þegar	 fram	 líður.“	 Hún	 var	 meðvituð	 um	 að	 dagbækur	 væru	 persónulegar	

hugsanir	 einstaklinga,	 skrifaðar	 í	 einrúmi	 og	 engum	ætlaðar	 „en	 á	 hinn	 bóginn	

eru	svona	dagbækur	ógeðslega	mikilvægar	ef	maður	ætlar	að	fara	að	skrifa	um	

Reykjavík	á	hérna,	[árunum]	1920	-	1930	eða	eitthvað	þess	háttar“.		
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7.3 „Maður	er	kannski	dramatískur“	

Þónokkuð	var	um	að	í	skjalasöfnunum	væru	dagbækur	frá	ákveðnum	tímabilum	í	

lífi	skjalamyndara.	Móðir	Þuríðar	hélt	dagbók	á	ákveðnum	tímamótum	í	lífi	sínu,	

líkt	og	fermingu,	og	þær	dagbækur	voru	afhentar	til	varðveislu.	Í	eigin	skjalasafni	

sem	 Vala	 afhenti	 voru	 meðal	 annars	 dagbækur	 en	 þar	 var	 ekki	 um	 að	 ræða	

heildstæð	 dagbókarskrif	 heldur	 skrifaði	 hún	 dagbækur	 á	 ákveðnum	 tímabilum	

„þar	sem	ég	 fann	þörf	 til	þess“.	Það	sem	Vala	hafði	kannski	mestar	áhyggjur	af	

varðandi	sitt	eigið	skjalasafn	voru	þessar	dagbækur	frá	hennar	yngri	árum,	að	þar	

gæti	verið	eitthvað	vandræðalegt	að	finna:	„Þá	er	maður	dálítið	svona…	maður	er	

kannski	dramatískur	og	eitthvað	svoleiðis	vandræðalegt.“	Hún	var	þó	viss	um	að	

með	 tímanum	 gæti	 hún	 farið	 að	 hlæja	 að	 því	 sem	 hún	 skrifaði	 þegar	 hún	 var	

yngri.	

	 Tinna	var,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	alin	upp	við	að	passa	vel	upp	á	

skjöl.	Á	Kvennasögusafni	er	til	að	mynda	varðveitt	stórt	bréfasafn,	„alveg	svona	

dagbókarbréf“	 	sem	 afasystir	 hennar	 skrifaði	 bróður	 sínum	 á	 50	 ára	 tímabili.	

Meðal	 þess	 sem	 Tinna	 afhenti	 í	 sínu	 skjalasafni	 voru	 dagbækur	 frá	 árum	 áður	

sem	og	heildstætt	bréfasafn.	Í	því	safni	voru	ítarleg	bréf	til	foreldra	hennar	sem	

Tinna	skrifaði	meðal	annars	á	ferðalögum	sínum	erlendis	en	hún	ferðaðist	mikið,	

mun	meira	en	almennt	tíðkaðist	á	þeim	árum.	Um	bréfin	sem	hún	sendi	heim	á	

ferðalögunum	 sagði	 hún:	 „Ég	 skrifaði	 alltaf	 sko,	 nákvæma	 lýsingu.	 Það	 var	

eiginlega	 mín	 dagbók	 og	 mamma	 passaði	 öll	 þessi	 bréf.“	 Tinna	 skrifaði	

æviminningar	 sínar	 og	 studdist	 þá	 við	 eigin	 skjöl.	 Þar	 spiluðu	 bréfin	 stórt	

hlutverk,	eða	líkt	og	Tinna	sagði:	„Það	sem	ég	gat	farið	best	eftir	voru	bréfin	mín“	

og	 seinna	 áréttaði	 hún	 að	 heimildirnar	 við	 skrifin	 hafi	 hún	 fengið	 „mest	 úr	

bréfadagbókinni“.	
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8 Sendibréf	

Meirihluti	þeirra	skjalasafna	sem	um	var	rætt	innihélt	bréfasöfn.	Flest	þeirra	voru	

þónokkuð	 umfangsmikil	 og	 náðu	 yfir	 löng	 tímabil.	Misjafnt	 var	 hvort	 þeir	 sem	

afhentu	söfnin	leyfðu	óheft	aðgengi	að	bréfasöfnunum	eða	ekki.		

8.1 „Þó	þeir	séu	dauðir	-	allir	dauðir	held	ég!“	

Ólöf	var	ein	þeirra	viðmælenda	sem	afhent	höfðu	einkaskjöl	látins	ástvinar.	Hún	

hafði	 geymt	 eitthvað	 af	 sendibréfum,	 og	 þá	 helst	 frá	 börnum	 sínum,	 en	

viðurkenndi	að	hún	væri	frekar	fyrir	það	að	hreinsa	til.	Vegna	þess	að	bréfin	voru	

frá	börnum	hennar	taldi	hún	að	það	væri	þeirra	að	meta	hvort	og	þá	hversu	lengi	

þau	skyldu	vera	lokuð	væru	þau	afhent	á	opinbert	skjalasafn	að	henni	genginni.	

Sjálf	sagðist	hún	ekki	hafa	sérstakar	áhyggjur	af	innihaldi	bréfanna	en	að	það	væri	

ágætt	að	„hafa	það	einhverja	tugi	ára,	bara	svona	til	þess	að	hlutirnir	séu	orðnir,	

svona,	aðeins	hlutlausari“.	

Sigrún,	 einnig	 í	 hópi	 afkomenda,	 sagðist	 geyma	 myndir	 og	 sendibréf	 í	

konfektkössum	 uppi	 í	 skáp.	 Aðspurð	 sagðist	 hún	 ekki	 vita	 hvort	 hún	 vildi	 að	

einkaskjölin	 hennar	 færu	 á	 skjalasafn,	 hún	 yrði	 að	 spyrja	 dætur	 sínar	 um	 það,	

„því	þetta	eru	ástarbréf“:		

Sko	ég	er	búin	að	vera	fráskilin	í	yfir	50	ár	...	í	52	ár	...	og	svo	fór	ég	í	
sumarfrí	alltaf,	og	þá	kynntist	ég	kannski	pilti	eða	manni	og	var	svo	
bara	í	bréfasambandi	og	það	hélt	manni	frá	öllu	karlafari,	enda	hafði	
ég	engan	tíma	til	þess.	Ekki	nokkurn	tíma.	Það	var	heilmikið	verk	að	
vinna	 fyrir	 heimilinu	 og	 borga	 íbúðina	 og	 allt.	 Það	 var	 alveg	 „full	
time	job“.	

	



		

	
51	

	
	

Sigrún	kvaðst	ekki	hafa	tímt	að	fleygja	þessum	bréfum	en	velti	því	fyrir	sér	að	fara	

að	lesa	þau:	„Ég	ætti	nú	bara	að	fara	að	lesa	ástarbréfin,	að	gamni	mínu.	Þó	þeir	

séu	dauðir	-	allir	dauðir	held	ég!“	Væru	skjölin	afhent	á	einkaskjalasafn	var	Sigrún	

ekki	viss	um	hvað	henni	finndist	um	takmarkanir	á	aðgengi	og	hvort	þau	ættu	að	

vera	læst	 í	einhvern	tíma:	„Ég	veit	það	ekki,	það	er	ekkert	 ljótt	 í	þeim	eða	klám	

eða	nokkur	hlutur.“	

8.2 „Mér	finnst	allir	megi	vita	allt	um	mig“	

Að	mati	 sérfræðingsins	 Júlíu	 fólst	helsti	munurinn	á	því	hvernig	 skjalamyndarar	

og	afkomendur	afhentu	skjöl	í	magninu.	Þegar	fólk	kæmi	með	eigin	skjöl	væri	það	

oft	 í	 minna	 magni,	 „kannski	 nokkur	 bréf	 sem	 það	 hefur	 fundið,	 finnst	 þetta	

merkilegt,	 semsagt	 frá	 því	 í	 eldeldgamladaga“.	 Afkomendur	 komi	 frekar	 með	

meira	magn	sem	er	þá	heildstætt	safn	látins	ættingja.	

Ragnar,	Tinna,	Vala	og	Ægir	áttu	það	sameiginlegt	að	hafa	afhent	eigin	skjöl	

til	 varðveislu	á	opinberu	skjalasafni.	 Í	öllum	tilvikum	voru	sendibréf	meðal	þess	

sem	afhent	var	og	í	sumum	tilvikum	mjög	umfangsmikil	bréfasöfn.	Til	að	mynda	

var	 í	 safni	 Ragnars	 bréfasafn	hans	og	 konu	hans	 sem	 spannaði	 rúmlega	60	 ára	

tímabil.	 Aðspurður	 taldi	 Ragnar	 eðlilegt	 að	 bréfasafn	 þeirra	 hjóna	 yrði	 læst	

„þangað	til	eitthvað	eftir	okkar	dag“	enda	væru	í	þeim	mjög	persónuleg	málefni,	

eins	 og	 gefur	 að	 skilja.	 Þau	 áttu	 hins	 vegar	 enn	 eftir	 að	 gera	 samning	 við	

skjalasafnið	um	aðgengi	að	þessum	hluta	skjalanna.	

Skjalamyndararnir	Tinna,	Ægir	og	Vala	flokkuðu	skjalasöfn	sín	áður	en	þau	

afhentu	þau	en	mismikið	þó.	Tinna	flokkaði	safn	sitt	á	mjög	nákvæman	hátt.	Ægir	

flokkaði	 safnið	 gróflega	 og	 hafði	 sendibréf	 til	 dæmis	 alveg	 sér.	 Vala	 flokkaði	

safnið	að	litlu	leyti	og	hélt	bréfum	saman,	skólabókum	saman	og	svo	framvegis.	

Þuríður	afhenti	bréfasafn	foreldra	sinna	og	flokkaði	öll	bréfin	sem	að	hennar	sögn	

voru	„í	svo	miklu	rugli“.	Hún	lét	nafnalista	fylgja	með	svo	skýrt	væri	hverjir	væru	

sendendur	og	viðtakendur	bréfanna.	Hún	setti	líka	hvert	bréf	í	plastvasa	en	fékk	

þá	afhenta	til	baka.	Þegar	hún	fór	síðar	að	skoða	bréfin	á	safninu	„þá	fannst	mér	

þetta	svolítið	losaralegt	í	öskjunum,	að	fletta	þessu	þegar	þetta	er	ekki	í	neinu“.	
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Hún	kvaðst	eiga	eftir	að	fara	aftur	á	skjalasafnið	síðar	og	setjast	niður	með	bréfin	

og	skoða	þau	betur,	þar	sé	mjög	góð	aðstaða	til	þess.	

Vala	 var	 í	 þeirri	 stöðu	að	vita	ekki	hvað	hún	ætti	 að	gera	við	 ýmis	gömul	

skjöl	 í	 sínum	 fórum.	 Þá	 var	 henni	 bent	 á	 að	 skjalasöfn	 hefðu	 áhuga	 á	 að	 fá	

bréfasöfn	einstaklinga	afhent	til	varðveislu.	Hún	afhenti	því	allt	safn	sitt:	„Þetta	er	

bara	alveg	haugur	af	dóti.	En	ég	meina,	bréfasafnið	er	kannski	stærsti	hlutinn.“	

Hún	lét	loka	skjalasafni	sínu	í	40	ár	og	lét	þá	sem	hún	hafði	verið	í	bréfaskriftum	

við	vita	að	þetta	væri	þarna	til	varðveislu.		

Tinna	 hafði	 vitneskju	 um	 skjalasöfn	 og	 að	 þangað	 væri	 hægt	 að	 afhenda	

einkaskjöl	enda	hafði	móðir	hennar	gert	það	með	eitthvað	af	sínum	skjölum.	Það	

fyrsta	 sem	Tinna	 afhenti	 af	 sínum	gögnum	var	 hennar	 eigið	 bréfasafn.	 Það	 var	

gríðarlega	umfangsmikið	og	allt	flokkað	ítarlega	af	henni:	„Ég	var	með	21	svona	

stóra	 þykka	 möppu	 með	 bréfum	 til	 mín.	 Og	 þeim	 var	 raðað	 fyrst	 eftir	

tungumálum	 og	 síðan	 í	 tímaröð.“	 Tinna	 setti	 engin	 skilyrði	 um	 aðgang:	 „Mér	

finnst	allir	megi	vita	allt	um	mig.“		

8.3 „Þetta	var	alveg	meiriháttar“	

Þegar	 Ragnar	 afhenti	 sitt	 skjalasafn,	 sem	 innihélt	 meðal	 annars	 umfangsmikið	

bréfasafn,	varð	hann	var	við	áhuga	starfsmanns	skjalasafnsins	á	sendibréfunum:	

„Hún	talar	mikið	um	það	að	sendibréfin	séu,	það	sé	sko	gríðarleg	verðmæti	í	því	

fólgin	að	varðveita	góð	sendibréf	milli	fólks.“	Fríða	talaði	einnig	um	heimildagildi	í	

sendibréfum	og	að	í	þeim	gæti	viðhorf	samfélagsins	endurspeglast.		

Völu	var	tíðrætt	um	heimildagildi	einkaskjala	en	skjalasafn	hennar	innihélt	

meðal	annars	heildstætt	bréfasafn.	Um	bréfasöfn	sagði	hún:	„En	það	náttúrulega	

gefur	heimild	um	svo	miklu,	miklu	meira	annað	heldur	en	bara	líf	þeirra	sem	ritar	

eða	 ritað	er	 til	 sko.	Bara	um	samfélagið	og	þann	veruleika	 sem	að	er	við	 lýði	á	

þeim	tíma.“	Að	sögn	Júlíu,	sem	starfar	á	skjalasafni,	gerir	fólk	sér	ekki	alltaf	grein	

fyrir	 heimildagildi	 einkaskjala.	 Hún	 hafði	 haft	 spurn	 af	 því	 að	 aðstandendur	

grisjuðu	 úr	 skjalasöfnum	 það	 sem	 þeim	 þætti	 ómerkilegt	 án	 viðkomu	

sérfræðinga.	Þannig	glötuðust	heimildir,	til	að	mynda	sendibréf.	
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Þuríður	hafði	 farið	 á	 skjalasafn	og	 spurt	 út	 í	móttöku	 á	 bréfasöfnum.	Þar	

hitti	hún	fyrir	starfsmann	„og	hann	var	svosem	ekkert	voðalega	áhugasamur,	það	

var	 svo	 skrýtið.	 Hann	 sagði	 jafnvel	 bara	 „eyddu	 þessu,	 vertu	 ekkert	 að	 hafa	

áhyggjur	 af	 þessu“	 [...]	 ég	 var	 nú	 bara	 hálfmóðguð	 út	 í	 hann“.	 Síðari	 tilraunir	

hennar	 til	 afhendingar	 gengu	 betur	 og	 úr	 varð	 að	 Þuríður	 afhenti	 bréfasafn	

foreldra	 sinna	 sem	 var	mikið	 að	 vöxtum.	 Foreldrar	 hennar	 höfðu	 flutt	 í	 annan	

landshluta	og	miklar	bréfaskriftir	voru	alla	tíð	milli	þeirra	og	fjölskyldunnar	sem	

eftir	 varð.	 Einnig	 voru	 í	 safninu	 bréf	 milli	 landa	 send	 af	 fólki	 sem	 ýmist	 var	 á	

ferðalögum	 eða	 hafði	 flutt	 utan	 vegna	 náms.	 Í	 bréfunum	 voru	 helstu	 fréttir	

sagðar,	meðal	annars	fæðingar	nýrra	fjölskyldumeðlima:		

Og	 svo	 kemur	 fram,	 í	 einu	 bréfi,	 þar	 sem	 er	 verið	 að	 tilkynna	 [...]	
fæðinguna	 mína	 og	 hvað	 fólkið	 var-	 hljóp	 á	 milli	 húsa	 og	 var	 að	
tilkynna	 þetta	 og	 ánægjan	 í	 kringum	 þetta.	 Þetta	 var	 alveg	
meiriháttar.	Að	lesa	þetta	bréf.	

	

Þrátt	fyrir	það	að	foreldrar	Þuríðar	hefðu	aldrei	rætt	hvað	verða	ætti	um	bréfin	

gat	hún	ekki	 ímyndað	sér	að	þau	hefðu	geymt	bréfin	„hefðu	þau	ekki	ætlað	að	

við	 fengjum,	 eða	 sumsé,	 ekki	 viljað	 að	 við	 fengjum	að	 sjá	 þetta“.	 Þuríður	 lagði	

áherslu	á	að	móðir	sín	hefði	geymt	þessi	bréf	„og	ég	er	viss	um	að	hún	hefur	ekki	

viljað	láta	þau	fara	bara	eitthvað	...	að	við	fleygðum	þeim	eða	eyddum	þeim,	hún	

hefði	verið	búin	að	því“.	

8.4 „Það	er	dáið	eins	og	er“	

Meintur	 dauði	 sendibréfsins	 var	 nokkrum	 viðmælendum	 áhyggjuefni.	 Ragnar	

vildi	meina	að	á	upplýsingaöld	glötuðust	heilu	bókmenntagreinarnar	og	máli	sínu	

til	stuðnings	tók	hann	dæmi	um	sendibréfið:	„Það	er	kannski	ástæða	til	þess	að	

halda	 því	 til	 haga,	 já	 af	 því	 að	 bréfið	 -	 sendibréfið	 -	 er	 útdautt.	 Úrelt	

bókmenntaform.“	 Þuríður	 lýsti,	 líkt	 og	 Ragnar,	 áhyggjum	 af	 því	 að	 sendibréfið	

væri	að	 líða	undir	 lok:	„Þetta	er	því	miður	að	detta	upp	 fyrir	 svo	mikið.“	Henni	

fannst	mikilvægt	að	varðveita	heimildir	um	líf	fólks	og	vonaði	að	þar	hugsaði	hver	

um	sitt	fólk.	Þuríður	lagði	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	fólk	geymdi	einkaskjöl	líkt	
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og	bréf:	„Ef	þú	færð	svona	upp	í	hendurnar,	eins	og	þessi	bréf,	þá	áttu	að	geyma	

þetta.“	

Tinna	 benti	 á	 að	 í	 dag	 væru	 ekki	 lengur	 send	 bréf	 heldur	 tölvupóstur	 og	

hann	 væri	 ekki	 til	 áþreifanlegur	 nema	 hann	 væri	 prentaður	 út	 og	 varðveittur	

þannig.	Hún	gerði	það	sjálf	fyrstu	árin	en	er	hætt	því	núna:	„	…	æi	svo	bara	gefst	

maður	 upp	 á	 því	 af	 því	 það	 er	 svo	 ópersónulegt	 sko.“	Hún	 var	 þess	 fullviss	 að	

þessi	þróun	yrði	þess	valdandi	að	ekki	verði	ekki	svona	mikið	til	af	bréfum	eftir	

fólk	sem	er	fætt	eftir	miðja	20.	öldina.		

Vala,	 sem	er	 fædd	rúmum	30	árum	seinna	en	Tinna	og	Þuríður,	var	sama	

sinnis.	Hún	hafði	áhyggjur	af	því	að	vera	af	síðustu	kynslóð	fólks	sem	skrifaði	bréf	

og	 í	 dag	 væri	 hún	 hætt	 að	 skrifa	 þau:	 tölvupósturinn	 hefði	 tekið	 við	 hlutverki	

sendibréfsins.	Vala	nefndi	einnig	að	 í	nútímasamfélagi	væri	ofgnótt	heimilda	og	

rafrænna	fótspora	eftir	fólk:	„Einhvers	staðar	liggur	þetta	úti	á	veraldarvefnum.“	

Hún	benti	 jafnframt	á	að	þrátt	 fyrir	það	 liggi	 í	 rauninni	eiginlega	ekkert	eftir	 af	

heimildum.	

Júlía	 tók	 í	 sama	 streng	 og	 aðrir	 viðmælendur	 hvað	 varðaði	 dauða	

sendibréfsins:	„Það	er	dáið	eins	og	er.“	Hún	benti	hins	vegar	á	að	það	gæti	risið	

upp	aftur	og	orðið	vinsælt	en	þá	 í	öðru	 formi,	„maður	veit	ekkert	hvað	verður,	

hvað	 kemur	 á	 næsta	 ári“.	 Hún	 lagði	 líka	 áherslu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 þau	 fáu	

bréfasöfn	sem	eftir	væru	í	dag	glötuðust	ekki.	Júlía	nefndi	einnig	tölvupóstssöfn	

frá	því	að	tölvupósturinn	var	að	byrja	og	sagði	að	það	vantaði	að	fólk	prentaði	þá	

pósta	 út:	 „Af	 því	 að	 þeir	 eru	 oft	 bara	 eins	 og,	 bara	 eins	 og	 dagbók	 eða	 gömul	

sendibréf	eða	eitthvað	slíkt.“	Um	pappírsskjöl	sagði	hún:	„Við	erum	að	fá	síðustu	

kynslóðir	 skjala	 [...]	 svo	 verður	 meira	 tilviljunarkennt	 hvað	 varðveitist	 af	

rafrænum	skjölum.“	 	
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9 Umræður	og	samantekt	

Í	upphafi	rannsóknarinnar	var	lagt	upp	með	tvær	rannsóknarspurningar:  

• Hvert	 er	 viðhorf	 og	 reynsla	 aðstandenda,	 sem	 hafa	 afhent	 opinberu	

skjalasafni	einkaskjalasafn	látinna	ástvina,	til	slíkrar	varðveislu?	

• Hvert	 er	 viðhorf	 og	 reynsla	 skjalamyndara,	 sem	 hafa	 afhent	 eigið	

skjalasafn	til	opinberrar	varðveislu,	til	slíkrar	varðveislu?	

Einkaskjalasöfn	 eru	 áhugaverð	 fyrir	 margra	 hluta	 sakir.	 Þau	 eru	 á	 vissan	

hátt	endanleg	birtingarmynd	einstaklinga	í	sögulegu	samhengi,	enda	fellur	orðstír	

að	 lokum	 í	 gleymskunnar	 dá	 nema	 hann	 sé	 skjalfestur	 á	 einhvern	 hátt.	 Inn	 í	

viðfangsefnið	fléttast	sérlega	áhugaverð	sýn	einstaklinga	á	sjálfa	sig	og	ættmenni	

sín;	fortíð,	framtíð	og	allt	þar	á	milli.	Viðtölin	veittu	dýrmæta	innsýn	í	hugarheim	

þeirra	sem	er	 raunverulega	umhugað	um	að	 fortíðin	glatist	ekki	og	að	 lífshlaup	

þeirra,	eða	ættmenna	þeirra,	haldi	gildi	 sínu	 fyrir	 framtíðarkynslóðir.	Umræðan	

um	viðfangsefnið	afmarkast	að	einhverju	leyti	af	þeim	meginþemum	sem	komið	

var	 auga	 á	 í	 kjölfar	 viðtalanna	 en	 tekur	 einnig	 á	 öðrum	 atriðum	 til	 fræðilegrar	

útvíkkunar. 

9.1 Varðveisla	minninga	

Allir	 sem	 rætt	 var	 við	 í	 rannsókninni	 gerðu	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	 persónulegar	

heimildir	hefðu	varðveislugildi.	Eitt	meginstefið	hjá	viðmælendum	var	þó	að	fólk	

gerði	sér	almennt	ekki	fyllilega	grein	fyrir	mögulegu	framtíðargildi	þeirra	heimilda	

sem	 verða	 til	 í	 dagsins	 önn.	 Hugmyndir	 þeirra	 samrýmdust	 mjög	 kenningum	

fræðimanna	um	heimildir	og	gildi	þeirra	 fyrir	komandi	kynslóðir	 (Duranti,	1990,	

1994;	 Kenosi,	 1999).	 Þær	 minntu	 einnig	 um	 margt	 á	 ríkjandi	 orðræðu	 um	
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menningararf	 líkt	 og	 Barbro	 Klein	 og	 Valdimar	 Tr.	 Hafstein	 hafa	 fjallað	 um	

(Valdimar	Tr.	Hafstein,	2003,	2006). 

9.1.1 Afhending	

Að	sögn	Júlíu,	sem	starfar	á	skjalasafni,	vita	sumir	af	þeim	möguleika	að	afhenda	

einkaskjalasöfn	 á	 opinber	 skjalasöfn	 og	 þykir	 það	 að	 láta	 varðveita	 skjölin	 á	

skjalasafni	hið	eina	rétta	í	stöðunni.	Fólk	hugsaði	þannig	til	skjalasafnanna	þegar	

væri	verið	að	gera	upp	dánarbú:	„	 [...]	 farið	með	fötin	 í	Sorpu,	skipta	á	milli	sín	

vösunum	og	svo	er	komið	með	skjölin	í	skjalasafn.“		Reynsla	Júlíu	var	einnig	sú	að	

fólk	 gæfi	 oftast	 ekki	 upp	 ástæðu	 við	 afhendingu	 safna.	 Þvert	 á	móti	 kæmi	það	

„yfirleitt	með	því	fororði	að	það	hafi	heyrt	að	við	viljum	taka	við	skjölum,	eða	að	

það	vilji	sýna	okkur	þetta;	hvort	þetta	væri	einhvers	virði	og	hvort	við	vildum	taka	

við“.	

Það	leið	ekki	langur	tími	frá	því	að	Ægir	tók	ákvörðun	um	að	afhenda	eigið	

skjalasafn	og	þar	til	hann	afhenti	það.	Hann	var	ókvæntur	og	barnlaus	svo	hann	

bar	ákvörðunina	ekki	undir	neinn.	Aðrir	skjalamyndarar	sem	rætt	var	við	ræddu	

afhendinguna	 við	 fólk	 í	 sínum	 innsta	 hring.	 Ragnar	 bar	 afhendinguna	 undir	

eiginkonu	 sína,	 enda	 skjalasafnið	 að	 einhverju	 leyti	 þeirra	 beggja,	 en	 að	 sögn	

hafði	 hún	ekki	 sérstaka	 skoðun	 á	 henni.	 Skjalasafn	Völu	 innihélt	 töluvert	magn	

bréfa	og	greindi	Vala	þeim	sem	hún	skrifaðist	hvað	mest	á	við	frá	ákvörðun	sinni	

um	að	afhenda	bréfin	á	skjalasafn.	Hún	sagði	þeim	jafnframt	frá	því	að	hún	hefði	

látið	loka	aðgenginu	í	nokkra	áratugi.	Tinna	hafði	geymt	öll	sín	skjöl	„til	þess	að	

nota	þau“.	Hún	ætlaði	ekki	að	leggja	vinnuna,	við	að	fara	í	gegnum	safnið	að	sér	

látinni,	 á	 börnin	 sín	 og	 flokkaði	 því	 allt	 og	 afhenti	 á	 safn.	Hún	þurfti	 ekkert	 að	

velta	afhendingunni	fyrir	sér	enda	hafði	hún	horft	upp	á	fleiri	úr	fjölskyldu	sinni	

afhenda	 eigin	 gögn	 á	 skjalasafn.	Hún	 tilkynnti	 jafnframt	 börnum	 sínum	að	 hún	

„losaði	þau	við	þessa	ábyrgð“	að	flokka	safnið	og	afhenda	það.	

Í	 tilvikum	 aðstandenda	 sem	 rætt	 var	 við	 voru	 það	 börn	 hinna	 látnu	 sem	

afhentu	skjöl	þeirra	og	í	einu	tilviki	var	ekkjan	með	í	ráðum.	Bróðir	Sigrúnar	átti	

frumkvæði	að	afhendingunni	og	hin	systkinin	voru,	að	sögn	hennar,	„dauðfegin“.	
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Þuríður	 tók	 bréfasafn	 foreldra	 sinna,	 flokkaði	 og	 hafði	 svo	 samband	 við	

skjalasafn.	Fríða	var	í	forsvari	fyrir	sín	systkini	hvað	afhendingu	skjalasafns	móður	

þeirra	 varðaði.	 Móðir	 Ólafar	 tók,	 með	 börnum	 sínum,	 ákvörðunina	 um	 að	

afhenda	skjöl	manns	síns	á	skjalasafn.	

Af	ofangreindu	má	sjá	að	skjalamyndurum	var	mikið	í	mun	að	láta	þá	sem	

málið	 varðaði	 vita	 um	 fyrirætlanir	 sínar	 með	 skjalasöfn	 sín.	 Þeir	 ýmist	 báru	

afhendinguna	undir	 sína	 nánustu	 eða	 létu	 þá	 vita	 að	 skjalasafnið	 yrði	 afhent.	 Í	

tilviki	 Völu	 lét	 hún	hlutaðeigandi	 vita	 að	hún	hefði	 afhent	 safn	 sitt	 og	það	 yrði	

ekki	aðgengilegt	fyrr	en	eftir	áratugi.	Slíkt	er	heimilað	í	16.	grein	laga	um	opinber	

skjalasöfn	nr.	77/2014	þar	sem	kemur	fram	að	loka	megi	aðgangi	að	safni	í	allt	að	

80	ár.	Af	þessu	má	sjá	að	skjalamyndarar	gerðu	sér	grein	 fyrir	því	að	þeir	væru	

ekki	eyland	og	að	þeir	báru	virðingu	fyrir	hagsmunum	fólks,	enda	vörðuðu	gögn	í	

skjölunum	mögulega	persónuhagi	annarra.	

Í	öllum	tilvikum	aðstandenda	voru	skjölin	afhent	í	sátt	við	börn	þeirra	sem	

skjölin	áttu.	Þó	tók	Þuríður	fram	að	systkini	hennar	hefðu	ekki	öll	verið	sannfærð	

fyrst	 um	 sinn.	 Eins	 var	 Þuríður	 ekki	 viss	 um	 að	 foreldrar	 sínir	 væru	 sáttir,	 „í	

gröfinni“,	en	bætti	við	að	það	þýddi	ekkert	að	tala	um	það.	Hún	benti	jafnframt	á	

að	 hafi	 foreldrar	 hennar	 ekki	 ætlað	 að	 bréfin	 færu	 í	 umferð	 hefðu	 þau	 þegar	

verið	 búin	 að	 eyða	 þeim.	Mögulega	 hafa	 foreldrarnir	 í	 þessu	 tilviki	 viljað	 skilja	

bréfin	eftir	handa	afkomendum	sínum	til	að	gera	þeim	kleift	að	nálgast	fortíð	sína	

og	ættarheimildir	um	sögu	fjölskyldunnar. 

9.1.2 Á	öruggum	stað	

Reynsla	 Júlíu	 af	 skjalasafni	 var	 að	 fólki	 þætti	 gott	 að	 hafa	 öll	 gögn	 einstaklings	

saman	á	safni	í	stað	þess	að	þau	væru	í	fórum	eins	eða	jafnvel	fleiri	ættingja.	Það	

var	einmitt	ástæða	Fríðu	og	systkina	hennar	sem	og	Þuríðar	og	hennar	systkina.	Í	

báðum	 tilvikum	var	 til	 umtalsvert	magn	 gagna	 sem	þeim	þótti	 betra	 að	hafa	 á	

ákveðnum	stað,	eða	eins	og	Þuríður	orðaði	það:	„Á	einum	öruggum	stað	þar	sem	

ættingjar	geta	þá	gengið	að	þessu“.	Fríða	var	á	sama	máli	og	bætti	við	að	í	tilviki	
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móður	sinnar	væru	þá	komin	saman	gögn	sem	vörðuðu	hennar	fagstétt	og	gætu	

nýst	við	rannsóknir	á	sögu	þeirrar	stéttar. 

Ólöf	 og	 systkini	 hennar	 afhentu	 gögn	 föður	 síns	 vegna	 þess	 að	 þau	 vildu	

annars	vegar	hafa	þau	aðgengileg	afkomendum	hans	og	hins	vegar	varðveita	þau	

á	 öruggan	hátt.	 Starfa	 sinna	 vegna	hafði	 faðir	 hennar	mögulega	 í	 fórum	 sínum	

gögn	sem	bæði	voru	bundin	trúnaði	og	snertu	málefni	ríkisins.	Vegna	þess	sagði	

Ólöf	 að	 þeim	 hafi	 þótt	 öruggara	 að	 setja	 gögnin	 í	 hendur	 á	 sérfræðingum.	

Hugsanlega	 féll	 skjalasafn	 föður	 Ólafar	 undir	 það	 sem	 í	 lögum	 um	

menningarminjar	nr.	80/2012	er	skilgreint	sem	þjóðarverðmæti	af	því	það	hefði	

sérstaka	 þýðingu	 fyrir	 þjóðina.	 Má	 því	 ætla	 að	 ákvörðun	 Ólafar	 og	 systkina	

hennar	hafi	verið	skynsamleg;	nú	sé	safnið	 í	umsjón	og	vörslu	sérfræðinga	sem	

geta	haldið	trúnaðargögnum	á	vísum	stað. 

Það	 er	 ljóst	 að	 ástæður	 aðstandenda	 sem	 afhenda	 gögn	 nákominna	 á	

skjalasöfn	 eru	 margar	 og	 mismunandi.	 Sumir	 kunna	 að	 vera	 drifnir	 áfram	 af	

hugsjón,	en	aðrir	 leita	 til	 fagfólks	þegar	þeir	 sitja	uppi	með	gömul	 skjöl	og	vita	

ekki	í	hvorn	fótinn	þeir	eiga	að	stíga.	Enn	aðrir	gætu	hugsanlega	viljað	varðveita	

sína	ættarsögu	því	hverjum	þykir	sinn	fugl	fagur.	Allar	eiga	ástæðurnar	rétt	á	sér	

enda	eru	upplifanir	og	tilfinningar	manna	sannar	fyrir	þeim.		 

9.1.3 Söguhetjur	hversdagsins	

Ægir	og	Tinna	voru	bæði	skjalamyndarar	sem	afhentu	sín	eigin	skjöl	til	varðveislu.	

Ægir	taldi	sig	geta	greint	gildi	síns	skjalasafns	og	hvað	 í	því	væri	vert	að	geyma.	

Tinna	kynntist	skjalasöfnun	í	uppeldi	sínu	og	vissi	frá	unga	aldri	að	hún	ætlaði	að	

afhenda	sín	skjöl	á	safn.	Hún	talaði	um	viðbrögðin	sem	hún	fékk	þegar	hún	sagði	

frá	 fyrirætlan	sinni:	 „Heldurðu	að	þú	sért	 svona	merkileg?!“	Hún	neitaði	því	en	

sagðist	 hafa	 lifað	 langri	 ævi	 og	 að	 gögnin	 vörpuðu	 ljósi	 á	 það.	 Viðbrögð	 við	

frumkvæði	 Tinnu	 lýsa	 að	 einhverju	 leyti	 þeirri	 hugmynd	 að	 skjalasöfn	 eigi	

eingöngu	að	varðveita	gögn	þeirra	sem	séu	„svona	merkilegir“.	Hugsanlega	erum	

við	orðin	vön	því	að	 sagan	 fjalli	meira	um	þá	sem	voru	háttsettir	 í	 samfélaginu	

eða	höfðu	sig	meira	í	frammi	en	aðrir.	Hugmyndin	um	að	alþýðukona	afhendi	sín	
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gögn	 á	 skjalasafn	 að	 eigin	 frumkvæði	 kann	 að	 vera	 einhverjum	 framandi,	

sérstaklega	ef	viðkomandi	veit	ekki	að	almenningur	geti	lagt	inn	á	skjalasöfn. 

Allir	viðmælenda	voru	sammála	um	að	fólk	væri	ef	 til	vill	ekki	dómbært	á	

heimildagildi	 þeirra	 skjala	 sem	það	myndar.	 Fjórir	 viðmælenda,	 þau	Ægir,	 Vala,	

Ólöf	og	Fríða,	nefndu	það	sérstaklega	að	það	væri	ekki	ljóst	í	samtímanum	hvað	

teldist	 merkilegt	 fyrir	 komandi	 kynslóðir.	 Ægir	 nefndi	 í	 því	 sambandi	 mynd	 af	

þjóðþekktri	 persónu	 í	 hans	 eigin	 skjalasafni	 sem	 gæti	 orðið	 verðmætari	 og	

áhugaverðari	eftir	50-100	ár.	Vala	nefndi	að	þó	sín	gögn	væru	ekkert	merkileg	 í	

dag	 gætu	þau	orðið	 það	 eftir	 200-300	 ár	 og	 þá	 varpað	 ljósi	 á	 líf	 ungrar	 konu	 í	

Reykjavík	 á	 síðustu	 árum	 20.	 aldarinnar.	 Líkt	 og	 Kenosi	 (1999)	 bendir	 á	 reiðir	

sagan	 sig	 á	 að	 í	 skjalasöfnum	 sé	 að	 finna	 ómengaðar	 heimildir	 um	 fortíðina.	 Í	

tilviki	Völu	mætti	færa	rök	fyrir	því	að	skjalasafn	hennar	væri	heildstæð	heimild	

einstaklings	um	samtíma	sinn	enda	var	 safn	hennar	mjög	viðamikið	og	 ítarlegt.	

Einnig	 gaf	 Vala	 í	 skyn	 að	 eftir	 20	 ár	myndi	 hún	 jafnvel	 fara	 aftur	með	 gögn	 úr	

sínum	fórum	á	skjalasafn.	Við	það	yrði	til	samfella	í	heimildunum	og	þannig	gæti	

mikilvægi	þeirra	aukist	töluvert.	 

Viðmælendur	voru	á	einu	máli	um	að	mikilvægt	væri	að	varðveita	heimildir	

um	 líf	 fólks.	 Þeir	 virtust	 þó	 ekki	 sammála	 um	 hvað	 bæri	 að	 varðveita	 og	 eftir	

hverja.	Eðli	málsins	samkvæmt,	og	eins	og	Kenosi	(1999)	bendir	á,	er	ekki	hægt	

að	varðveita	allt.	Ólöf	tók	fram	að	hún	hefði	ekki	sterkar	skoðanir	á	því	hvað	ætti	

að	varðveita	en	nefndi	að	henni	finndist	„ekkert	endilega	að	allt	þurfi	að	vera	til	

um	alla“.	Hún	tók	þó	fram	að	tvenns	konar	gögn	ætti	að	varðveita;	annars	vegar	

gögn	sem	varða	þjóðina	sem	okkur	beri	beinlínis	skylda	til	að	varðveita	og	hins	

vegar	 heimildir	 um	 hversdagslíf	 einstaklinga.	 Hugmyndir	 Ólafar	 um	 varðveislu	

þjóðarverðmæta	eru	 í	 takti	við	 lög.	Til	að	mynda	er	kveðið	á	um,	 í	 stjórnarskrá	

Íslands,	að	annað	frumrit	eiðstafs	forseta	landsins	skuli	varðveitt	á	Þjóðskjalasafni	

Íslands.	Eins	stendur	 í	 lögum	um	menningarminjar	að	þjóðarverðmæti	sem	hafi	

sérstaka	 þýðingu	 fyrir	 íslenska	 þjóðmenningu	 beri	 að	 varðveita.	 Til	 þessara	

skilgreindu	 þjóðarverðmæta	 eru	 nefnd,	 sem	 dæmi,	 myndir,	 skjöl	 og	 handrit.	

Engin	 lög	eða	 reglur	ná	þó	yfir	 skyldu	 til	að	varðveita	heimildir	um	hversdagslíf	
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fólks	 falli	 það	 utan	 skilgreininga	 um	 þjóðarverðmæti.	 Færa	má	 rök	 fyrir	 því	 að	

skjalasafn	einstaklings	hafi	ekki	sérstaka	þýðingu	fyrir	þjóðina	umfram	skjalasafn	

annars	almenns	borgara	en	 ljóst	er	að	skjöl	alþýðunnar	hafa	gríðarlega	þýðingu	

fyrir	söguna	þegar	fram	líða	stundir.	

9.1.4 Öll	skjöl	jafn	mikilvæg	

Reynsla	 Júlíu	 af	 móttöku	 skjalasafna	 var	 að	 stundum	 væri	 ekki	 samræmi	 milli	

leikra	og	lærðra	í	sambandi	við	hvað	þætti	merkilegt	og	ætti	að	varðveita.	Þannig	

hefði	 fólk	 flokkað	 úr	 einkaskjalasöfnum	 það	 sem	 það	 teldi	 ekki	 merkilegt	 til	

varðveislu	 og	 komið	 með	 hitt	 á	 safnið.	 Stundum	 fylgja	 einkaskjalasöfnum	

pappírar	 og	 gögn	 sem	ekki	 teljast	 til	 einkaskjala	 samkvæmt	 skilgreiningu	en	þá	

bjóða	skjalasöfn	fólki	að	það	efni	verði	flokkað	úr	og	annað	hvort	hent	eða	skilað.	

Tinna	vildi	ekkert	 fá	til	baka	en	Vala	vildi	 fá	allt	 til	baka	sem	skjalasafnið	ætlaði	

ekki	að	varðveita.	Úr	varð	að	 í	báðum	tilvikum	var	 skjalasafnið	varðveitt	 í	heild	

sinni	eins	og	það	var	afhent.	 

Duranti	 (1990,	 1994)	 hefur	 bent	 á	 að	 öll	 skjöl	 á	 skjalasöfnum	 séu	 jafn	

mikilvæg,	því	þau	séu	öll	 jafn	hagnýt	 fyrir	 tilveru	 safnsins.	 	 Skráning	og	 flokkun	

skjala	 er	 vandasamt	 verk	 og	 ógjörningur	 að	 geyma	 allt,	 enda	 fer	 skjölum	hratt	

fjölgandi	og	tengingum	á	milli	þeirra	jafnvel	enn	hraðar.	Eitthvað	þarf	undan	að	

láta	til	að	magnið	sem	haldið	er	utanum	sé	viðráðanlegt	en	að	sama	skapi	þarf	að	

tryggja	að	gæði	skjalasafnsins	séu	sem	mest.	Duranti	(1994)	segir	að	það	að	gefa	

skráðum	heimildum	ólíkt	vægi	og	eyða	svo	þeim	er	minna	máli	skipti	breyti	ekki	

raunverulegu	 samhengi	 þeirra	 á	 milli	 þar	 sem	 varðveitt	 skjöl	 myndu	 halda	

sambandinu	sem	komst	á	 í	upprunalegri	skráningu.	Hún	segir	hins	vegar	að	slík	

grisjun,	 það	 er,	 að	 eyða	 skjölum	 sem	 flokkuð	 hafa	 verið	með	minna	 vægi,	 geti	

komið	niður	á	gæðum	og	merkingu	heildarinnar.	Þetta	vekur	upp	spurningar	um	

hvort	 réttast	 væri	 af	 hálfu	 afkomenda	 og	 jafnvel	 skjalamyndara	 sjálfra	 að	

afhenda	einkaskjöl	í	heild	sinni	til	opinberra	skjalasafna.	Með	því	fengist	ef	til	vill	

sem	heildstæðust	mynd	af	einkaskjalasafninu	og	þeim	raunveruleika	eiganda	síns	

sem	það	endurspeglaði.	Á	skjalasöfnunum	er	þekkingin	og	getan	til	að	meta	söfn	
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og	 þar	 geta	 sérfræðingar	 flokkað	 úr	 afhentum	 söfnum	 það	 sem	 ekki	 telst	 til	

einkaskjala	og	annað	hvort	fargað	því	eða	afhent	það	til	baka.	 

9.1.5 Þegar	frá	líður	

Ólöf	gerði	sér	grein	fyrir	varðveislugildi	safns	föður	síns	en	sagðist	ekki	alveg	átta	

sig	á	mikilvægi	skjalanna	því	þau	væru	hugsanlega	of	nálægt	henni	til	að	hún	gæti	

séð	 mikilvægið	 í	 hlutlausu	 ljósi.	 	Það	 er	 ef	 til	 vill	 ekki	 okkar	 sem	 lifum	 í	

samtímanum	að	leggja	mat	á	gildi	skjala	fyrir	komandi	kynslóðir.	Eins	og	Duranti	

(1994)	 benti	 á	 felst	 skylda	 okkar	 í	 samtímanum	 í	 því	 að	 varðveita	 skjöl	 okkar	

kynslóðar	 svo	 þær	 sem	 á	 eftir	 koma	 geti	 notað	 þau.	 Þannig	 erum	 við	 alltaf	 að	

vinna	úr	þeim	skjölum	sem	fyrri	kynslóðir,	á	sínum	tíma,	lögðu	mat	á	í	tengslum	

við	 hvað	 væri	 merkilegt	 og	 verðugt	 varðveislu.	 Ef	 vel	 tekst	 verður	 til	 flæði	

þekkingar	þar	sem	ein	kynslóð	leggur	til	efnivið	fyrir	þá	næstu.	

Ólöf	 nefndi	 að	 eftir	 einhverja	 áratugi	 yrðu	 skjölin	 sem	 þau	 systkinin	 og	

móðir	 þeirra	 afhentu	 orðin	 „aðeins	 hlutlausari“.	 Þessi	 skoðun	 Ólafar	 bendir	 til	

þess	að	hún	geri	sér	grein	fyrir	því	að	tíminn	og	fjarlægðin	hafi	áhrif	á	skjölin	og	

innihald	þeirra.	Eitthvað	gæti	orðið	áhugaverðara	og	merkilegra,	jafnvel	mikilvæg	

heimild	 um	 ákveðin	 atriði.	 Önnur	 skjöl	 yrðu	 hlutlausari	 og	 ef	 til	 vill	 ekki	 eins	

eldfim	og	þau	kynnu	að	hafa	verið	þegar	þau	voru	mynduð.	Þetta	er	í	samræmi	

við	það	sem	Kenosi	segir	um	að	ekki	megi	vanmeta	skjöl,	hversu	ómerkileg	sem	

þau	 kunni	 að	 virðast	 í	 samtímanum,	 því	 skjöl	 „eru	 alltaf	 sönnun	 um	 eitthvað“	

(Kenosi,	1999,	bls.	22).	

9.1.6 Á	elleftu	stundu	

Sigrún	 og	 systkini	 hennar	 afhentu	 skjalasafn	 föður	 síns.	 Það	 var	 að	 frumkvæði	

bróður	hennar	sem	kom	að	máli	við	þáverandi	þjóðskjalavörð	og	„sagði	honum	

bara	að	taka	það	sem	hann	vildi,	til	þess	að	það	færi	ekki	í	glatkistuna“.	Orðalag	

Sigrúnar	 er	 beintengt	 orðræðunni	 um	menningararf	 því	 það	 sem	 er	 talið	 þess	

virði	 að	 varðveita	 er	 einhvern	 veginn	 alltaf	 á	 hraðleið	 í	 glatkistuna.	 Við	 erum	

„alltaf	 á	 elleftu	 stundu“	 líkt	 og	 Barbro	 Klein	 og	 Valdimar	 Tr.	 Hafstein	 benda	 á	

(Valdimar	 Tr.	 Hafstein,	 2003,	 2006).	 Sigrún	 nefndi	 dæmi	 um	 stílabækur	 sem	
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glötuðust	úr	skjalasafni	föður	hennar	meðan	hann	var	á	lífi	og	hún	sá	mikið	eftir	

vegna	þess	að	með	þeim	hafi	mikilvægar	heimildir	um	lífshætti	fólks	glatast.	Þar	

er	 komið	 gott	 dæmi	 um	 gögn	 sem	 lenda	 í	 glatkistunni	 og	 þjóna	 því	 ekki	 sem	

heimildir	um	liðna	tíma.	

Ægir	 lýsti	áhyggjum	sínum	af	sendibréfum	í	 fórum	ættingja	síns	sem	hann	

óttaðist	 að	 gætu	 lent	 í	 glatkistunni.	 Hann	 reyndi	 að	 leiðbeina	 viðkomandi	 um	

hvar	væri	hægt	að	varðveita	bréfin	en	fékk	ekki	mikil	viðbrögð	við	því.	Ægir	hafði	

áhyggjur	 af	 því	 að	 með	 tímanum	 myndaðist	 rof	 á	 milli	 skjalanna	 og	 sögu	

skjalamyndara	þar	sem	yngri	kynslóðir	þekktu	ekki	til	þeirra	sem	skjölin	tilheyrðu	

og	fjölluðu	um.	Af	orðum	Ægis	er	ljóst	að	hann	óttaðist	að	gömul	og	áhugaverð	

skjöl	 lentu	 í	 glatkistunni	 vegna	 áhuga-	 og/eða	 þekkingarleysis	 þeirra	 sem	 hafa	

þau	undir	höndum.	Þessi	ótti	er	 í	samræmi	við	orðræðuna	um	menningararf	og	

elleftu	 stundu;	 að	 eitthvað	merkilegt	 sé	 á	 leiðinni	 í	 glatkistuna	 og	 því	 verði	 að	

bjarga.	

9.1.7 Samantekt	

Það	er	margt	í	mörgu.	Heimurinn	er	yfirfullur	af	upplýsingum	og	þekkingu	en	oft	

er	það	svo	að	þekkingin	er	takmörkuð	við	menningarsvæði,	þjóðfélagshópa	eða	

jafnvel	 einstaklinga.	 Í	 sumum	 tilvikum	 hafa	 einstaklingarnir	 sjálfir	 jafnvel	

steingleymt	mikilvægum	atriðum	sem	rifjast	svo	upp	fyrir	þeim	þegar	rótað	er	 í	

eigin	 gögnum.	 Framfarir	 og	 uppgötvanir	 verða	 oft	 þegar	 ólíkar	 uppsprettur	

þekkingar	tengjast	og	byggja	hverjar	ofan	á	aðra.			

Af	 orðum	viðmælenda	 var	 ljóst	 að	þeir	 gerðu	 sér	 grein	 fyrir	 heimildagildi	

einkaskjalasafna.	 Þeir	 voru	 sammála	 um	 að	 við,	 samtímafólkið	 sem	 býr	 til	

heimildirnar,	 erum	 ekki	 dómbær	 á	 hvað	 kann	 að	 þykja	merkilegt	 þegar	 fram	 í	

sækir.	Líkt	og	Kenosi	(1999)	benti	á	getur	enginn	ákveðið	með	vissu	hvaða	skjöl	er	

þörf,	eða	ekki	þörf,	fyrir	í	framtíðinni. 

9.2 Persónulegar	heimildir	

Lífið	 býður	 upp	 á	 endalausar	 uppákomur	 og	 þegar	 ritarinn	 sjálfur,	 í	 sínum	

náttúrulega	breyskleika,	 túlkar	 líf	sitt	og	 festir	niður	á	bók	geta	ævintýrin	gerst.	
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Persónulegar	heimildir	veita	ómetanlega	sýn	 í	hugarheim	þess	sem	þær	mynda	

og	gefa	merkilega	heimild	um	það	samfélag	sem	hann	lifir	og	hrærist	í.		

Dagbækur	 voru	 í	 hluta	 þeirra	 einkaskjalasafna	 sem	 rædd	 voru	 í	

rannsókninni	 og	 bréfasöfn	 voru	 í	 meirihluta	 þeirra.	 Þó	 dagbækur	 og	 sendibréf	

eigi	það	sameiginlegt	að	vera	í	flokki	persónulegra	heimilda,	og	skyldleiki	sé	með	

þeim,	er	um	að	ræða	töluvert	ólíkar	heimildir	(Sigurður	Gylfi	Magnússon,	1997).	

Líkindin	felast	meðal	annars	 í	því	að	oftast	 líður	stuttur	tími	frá	því	að	atburður	

gerist	og	þar	til	hann	er	skráður.	Það	sem	aðgreinir	helst	sendibréf	og	dagbækur	

er	að	bréfið	er	ætlað	viðtakanda	og	þannig	skrifað	með	lesanda	í	huga. 

9.2.1 Dagbækur	

Dagbækur	 voru	meðal	 þess	 sem	var	 að	 finna	 í	 skjalasafni	Ægis.	Hann	 var	mjög	

gagnrýninn	 á	 eigin	 dagbækur	 og	 fannst	 þær	 „dálítið	 varasamar“.	 Hann	 tók	 úr	

þeim	það	 sem	hann	 gat	 nýtt	 í	 eigin	 ritverk	 og	 eyddi	 svo	 dagbókunum.	Honum	

hugnaðist	 ekki	 sá	 varanleiki	 sem	 fólst	 í	 því	 að	 varðveita	 dagbækur	 með	

skoðunum	 á	 mönnum	 og	 málefnum	 sem	 breytast	 svo	 og	 þróast	 eftir	 því	 sem	

fram	 líða	 stundir.	 Þetta	 viðhorf	 er	 athyglisvert	 að	 skoða	 í	 samhengi	 við	

orðræðuna	um	menningararf.	Eins	og	Valdimar	Tr.	Hafstein	(2006)	hefur	bent	á	

er	það	sem	er	skilgreint	sem	menningararfur	sjálfkrafa	fryst	í	mynd	hins	ekta	og	

ósvikna	 og	 það	 sama	 mætti	 ef	 til	 vill	 segja	 um	 dagbækur	 varðveittar	 á	

skjalasöfnum.	 Þar	 eru	 skoðanir	 manna	 á	 málefnum	 frystar,	 enda	 ósviknar	

skoðanir	þess	sem	þær	skrifa		á	þeim	tíma	sem	þær	eru	skrifaðar.	Það	fannst	Ægi	

ekki	 spennandi	 tilhugsun.	 Vissulega	 eru	 gögn	 á	 skjalasöfnum	 ekki	 endurrituð	

þegar	 skjalamyndarar	 þróa	 með	 sér	 aðrar	 og	 fleiri	 skoðanir	 og	 Irina	 Paperno	

(2004)	 bendir	 á	 að	 dagbækur	 festi	 tilveru	 einstaklinga	 í	 sessi	 og	 varðveiti	

minningu	þeirra.	Ástralski	fræðimaðurinn	Andrew	Hassam	tekur	í	sama	streng	og	

segir	 jafnframt	 að	 það,	 að	 eyða	 dagbókum,	 sé	 eina	 tryggingin	 fyrir	 því	 að	 þær	

birtist	ekki	öðrum	(Hassam,	1987).	Það	mætti	því	 segja	að	Ægir	hafi	gert	 sitt	 til	

þess	að	tryggja	að	gamlar	skoðanir	hans	dúkkuðu	ekki	upp	seinna	meir.	
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Afstaða	Ægis	 til	 eigin	 dagbóka	 var	 sérlega	 áhugaverð	 í	 ljósi	 þess	 að	 hann	

hafði	fengist	við	ritstörf.	Í	slíkum	störfum	eru	höfundar	sífellt	að	laga	texta,	taka	

úr	 og	 bæta	 inn	 í	 þar	 til	 þeir	 eru	 sáttir	 við	 höfundarverk	 sitt.	 Eðli	 málsins	

samkvæmt	er	dagbók	alltaf	 til	marks	um	þann	tíma	sem	hún	er	skrifuð	á,	bæði	

hvað	 varðar	 efni	 og	 tilfinningar	 höfundar	 sem	 og	 samfélagið	 sem	 hann	 lifir	 og	

hrærist	í.	Með	því	að	afhenda	dagbók	á	skjalasafn	er	þessi	möguleiki	ekki	lengur	

fyrir	 hendi	 og	 textinn	 stendur	 óhreyfður	 eins	 og	 hann	 var	 skrifaður,	 í	 því	 rúmi	

tilfinninga	sem	hann	spratt	úr;	hrár	og	óritskoðaður.		

9.2.2 Að	lesa	dagbækur	annarra	

Meðal	 þess	 sem	 var	 í	 skjalasafni	 föður	 Ólafar,	 sem	 Ólöf	 og	 systkini	 hennar	

afhentu	 í	 samvinnu	 við	 móður	 sína,	 voru	 æskudagbækur.	 Þar	 voru	 einnig	

dagbækur	tengdar	þeim	störfum	sem	hann	hafði	gegnt	og	innihéldu	dagskrá	hans	

frá	 degi	 til	 dags.	 Ólöf	 kvað	 hann	 ekki	 hafa	 haldið	 aðrar	 dagbækur	 og	 engar	

persónulegar.	 Af	 þessum	 orðum	má	 ráða	 að	 dagbækur	 föður	 hennar	 frá	 því	 á	

fullorðinsárum	 hafi	 verið	 í	 flokki	 skráningardagbóka	 en	 líkt	 og	 Davíð	 Ólafsson	

hefur	 bent	 á	 má	 skipta	 dagbókum	 gróflega	 niður	 í	 skráningardagbækur	 og	

tilfinningadagbækur	(Davíð	Ólafsson,	1998).	

Fríða	 og	 systkini	 hennar	 afhentu	 skjöl	 móður	 sinnar	 sem	 snertu	 nám	

hennar	 og	 starfsframa	 en	 Fríða	 hélt	 eftir	 töluverðu	magni	 dagbóka	 sem	móðir	

hennar	hafði	skrifað	í	gegnum	tíðina.	Þær	elstu	skrifaði	móðirin	í	kringum	13	ára	

aldurinn	en	yngstu	dagbækurnar	eru	frá	því	rétt	áður	en	hún	lést.	Fríða	hafði	ekki	

tekið	ákvörðun	um	afdrif	dagbókanna	og	 sagðist	ekki	 geta	 sent	þær	 frá	 sér	því	

þær	væru	svo	persónuleg	tjáning.	Ákveðinn	samhljómur	er	í	orðum	Irinu	Paperno	

(2004)	 en	 hún	 sagði	 að	 dagbókarritun	 væri	 athöfn	 náinna	 samskipta	

dagbókarhöfundar	við	sjálfan	sig.		

Orð	Finkel	(Moore,	2015)		um	að	við	mundum	ekki	lesa	dagbók	systur	okkar	

sem	lægi	á	glámbekk	kemur	heim	og	saman	við	tilfinningar	Fríðu	gagnvart	því	að	

lesa	 dagbækur	 móður	 sinnar.	 Hún	 hafði	 lesið	 svolítið	 í	 þeim	 en	 fannst	 það	

„pínulítið	óþægilegt“.	Hún	sagðist	þó	gjarnan	vilja	 lesa	meira	úr	þeim	„af	því	að	
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þarna	 sér	 maður	 hana	 frá	 öðru	 sjónarhorni	 heldur	 en	 mömmuna“.	 Andrew	

Hassam	heldur	því	 fram	að	það	að	 lesa	dagbækur	annarra,	 jafnvel	þó	þær	hafi	

verið	gefnar	út	í	bók,	fylli	lesandann	ofurlítilli	sektarkennd.	Sú	tilfinning	eigi	rætur	

sínar	 í	 því	 að	 vera	 að	 vanvirða	 þá	 leynd	 sem	 ríkir	 yfir	 óútgefnu	 efni	 (Hassam,	

1987).	 Þetta	 endurspeglast	 í	 orðum	Fríðu	þegar	 hún	 segir,	 um	það	 að	 afhenda	

dagbækur	móður	sinnar	á	skjalasafn:	„[...]	ég	veit	ekki	hvort	að	maður,	hvort	að	

manni	finnist	það	einhver	svik	við	manneskjuna	eða	eitthvað	svoleiðis	að	vera	að	

opinbera	[þær].“	Hins	vegar	gerði	Fríða	sér	grein	fyrir	heimildagildinu	sem	felst	í	

slíkum	gögnum,	til	dæmis	um	líf	ungrar	stúlku	í	Reykjavík	á	fjórða	áratug	síðustu	

aldar.	 Þarna	 mætti	 því	 segja	 að	 myndaðist	 ákveðin	 togstreita	 á	 milli	 þess	 að	

afhenda	 ekki	 gögn	 um	 einkalíf	 látinna	 ástvina	 og	 að	 leggja	 sitt	 af	 mörkum	 til	

varðveislu	sagnfræðilegra	heimilda.	Paperno	(2004)	kveður	fast	að	orði	og	segir	

að	með	því	að	rita	dagbækur	skjalfesti	höfundar	reynslu	sína	og	lesi	fólk	þær	ekki	

jafngildi	það	því	að	neita	fólki	um	rými	til	að	tjá	sig.		

9.2.3 Skrifað	fyrir	hvern?	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	eru	dagbækur	persónuleg	skrif	einstaklinga.	Þær	

eru	 ætlaðar	 þeim	 einum	 sem	 dagbækurnar	 skrifa	 og	 samkvæmt	 Sigurði	 Gylfa	

Magnússyni	 (1997)	 mætti	 gera	 ráð	 fyrir	 ákveðinni	 einlægni	 í	 slíkum	 skrifum.	 Í	

þeim	 tilvikum	 sem	 skjalamyndarar	 hafa	 ákveðið	 að	 afhenda	 eigin	 gögn	 til	

varðveislu	 má	 spyrja	 sig	 að	 því	 hvort	 sú	 undirliggjandi	 ákvörðun	 hafi	 áhrif	 á	

dagbókarskrifin	sem	á	eftir	koma.	Það	mætti	því	spyrja	sig	að	því	hvort	dagbækur	

séu	skrifaðar	af	mismunandi	einurð,	hvort	heldur	á	milli	höfunda	eða	eftir	ólíkum	

tímabilum	hjá	sama	ritara,	sér	í	lagi	vegna	þess	að	ákvörðun	um	afhendingu	rýfur	

á	 vissan	 hátt	 trúnaðarsamband	 dagbókarritara	 við	 dagbókarformið	 frá	 þeirri	

stundu	sem	ákveðið	var	að	afhenda	gögnin	til	opinberrar	varðveislu.	Vera	má	að	

fólk	veigri	sér	við	að	skrifa	um	viðkvæm	og	persónuleg	mál	ef	það	veit	að	skjölin	

verði	lesin	síðar	og	dragi	þannig	úr	nákvæmni	og	ítarleika	við	ritunina.	Þessu	gæti	

þó	 einnig	 verið	 öfugt	 farið.	 Í	 þeim	 tilvikum	 þar	 sem	 fólk	 er	 farið	 að	 skrifa,	

meðvitað	eða	hálfmeðvitað,	fyrir	stærri	lesendahóp	getur	verið	að	það	finni	fyrir	

þörfinni	 til	 að	útskýra	hlutina	betur	eða	kynna	 til	 sögunnar	persónur	á	 ítarlegri	



		

	
66	

	
	

hátt	en	það	teldi	alla	jafnan	nauðsynlegt	því	eins	og	Beattie	(2009)	bendir	á	eru	

persónur	og	 leikendur	 sjaldnast	 kynntir	 til	 sögunnar	 enda	þekkir	 dagbókarritari	

þá.	

Eins	og	gefur	að	skilja	er	meðferð	persónulegra	heimilda,	 líkt	og	dagbóka	

og	 sendibréfa,	 vandmeðfarin	 á	 marga	 vegu.	 Í	 slíkum	 heimildum	 liggja	 ekki	

einungis	frásagnir	ritara	af	samferðafólki	sínu	og	því	samfélagi	sem	hann	lifir	og	

hrærist	í	heldur	eru	í	þeim	tilfinningar,	vonir	og	þrár	þess	sem	þær	ritar	og	jafnvel	

þeirra	 sem	 hann	 þekkir	 hvað	 best.	 Samkvæmt	 Kenosi	 (1999)	 grundvallast	

heimildir	 um	 fortíðina	 í	 þeim	 skjölum	 sem	 varðveitt	 eru	 en	 það	 varpar	 einmitt	

ljósi	 á	mikilvægi	 dagbóka	 og	 sendibréfa,	 enda	 er	 daglegu	 lífi	 óbreyttra	 borgara	

sjaldnast	gerð	skil	í	öðrum	sagnfræðilegum	heimildum. 

9.2.4 Sendibréf	

Sum	 skjalasafnanna	 sem	 rætt	 var	 um	 innihéldu	 mjög	 umfangsmikil	 bréfasöfn.	

Bréf	Ragnars	og	konu	hans	yfir	60	ára	tímabil	voru	afhent	 til	varðveislu	sem	og	

umfangsmikið	 bréfasafn	 Tinnu	 til	 foreldra	 sinna	 sem	 inniheldur	 ferðalýsingar	

hennar	 erlendis.	 Foreldrar	 Þuríðar	 fluttu	 frá	 fjölskyldu	 sinni	 í	 annað	 bæjarfélag	

rétt	 fyrir	 miðja	 20.	 öldina	 og	 upphófust	 þá	 mikil	 bréfaskipti	 þar	 á	 milli.	 Þegar	

Þuríður	afhenti	bréfin	lét	hún	fylgja	ítarlegan	nafnalista	með	svo	ljóst	væri	hverjir	

skrifuðust	á.	Bréfasöfn	sem	þessi,	þar	sem	bréfaskriftirnar	eiga	sér	stað	yfir	langt	

tímabil,	 verða	 til	 þess	 að	 áreiðanleiki	 bréfanna	 sem	 heimildar	 eykst	 (Sigurður	

Gylfi	 Magnússon,	 1997).	 Eðli	 málsins	 samkvæmt	 hafa	 tengsl	 þess	 sem	 skrifar	

bréfið	og	þess	sem	það	er	ætlað	áhrif	á	það	hvað	er	skrifað	 í	bréfið	og	hvernig	

(Sigurður	 Gylfi	 Magnússon,	 2004).	 Í	 fyrrnefndum	 bréfasöfnum	 þar	 sem	 bréf	

ganga	annars	vegar	á	milli	hjóna	og	hins	vegar	á	milli	nánustu	fjölskyldumeðlima,	

jafnvel	í	fjölda	ára,	má	ætla	að	tjáningin	sé	einlæg	og	persónuleg.	Við	reglulegar	

bréfaskriftir,	eins	og	hér	er	um	að	ræða,	er	 líklegt	að	bréfritari	 láti	meira	flakka	

því	 meðvitund	 hans	 um	 viðtakanda	 og	 umhverfið	 dofnar	 (Sigurður	 Gylfi	

Magnússon,	 1997).	 Því	 er	 viðbúið	 að	 bréfasöfn	 sem	 þessi	 gefi	 falslausa	

heildarmynd	 af	 þeim	 einstaklingum	 sem	 skrifuðust	 á,	 umhverfi	 þeirra	 og	
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samfélagi	á	þeim	tíma	sem	skrifin	áttu	sér	stað.	Einnig	veita	þau	mikilvæga	innsýn	

í	tungutak	og	málfar	þeirra	sem	þau	rita.	Heimildagildi	slíkra	bréfasafna	hlýtur	að	

aukast	eftir	því	hve	mikið	er	vitað	um	þá	sem	skrifuðust	á	og	þá	er	nafnalisti	líkt	

og	 sá	 sem	 Þuríður	 vann	 upp	 úr	 bréfunum	 ómetanlegur.	 Með	 rannsóknum	 á	

bréfum	sem	þessum	er	hægt,	líkt	og	Goodman	(2013)	bendir	á,	að	horfa	á	söguna	

sem	sögu	mannlegra	sambanda.	 

9.2.5 Aðgengi	

Sigrún	og	systkini	hennar	afhentu	skjöl	föður	síns	en	þegar	talið	barst	að	hennar	

eigin	skjölum	sagðist	hún	eiga	sendibréf	 í	konfektkössum	uppi	 í	skáp.	Hún	hafði	

ekki	velt	þeim	möguleika	fyrir	sér	að	afhenda	þau	á	skjalasafn;	hún	yrði	að	spyrja	

dætur	 sínar	 um	 það,	 „því	 þetta	 eru	 ástarbréf“.	 Það	 var	 ljóst	 að	minningin	 um	

bréfin	vakti	hjá	henni	hughrif	því	hún	brosti	og	velti	því	fyrir	sér	hvort	hún	ætti	að	

lesa	þau	á	ný	sér	til	gamans.	Hún	var	þó	ekki	viss	um	hvort	þau	mættu	vera	öllum	

opin	 kæmi	 til	 þess	 að	 þau	 yrðu	 afhent	 á	 skjalasafn:	 „Ég	 veit	 það	 ekki,	 það	 er	

ekkert	ljótt	í	þeim	eða	klám	eða	nokkur	hlutur.“	Hún	nefndi	að	það	væri	í	raun	val	

dætra	hennar	hvort	þau	mættu	vera	opin.	Af	orðum	Sigrúnar	er	ljóst	að	hún	var	

ekki	 að	 hugsa	 um	 sig	 þegar	 hún	 velti	 aðgengi	 fyrir	 sér	 heldur	 um	dætur	 sínar.	

Slíkar	 vangaveltur,	 um	áhrif	 opinna	 skjalasafna	 á	 aðra	 en	 skjalamyndara,	 komu	

fram	hjá	fleiri	viðmælendum.	Ragnar	tók	fram	að	þau	hjónin	ættu	eftir	að	ræða	

við	skjalasafnið	sem	hýsir	þeirra	bréfasafn	um	aðgengi	að	því	en	taldi	eðlilegt	að	

það	yrði	læst	þar	til	einhverju	eftir	þeirra	dag.	Eðli	málsins	samkvæmt	inniheldur	

bréfasafn	hjóna	á	svo	löngu	tímabili	persónuleg	málefni	þeirra	og	annarra	í	þeirra	

lífi.	 Tinna	 var	 ein	 skjalamyndara	 á	 öðru	máli	 hvað	 aðgengi	 varðaði.	 Allt	 hennar	

safn	var	opið,	bæði	sendibréf	og	annað:	„Mér	finnst	allir	megi	vita	allt	um	mig.“		

Ólöf	hafði	orð	á	því	að	það	væri	ekki	endilega	skjalamyndarinn	sjálfur	sem	

gæti	beðið	hnekki	af	afhendingu	eigin	gagna.	Það	þyrfti	að	hugsa	um,	eins	og	Ólöf	

orðaði	 það,	 „persónur	 og	 leikendur	 þarna	 í	 kring	 sem	 að	 gætu	 átt	 á	 einhvern	

máta	 sárt	að	binda“.	Vegna	þessa	 sagði	Ólöf	að	henni	þætti	 fólk	þurfa	að	 sýna	
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varkárni	og	virðingu	í	umgengni	við	einkaskjalasöfn	og	þar	gegndi	 lokun	þeirra	 í	

ákveðinn	tíma	veigamiklu	hlutverki. 

Reynsla	Júlíu	af	viðhorfi	fólks	til	aðgengis	var	sú	að	fólk	takmarkaði	yfirleitt	

ekki	 aðgang	 að	 skjalasöfnum	 sem	 það	 afhenti.	 Að	 hennar	 sögn	 bæðu	 þó	

einhverjir	um	að	söfnin	yrðu	læst	í	nokkra	áratugi	eða	ekki	höfð	aðgengileg	nema	

að	fengnu	leyfi	fjölskyldunnar.	Samkvæmt	Júlíu	þykir	sjálfsagt	að	verða	við	slíku.	

Þrír	 af	 fjórum	 skjalamyndurum	 sem	 rætt	 var	 við	 tóku	 þá	 ákvörðun	 að	 loka	

söfnum	 sínum	 að	 hluta	 eða	 í	 heild	 í	 tiltekinn	 tíma.	Misjafnt	 er	 hvaða	 aðgengi	

hentar	 fólki	 og	 því	 er	 nauðsynlegt	 að	 virða	 friðhelgi	 þeirra	 sem	 afhenda	 skjöl.	

Verandi	sérfræðingur	er	Júlía	meðvituð	um	mikilvægi	þessa	en	líkt	og	Goodman	

(2013)	bendir	á	er	það	að	lesa	bréf	annarra	án	þeirra	leyfis	brot	á	friðhelgi. 

9.2.6 Meintur	dauði	sendibréfsins	

Þrátt	fyrir	að	viðmælendur	væru	fæddir	á	um	hálfrar	aldar	tímabili	töldu	þeir	sig	

allir	vera	af	síðustu	kynslóðinni	sem	skrifaði	 sendibréf.	Ragnar	vildi	halda	því	 til	

haga	 að	 sendibréfið	 væri	 útdautt:	 „Úrelt	 bókmenntaform.“	 Þuríður	 hafði	 sömu	

áhyggjur	 sem	 og	 Vala	 og	 Tinna.	 Júlía	 tók	 undir	 þetta	 og	 sagði	 um	 sendibréfið:	

„Það	er	dáið	eins	og	er.“	Henni	 fannst	 líka	mikilvægt	að	þau	 fáu	bréfasöfn	sem	

eftir	 væru	 í	 dag	 glötuðust	 ekki	 og	 hún	 var	 ómyrk	 í	 máli	 þegar	 talið	 barst	 að	

pappírsskjölum:	„Við	erum	að	fá	síðustu	kynslóðir	skjala.“	Hún	bætti	við	að	svo	

yrði	það	tilviljunarkennt	hvað	varðveittist	af	rafrænum	skjölum. 

9.2.7 Samantekt	

Eins	 og	 gefur	 að	 skilja	 er	 meðferð	 persónulegra	 heimilda,	 líkt	 og	 dagbóka	 og	

sendibréfa,	vandmeðfarin	á	marga	vegu.	 Í	slíkum	heimildum	liggja	ekki	einungis	

frásagnir	ritara	af	samferðafólki	sínu	og	því	samfélagi	sem	hann	lifir	og	hrærist	í	

heldur	eru	í	þeim	tilfinningar,	vonir	og	þrár	þess	sem	þær	ritar	og	jafnvel	þeirra	

sem	hann	þekkir	hvað	best.	Samkvæmt	Kenosi	(1999)	grundvallast	heimildir	um	

fortíðina	í	þeim	skjölum	sem	varðveitt	eru	en	það	varpar	einmitt	ljósi	á	mikilvægi	

dagbóka	og	sendibréfa,	enda	er	daglegu	lífi	óbreyttra	borgara	sjaldnast	gerð	skil	í	

öðrum	sagnfræðilegum	heimildum. 
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Tímarnir	breytast	og	mennirnir	með.	Sendibréfið	er,	eða	var,	aðeins	miðill	

sem	mannfólkið	notaði	þegar	fátt	annað	bauðst.	Þetta	var	hraðvirkasta	leiðin	til	

að	koma	skilaboðum	áleiðis	á	sínum	tíma	og	tæknilegt	umhverfi	mótaði	formið.	Í	

dag	 er	 heimurinn	 hraðari	 en	 áður.	Ný	 tækni	 ryður	 sér	 stöðugt	 til	 rúms	 og	 nýir	

miðlar	taka	við	af	þeim	eldri	en	mikilvægt	er	að	varðveita	eitthvað	af	því	gamla	

sem	merki	um	horfna	tíma.	Sendibréfið	er	ekki	endilega	dáið	því	það	hefur	þróast	

yfir	 í	 önnur	 og	 hraðvirkari	 samskiptaform,	 samanber	 símritann.	 Ef	 eitthvað	 er	

hefur	 tölvupósturinn	 drepið	 símritann	og	 hjálpað	 fólki	 að	 nálgast	 sendibréfið	 á	

ný,	þó	það	kunni	að	vera	í	breyttu	og	rafrænu	formi.	En	hvers	saknar	fólk?	Það	er	

ljóst	 að	 í	 nútímasamfélagi	henta	 rafræn	bréf	betur	að	 flestu	 leyti.	 Það	kann	að	

vera	að	um	sé	að	ræða	einhvers	konar	fortíðarþrá	eftir	innhverfri	rólegheitastund	

við	 lestur	og	skriftir;	þrá	eftir	 tímanum	þar	sem	það	taldist	 til	dagamunar	að	 fá	

ritaða	 sendingu	 frá	 annarri	 manneskju	 -	 svolítið	 eins	 og	 að	 fá	 epli	 á	

jólunum.	 	Mögulega	 dó	 sendibréfið	 einhvers	 konar	 dauðdaga	 en	 það	 er	 þá	

upprisið	 í	 formi	 hinnar	 heilögu	 þrenningar	 nútímasamskipta;	 tölvupósts,	

Snapchats	og	Facebookfærslna.	 
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10 Lokaorð	

Þótt	 skjalasöfn	 séu	 í	 eðli	 sínu	 rótfastir	 varðveislustaðir	 sögunnar	 sem	þau	

geyma	er	eitt	hlutverka	þeirra	að	þjónusta	 síbreytilegt	og	 lifandi	 samfélag	með	

ólíkar	 þarfir	 á	 hverjum	 tíma.	 Mikilvægi	 þess	 að	 varðveita	 söguna	 verður	 seint	

ofmetið	og	miklu	máli	 skiptir	 að	 sú	 saga	 sem	varðveitist	 sé	ekki	 eingöngu	 saga	

háttsettra	og	þeirra	sem	höfðu	sig	í	frammi	í	þjóðfélaginu. 

Hér	að	framan	hefur	verið	fjallað	um	viðhorf	og	reynslu	skjalamyndara	og	

aðstandenda	 sem	 hafa	 afhent	 einkaskjalasöfn	 til	 varðveislu	 á	 opinberum	

skjalasöfnum.	 Þær	 ástæður	 sem	 liggja	 að	 baki	 slíkri	 afhendingu	 eru	

margbreytilegar	og	mikilvægt	er	að	virða	forsendur	hvers	og	eins	í	þeim	efnum.	

Viðmælendur	gerðu	sér	allir	grein	fyrir	gildi	einkaskjala	og	persónulegra	heimilda	

en	 rauði	þráðurinn	 í	öllum	viðtölunum	var	hins	vegar	að	 fólk	átti	erfitt	með	að	

átta	 sig	 á	 því	 hvað	 gæti	 haft	 þýðingu	 í	 framtíðinni	 og	 þar	með	 varðveislugildi	 í	

dag.	Það	er	líklega	engin	furða	þar	sem	bent	hefur	verið	á	að	öll	skjöl	geti	verið	

nytsamleg	 í	 sagnfræðilegum	 tilgangi,	 óháð	 stöðu	 sinni.	 Einkaskjöl	 veita	

ómetanlega	 innsýn	 í	 hugsanir,	 langanir,	 vonir	 og	 þrár	 einstaklinga	 auk	 þess	 að	

gefa	mynd	af	því	samfélagi	sem	skjölin	voru	mynduð	í.	Þannig	geta	einkaskjöl	fyllt	

upp	 í	 göt	 sögunnar	 þar	 sem	 hinni	 opinberu	 sögu	 sleppir	 og	 þess	 vegna	 er	

mikilvægt	að	varðveita	 fjölbreytt	einkaskjöl	 einstaklinga.	Með	því	móti	er	hægt	

að	stuðla	að	því	að	alls	kyns	raddir	heyrist	í	sögunni,	þar	með	taldar	raddir	þeirra	

sem	alla	 jafna	teljast	 til	minnihlutahópa	eins	og	kvenna,	hinsegin	 fólks,	 fatlaðra	

og	annarra	sem	hallað	er	á	í	samtímanum. 

Ekki	er	vitað	til	þess	að	sams	konar	rannsókn	hafi	verið	gerð	á	Íslandi,	þar	

sem	viðhorf	og	reynsla	fólks	til	afhendingar	einkaskjala	á	skjalasöfn	var	könnuð.	
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Rannsókn	 Fany	 Larota	 Catunta	 á	 viðhorfi	 og	 þekkingu	 innflytjenda	 á	 varðveislu	

einkaskjalasafna	 varpar	 mikilvægu	 ljósi	 á	 reynslu	 innflytjenda	 í	 þeim	 málum.	

Saman	 geta	 þessar	 rannsóknir	 mögulega	 þjónað	 sem	 ákveðinn	 grunnur	 að	

heildstæðari	mynd	af	varðveislu	einkaskjala	á	opinberum	skjalasöfnum. 

Rannsóknin	 vekur	 upp	 ýmsar	 spurningar	 og	 varpar	 ljósi	 á	 þörfina	 fyrir	 að	

nálgast	 fleiri	 þjóðfélagshópa	 til	 að	 unnt	 sé	 að	 varðveita	 persónulegar	 heimildir	

um	þá.	Afhending	skjala	virtist	einskorðast	að	nokkru	 leyti	 við	athafnafólk	ýmis	

konar;	fólk	úr	atvinnulífinu,	fólk	í	opinberri	þjónustu,	fólk	í	efri	stéttum	og	sérlegt	

áhugafólk	um	skjalavörslu.	 Líkt	og	bent	er	á	 í	 riti	Þjóðskjalasafns	 Íslands,	Skjöl	 í	

800	 ár,	 hafa	 þau	 skjöl	 sem	 varðveitt	 eru	 áhrif	 á	 Íslandssöguna	 þegar	 fram	 líða	

stundir	 því	 einungis	 er	 hægt	 að	 minnast	 þeirra	 sem	 finnast	 í	 sögunni.	 Frekari	

rannsóknarverkefni	 gætu	 til	 að	mynda	 verið	 að	 kanna	 varðveislu	 persónulegra	

heimilda	 hjá	 jaðarhópum;	 minnihlutahópum,	 fötluðum	 eða	 hinsegin	 fólki	 sem	

dæmi	 og	 koma	 auga	 á	 leiðir	 til	 að	 auka	 afhendingu	 persónulegra	 heimilda	 hjá	

þessum	hópum. 
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Viðauki	1	–	Viðtalsrammi:	Afkomendur	

Afkomendur	sem	hafa	afhent	skjalasafn	látins	ættingja	til	varðveislu	á	opinberu	
skjalasafni	

Inngangur	

BIG	-	MIS	–	2015/2016:*	nr.*	
Dags.	
Staður	
Viðtal	tekur	Berglind	Inga	Guðmundsdóttir	meistaranemi	í	upplýsingafræði	við	HÍ	

Viðtalið	verður	tekið	upp	-	allt	sem	kemur	fram	er	trúnaðarmál	-	upptökunni	
verður	eytt	eftir	úrvinnslu	-	engin	rétt	eða	röng	svör.	

Viðmælandinn	

Nafn	-	aldur	-	tengsl	við	eiganda	skjalasafnsins.	

Lykilspurningar	

Hvenær	einkaskjalasafnið	var	afhent?	Hvert	var	það	afhent?	

Hvað	fékk	þig/ykkur	til	að	vilja	afhenda	skjalasafnið?	

Hver	tók	ákvörðun	um	að	afhenda	gögnin?		

• Hvað	fannst	(þér/öðrum)	eftirlifendum	um	það?	

Hvenær	vissir	þú	að	gögn	*aðstandanda*	hefðu	verið	afhent	á	skjalasafn?	

• Hvað	fannst	þér	um	það?	

Hvers	konar	gögn	voru	afhent?	(dagbækur,	bréf,	prófskírteini,	eignaskjöl,	
samningar,	handrit	að	hvers	konar	ritsmíðum,	fundargerðabækur,	bókhaldsgögn	
þ.m.t.	reikningar,	ljósmyndir,	hreyfimyndir,	annað	-	hvað?)	

Hvað	var	það	við	gögnin	sem	þér	fannst	þurfa	að	varðveita?	

Eru	gögnin	lokuð	til	tiltekins	tíma?	

• Hversu	lengi?	

• Af	hverju?	

Hvað	finnst	þér	um	að	gögnin	séu	þarna?		

Hvað	finnst	þér	um	að	aðrir	geti	haft	aðgang	að	þeim	(ef	við	á)?	

Hefur	þú	hugsað	þér	að	sækja	í	skjalasafnið?	
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• Af	hverju?	Af	hverju	ekki?	(Fræðast	um	upprunann?	Útkljá	deilur?	Komast	
að	ætterni?	Annað?)	

Aukaspurningar	

Skrifar	þú	dagbók?		

• Gætir	þú	hugsað	þér	að	afhenda	hana	til	varðveislu?	

• Af	hverju?		Af	hverju	ekki?	

Geymir	þú	dagbækur,	myndir,	sendibréf...?			

• Hvernig,	hvar?		

Hvað	finndist	þér	um	að	þínar	eigur,	bréf	og	myndir	t.d.	færu	á	opinbert	
skjalasafn?		

• Hvað	getur	þú	sagt	mér	um	það?	

• Hefur	þú	nefnt	það	við	afkomendur	þína?	

Finnst	þér	mikilvægt	að	varðveita	heimildir	um	líf	fólks?		

• Af	hverju?	Af	hverju	ekki?	

• Ef	já	hvernig	væri	best	að	gera	það?		

Ef	einkaskjöl	þín	væru	færð	á	opinbert	skjalasafn,	hversu	langur	tími	finnst	þér	að	
þyrfti	að	líða	þar	til	gögnin	væru	gerð	opinber	hverjum	sem	er?		

Af	hverju	heldur	þú	að	fólk	kjósi	að	setja	einkagögn	sín	á	opinber	skjalasöfn?	

Lok	

Eitthvað	sem	þér	dettur	í	hug	sem	hefur	ekki	komið	fram?	

Eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?	
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Viðauki	2	–	Viðtalsrammi:	Skjalamyndarar	

Skjalamyndarar	sem	hafa	afhent	eigið	skjalasafn	til	varðveislu	á	opinberu	
skjalasafni	

Inngangur	

BIG	-	MIS	–	2015/2016:*	nr.*	
Dags.	
Staður	
Viðtal	tekur	Berglind	Inga	Guðmundsdóttir	meistaranemi	í	upplýsingafræði	við	HÍ	

Viðtalið	verður	tekið	upp	-	allt	sem	kemur	fram	er	trúnaðarmál	-	upptökunni	
verður	eytt	eftir	úrvinnslu.		

Viðmælandinn	

Nafn	-	fæðingardagur	-	starfsheiti	

Lykilspurningar	

Hvenær	tókstu	ákvörðun	um	að	afhenda	skjalasafnið	þitt?		

Hvenær	afhentir	þú	skjalasafnið	þitt?	Hvert	var	það	afhent?	

Af	hverju	var	skjalasafnið	afhent?	

Barstu	afhendinguna	undir	þína	nánustu	áður	en	þú	afhentir?	

• Af	hverju?	

• Hver	voru	viðbrögðin?	

Hvers	konar	gögn	afhentir	þú?	(dagbækur,	bréf,	prófskírteini,	eignaskjöl,	
samningar,	handrit	að	hvers	konar	ritsmíðum,	fundargerðabækur,	bókhaldsgögn	
þ.m.t.	reikningar,	ljósmyndir,	hreyfimyndir,	annað	-	hvað?)	

Settir	þú	skilyrði	um	aðgang	að	skjalasafninu?	

• Hvers	konar	skilyrði?	Tíma?	Skyldleika?	

• Af	hverju?	

Hvað	finnst	þér	um	að	aðrir	geti	haft	aðgang	að	þeim	núna/seinna	(eftir	því	sem	
við	á)?	

Hefur	þú	hugsað	þér	að	sækja	í	skjalasafnið	til	notkunar	seinna?	
	 Af	hverju?	Af	hverju	ekki?		

Aukaspurningar	



		

	
79	

	
	

Skrifar	þú	dagbók?		

• Gætir	þú	hugsað	þér	að	afhenda	hana	til	varðveislu?	

• Af	hverju?		Af	hverju	ekki?	

Hefur	þú	í	hyggju	að	afhenda	fleiri	skjöl	til	varðveislu?	

Finnst	þér	mikilvægt	að	varðveita	heimildir	um	líf	fólks?		Ef	já	hvernig	væri	best	
að	gera	það?		

Eru	skjöl	forfeðra/formæðra	þinna	varðveitt	á	skjalasöfnum?	

Lok	

Eitthvað	sem	þér	dettur	í	hug	sem	hefur	ekki	komið	fram?	

Eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?	
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Viðauki	3	–	Viðtalsrammi:	Sérfræðingur	á	skjalasafni	

Inngangur	

BIG	-	MIS	-	2016:*	nr.*	
Dags.	
Staður	
Viðtal	tekur	Berglind	Inga	Guðmundsdóttir	meistaranemi	í	upplýsingafræði	við	HÍ	

Viðtalið	verður	tekið	upp	-	allt	sem	kemur	fram	er	trúnaðarmál	-	upptökunni	
verður	eytt	eftir	úrvinnslu.		

Viðmælandinn	

Nafn	-	fæðingardagur	

Fræðilegur	bakgrunnur	

Lykilspurningar	

Hver	er	þín	reynsla	í	sambandi	við	ástæður	þess	að	fólk	afhendir	skjalasöfn?	

Skjalamyndarar	og	aðstandendur	-	er	munur	á	þessum	hópum	og	ástæðum	
þeirra	fyrir	afhendingu?	

• Konur	og	karlar	-	er	munur	á	þessum	hópum	og	ástæðum	þeirra?	

Hvernig	eru	þessi	söfn	skráð?	Hver	er	þín	reynsla?	

• Á	karla?	Konur?	Börn?	Fjölskyldur?	

Telur	þú	að	skjalamyndarar	hafi	meiri	þekkingu	á	eðli	varðveislunnar	heldur	en	
aðstandendur?	

Hvers	konar	gögn	afhendir	fólk?	(dagbækur,	bréf,	prófskírteini,	eignaskjöl	
(íbúðin/húsið/garðurinn/bíllinn),	samningar,	handrit	að	hvers	konar	ritsmíðum,	
fundargerðabækur,	bókhaldsgögn	þ.m.t.	reikningar,	ljósmyndir,	hreyfimyndir,	
annað	-	hvað?)	

Koma	annars	konar	gögn	með	en	skjöl?	(Smárit,	auglýsingabæklingar,	
leikhúsprógrömm	o.s.frv.)	

• Geturðu	lýst	því	hvað	er	gert	við	það?	(Grisjað	frá/varðveitt	með/fólk	
beðið	um	að	taka	það	frá)				

Hverjum	tilheyra	skjölin	sem	eru	afhent?	(Þeim	sem	afhendir,	maka	hans,	
fjölskyldu,	barna…)	

Setur	fólk	almennt	skilyrði	eða	takmarkanir	að	aðgangi	að	skjalasöfnunum?	
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• Hvaða	skilyrði?	Tími/skyldleiki?	Annað?	

• Hvaða	ástæður	liggja	að	baki	takmörkunum?	

Hvert	er	hlutfall	afhendinga	frá	aðstandendum	og	svo	aftur	frá	skjalamyndurum?	

Eru	aðstandendur	samstíga	í	afhendingu	skjalasafna?	

• Kemur	upp	ágreiningur?	Hvers	konar?	Eða	eru	aðstandendur	sammála?	

Telur	þú	að	aðstandendum	þyki	auðvelt	eða	erfitt	að	skilja	við	skjalasöfn	
ættingja?	

• Af	hverju?	

• Hvernig	þá?	

Hvað	eiga	skjalamyndarar	sem	afhenda	söfn	sín	sameiginlegt,	að	þínu	mati?	

Hvað	eiga	aðstandendur	sem	afhenda	söfn	látinna	ættingja	sinna	sameiginlegt,	
að	þínu	mati?	

Hvaða	kröfur	eru	gerðar	til	þeirra	sem	afhenda	skjalasöfn?	

Geturðu	lýst	því	hvernig	frágangur	skjalasafnanna	er	við	afhendingu?	

Fylgir	skrá	með	safninu?	Hvernig	skrá?	Með	hvaða	skráningaratriðum?	Fær	fólk	
kennslu	í	að	útbúa	slíka	skrá?	

Hversu	algengt	er	að	fólk	leiti	í	skjalasöfnin	að	afhendingu	lokinni?	

Hverjar	eru	helstu	ástæður	fyrir	því	að	fólk	leitar	aftur	í	skjölin?	

Lok	

Eitthvað	sem	þér	dettur	í	hug	sem	hefur	ekki	komið	fram?	Ef	svo	er,	hvað?	

Eitthvað	sem	þú	vilt	bæta	við?	Hverju?	




