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Útdráttur 

Markmiðið með þessari ritgerð er að vekja athygli á nauðsyn þess að íslenskum söfnum verði 

settar samræmdar verklagsreglur um grisjun og förgun á safngripum. Aðstæður minjasafna og 

listasafna eru ólíkar að mörgu leyti og verður umfjöllunin því afmörkuð við 

menningarminjasöfn. Íslensk söfn standa frammi fyrir sömu áskorunum og söfn um allan 

heim: ört vaxandi munasöfnum og takmörkuðu geymslurými. Kveikja þessara skrifa er sú að  

ég hef í starfi mínu á Síldarminjasafni Íslands séð að söfn á Íslandi hafa í raun ekki heimid til 

þess að bregðast við þessari stóru áskorun og þeim vandamálum sem hún skapar. Þessu til 

rökstuðnings verður rætt um vanda Síldarminjasafns Íslands gagnvart afmörkuðu tilviki.  

Förgun á safngripum hefur vakið miklar deilur víða um heim, enda flókið mál og 

viðkvæmt. Grisjunarstefna hvers safns er fyrst og fremst verkfæri sem nýtist til að ákveða 

undir hvaða kringumstæðum ásættanlegt sé að skrá grip út úr munasafni. Förgun er ferli þar 

sem gripurinn er í raun færður úr safnkosti og til þess eru margar ólíkar leiðir. Í þessari ritgerð 

eru ólíkum skoðunum og andstæðum sjónarmiðum gerð skil. Jafnframt er litið sérstaklega til 

valinna vestrænna ríkja sem hafa heimilað grisjun og förgun á safngripum í samræmi við 

skýrar verklags- og siðareglur. Viðhorfin til þessara mála eru í raun afar óskýr á Íslandi, þar 

sem lagaramminn veitir ekki heimild til förgunar nema í undantekningartilvikum. Þó er 

söfnum heimilt að setja sér grisjunarstefnu en í raun er það ótækt að hvert safn þurfi að marka 

sér stefnu og aðferðir við förgun á gripum – þannig gæti skapast ósamræmi í aðferðum og 

ákvarðanatökum. Nauðsynlegt er að horft sé til þess að grisjun og förgun eru aðskilin ferli, 

sem þó haldast í hendur. Mikilvægt er að öll söfn landsins vinni eftir samræmdum 

verklagsreglum um förgun, eins og sýnt er fram á í umfjöllun um þau lönd sem nú þegar hafa 

sett sér reglur og takmörk. Í Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu sem gefin var út árið 2010 af 

Þjóðminjasafni Íslands segir að á tímabilinu 2010–2014 skuli vinna að mótun verklagsreglna 

um grisjun fyrir söfnin í landinu. Verklagsreglurnar hafa ekki enn verið gefnar út en þörfin 

fyrir þær er sú sama og árið 2010, jafnvel brýnni.  
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Formáli 

Ritgerðin „Að henda eða afhenda? Um grisjun og förgun safngripa“ er hluti af meistaranámi í 

safnafræði við Félags- og mannvísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 einingar (ECTS) 

og var unnin undir leiðsögn ÖlmuDísar Kristinsdóttur, safna- og menntunarfræðings. Henni 

færi ég bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og ráðleggingar. Sérstakar þakkir vil ég færa Örlygi 

Kristfinnssyni fyrir yfirlestur, stuðning og sérstaka hvatningu. Páli Helgasyni kann ég 

sömuleiðis bestu þakkir fyrir prófarkalestur. Litla fjölskyldan mín: Jón Karl og Óskar Berg, 

þökk fyrir þolinmæðina og elskulegheitin – tengdamamma fyrir að keyra þvert yfir landið og 

bjarga mér á síðustu metrunum. Síðast en ekki síst: Bestu þakkir mamma – fyrir barnagæslu, 

eldamennsku og alla hjálpina!  

Verkið vil ég tileinka minningu föður míns, Óskars Berg Elefsen, sem alla tíð hvatti mig 

sérstaklega í öllu því sem ég tók mér fyrir hendur og kenndi mér að trúa á sjálfa mig – ekkert 

verkefni væri of stórt eða umfangsmikið.  
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Inngangur 
Í hinu stóra samhengi starfa menningarminjasöfn um allan heim á sama grundvelli með það 

að markmiði að varðveita sögu, rannsaka hana og miðla til almennings. Ýmislegt er þó ólíkt 

milli landa varðandi faglegt starf safna og ber þar einna helst að nefna reglur og viðmið í 

tengslum við grisjun og förgun á safngripum. Aðstæður minjasafna og listasafna eru að mörgu 

leyti mjög ólíkar og verður hér einungis litið til málefna menningarminjasafna. 

Íslensk söfn starfa í samræmi við landslög sem og siðareglur ICOM, Alþjóðaráðs safna. 

ICOM eru óháð samtök safna og safnmanna, stofnuð til framdráttar safnafræðum og öðrum 

sambærilegum fræðum, sem varða rekstur og starfsemi safna.1 Samkvæmt núgildandi 

safnalögum nr. 141/2011 eru söfn „varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings“ en 

jafnframt segir, að þau skuli „stunda markvissa söfnun muna og heimilda til að safnkostur 

þeirra gefi sem heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra.“2 Dæmi eru til um íslensk minjasöfn 

sem hófu söfnun áður en faglegt starf var skipulagt – gripum og munum var safnað í þeim 

tilgangi að bjarga þeim frá glötun, án tillits til afmarkaðrar söfnunarstefnu, grisjunarstefnu eða 

formlegrar skráningar á gripum. Meðal þessara safna er Byggðasafn Hafnarfjarðar, en Björn 

Pétursson safnstjóri segir: „Ein af ástæðum þess að safnið var stofnað var að menn óttuðust að 

þessir gripir glötuðust ef þeim yrði ekki safnað saman og varðveittir á viðurkenndu safni.“3 

Afleiðing slíkrar söfnunar, sem án efa takmarkast ekki við Byggðasafn Hafnarfjarðar, er 

gríðarlega umfangsmikill og ekki nægilega afmarkaður safnkostur, þar sem skortir faglegt mat 

á hverjum grip.  

Vegna þess að litlar hömlur voru á söfnun í landinu á árum áður og þá sérstaklega á 

fyrstu árum söfnunar hefur sá vandi skapast, að skortur á geymsluplássi, fjármagni og 

úrræðum til viðunandi varðveislu á stórum safnkosti, er ein helsta hvatning til umbóta hjá 

starfandi söfnum um leið og þeim er ætlað að stunda áframhaldandi söfnun. Staðreyndin er sú 

að víða um land er stór hluti safnkosts enn óskráður og hefur ekki verið metinn faglega í heild 

sinni en aðeins 20% íslenskra safna hafa skráð alla safneign sína.4 Í dag hafa íslensk söfn 

skipulagt faglegt starf sitt eins og lög og reglur gera ráð fyrir en standa frammi fyrir 

gríðarstóru verkefni: að skipuleggja safnkostinn, skrá hann og velja og hafna til samræmis við 

samþykkta söfnunarstefnu. En þar er hængur á: samkvæmt íslenskum safnalögum er óheimilt 

að farga safngripum, nema ríkar ástæður séu til. Slíkt merkir að förgun sé ekki heimiluð nema 

í undantekningartilfellum. Sú staðreynd setur íslenskum söfnum ákveðnar skorður gagnvart 

                                                           
1 Íslandsdeild ICOM. http://icom.is/samthykktir/islensk-thyding-a-eldri-samthykktum-icom/ [sótt 08.03.2016]. 
2 Safnalög nr. 141/2011. 
3 Byggðasöfn á Íslandi. Ritstjóri: Sigurjón Baldur Hafsteinsson. Rekjavík, 2015, bls. 85. 
4 Safnaráð. http://www.safnarad.is/media/skyrslur/arsskyrsla2004.pdf [sótt 05.04.2016]. 
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skylduverki sínu að aðlaga safnkostinn að sérsviði sínu. Af orðalaginu „nema ríkar ástæður 

séu til“ að dæma má ætla að vísað sé til þess að gripir séu hættulegir umhverfinu eða 

starfsfólki, fyrir liggi eyðilegging vegna skorts á geymslurými eða annað í þeim dúr. Sé litið 

til annarra landa, sem hafa þróað verklagsreglur um grisjun og förgun, er augljóst að förgun 

þarf ekki endilega að þýða endanlega eyðileggingu á umræddum grip, heldur getur það falið í 

sér áframhaldandi varðveislu eða notkun á öðrum vettvangi.  

Má því segja að til staðar séu ákveðnar þversagnir í settum safnalögum – og þar af 

leiðandi myndast spenna á milli þess að varðveita og grisja eða farga, sem gerir starfsemi 

safna á faglegum forsendum erfitt fyrir.  

Til marks um þennan vanda voru málefni grisjunar og förgunar til umræðu á Farskóla 

safnmanna á Höfn í Hornafirði haustið 2015 en Farskólinn er árlegur endurmenntunar- og 

samstarfsvettvangur íslenskra safna og safnmanna. Kom þar bersýnilega í ljós, að mikið 

stefnuleysi ríkir gagnvart þessum þáttum safnastarfsins hérlendis – en að sama skapi kallar 

safnasamfélagið eftir svörum. Þörfin er augljós, staðan alvarleg og vandinn vex, ef ekkert er 

aðhafst. Hvað varðar þörfina fyrir skýr viðmið og reglur, gagnvart grisjun og förgun 

safngripa, má vísa til þess, að í Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014 

segir, að á tímabilinu skuli vinna að mótun verklagsreglna um grisjun fyrir söfnin í landinu.5 

Umræddar verklagsreglur hafa ekki enn litið dagsins ljós og hefur því engin framþróun orðið í 

málaflokknum síðastliðin sex ár þrátt fyrir augljósa þörf. Þessu til rökstuðnings verður greint 

frá vanda Síldarminjasafns Íslands gagnvart safngrip sem til stóð að farga. Að fjalla um 

málefni Síldarminjasafnins er nærtækt dæmi þar sem ég hef starfað á safninu, fyrst sem 

sumarstarfmaður og síðar í fullu starfi, í fimmtán ár. Í stöðu minni sem bæði rekstrarstjóri og 

síðar safnstjóri hafa málefni safnkosts, skortur á varðveislurými og þörf á samræmdum 

verklagsreglum til endurskoðunar á safneign staðið mér mjög nærri. Safnkosturinn er 

gríðarlega umfangsmikill og geymdur að mestu leyti í bráðabirgðahúsnæði – og stór hluti er 

enn óskráður. Fyrir liggur hið gríðarstóra verkefni að yfirfara allan safnkostinn, vega og meta 

og koma aðeins fullskráðum gripum fyrir í nýjum geymslum. Ég hef orðið vör við miklar 

hömlur gagnvart skipulagningu á verkefninu þar sem erfitt er að fá svör um það hvað sé 

heimilt og hvað ekki. Það má farga safngripum, en aðeins í undantekningartilvikum. Það má 

eyða gripum eða færa þá á milli safna, en enginn getur svarað því, hvaða aðrar leiðir eru færar 

í þeim efnum. Það er dagljóst að Síldarminjasafnið mun þurfa að grisja og farga gripum við 

endurskoðun á safnkosti sínum á komandi árum – en sem stjórnanda safnsins hugnast mér 

                                                           
5 Þjóðminjasafn Íslands: Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014, Reykjavík, 2010, bls. 15. 
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ekki, að sú ein leið verði fær að brenna þá á báli eða henda í brotajárn. Fyrst og fremst tel ég 

að tryggja þurfi áframhaldandi varðveislu gripanna, hvort sem það er gert á öðru safni, af 

áhugamönnum, félagasamtökum eða einstaklingum. 

Markmið með skrifum þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þann vanda, sem íslensk 

minjasöfn standa frammi fyrir varðandi grisjun á safnkosti sínum með hliðsjón af umræðu, 

álitamálum og verklagsreglum meðal erlendra safna. Vandamálið hérlendis felst ekki aðeins í 

skorti á verklagsreglum heldur einnig þeirri staðreynd, að um er að ræða afar viðkvæmt 

málefni sem sýnt er, að safnmenn og aðrir hafa gjörólíkar skoðanir á. Í fyrsta kafla eru 

reifaðar ólíkar skoðanir sem birst hafa opinberlega og fræðileg umræða um málefnið kortlögð 

í þeim tilgangi að meta stöðu safna hérlendis gagnvart söfnum annars staðar, hvað varðar 

möguleika til aðlögunar að nýjum reglum og endurskipulagningar á safnkosti. Jafnframt er 

litið til þriggja landa sem sett hafa skýrar verklags- og siðareglur um förgun. Þeirri umfjöllun 

er ætlað að varpa ljósi á hve mikilvægt það er, að reglur séu samræmdar á landsvísu – að allir 

starfi samkvæmt sömu lögmálum. Þá er í öðrum kafla gerð grein fyrir starfsumhverfi íslenskra 

safna, þá sérstaklega gagnvart varðveislumálum, söfnun, geymslurými og öðrum þeim 

vandamálum sem söfn hérlendis standa frammi fyrir. Að lokum er tekið fyrir dæmi af 

Síldarminjasafni Íslands, sem hóf söfnun áður en skilgreind söfnunarstefna var sett fram og 

horfir nú til þess að yfirfara safnkost sinn. 

Í Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003–2008 segir: „Aðalvandinn við 

söfnun menningarminja er að þora og kunna að setja takmörk. Það er ekki hægt að safna 

öllu.“6 Það er einmitt mergur málsins og að hluta til kveikja þessara skrifa. Það er einfaldlega 

ekki hægt að safna öllu eða varðveita allt – en söfn á Íslandi hafa ekki heimild til að bregðast 

við þeirri staðreynd. Komist söfn að þeirri niðurstöðu, að gripir sem ratað hafa í safnkost 

þeirra, eigi ekki erindi þangað lengur eða eigi frekar heima annars staðar, er eðlilegt að mínu 

mati, að þeim sé heimilt að færa gripinn úr safneigninni eftir öðrum leiðum en með eyðingu. 

Þessi vandi hefur lengi verið augljós og sú staða sem uppi er núna gerir starfsfólki safna erfitt 

fyrir. Það er kostnaðarsamt að hýsa gripi sem ekki hafa sérstaka þýðingu gagnvart 

söfnunarsviði tiltekins safns og það getur jafnframt haft áhrif á varðveislu á nýjum aðföngum. 

Hér er ætlunin að sýna fram á, að nauðsynlegt sé að bregðast við með aðgerðum. 

Þjóðminjasafn Íslands, safnaráð, mennta- og menningarmálaráðuneyti og forsætisráðuneyti 

eru þær stofnanir, sem hafa með starfsemi og eftirlit með menningarminjasöfnum að gera, og 

því rökrétt að krefjast þess, að þessar sömu stofnanir hafi frumkvæði að vinnu við úrbætur. 

                                                           
6 Þjóðminjasafn Íslands: Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008, Reykjavík, 2003, bls. 21. 
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Ástæða er til að benda á að árið 2013 voru málefni þjóðmenningar, þar með talið 

Þjóðminjasafn Íslands, færð frá mennta- og menningarmála-ráðuneyti yfir á forræði 

forsætisráðuneytis. Málefni Þjóðminjasafns, höfuðsafns á sviði menningarminja, og annarra 

menningarminjasafna í landinu liggja því ekki innan sama ráðuneytisins. „Þessar breytingar 

kalla m.a. á aukið samráð mennta- og menningarmálaráðuneytis, sem sér um safnamál 

almennt, og forsætisráðuneytis sem fer nú með málefni Þjóðminjasafns Íslands sem er 

höfuðsafn á sviði menningarminja.“7  

Þessi ritgerð mín er byggð á fræðigreinum, skýrslum, lögum og reglum en erlendar 

heimildir um efnið eru mun aðgengilegri en íslenskar. Í rauninni hefur afar lítið verið skrifað 

og gefið út um vanda íslenskra safna eða um málefni förgunar, en þar nýtist mín eigin 

starfsreynsla og þátttaka í umræðum á faglegum vettvangi til dæmis í Farskólanum og 

Eyfirska safnaklasanum. Opinber umræða um förgun á safngripum virðist hafa farið mun fyrr 

fram erlendis en hérlendis. Af þeirri ástæðu er mikill hluti þess efnis sem liggur fyrir frá því 

fyrir síðustu aldamót. Upp úr aldamótum fóru lönd á borð við Holland og Bretland að mynda 

samræmdar verklagsreglur, sem öllum viðurkenndum söfnum þar í landi er gert að fylgja, 

ákveði þau að færa gripi til förgunar.  

Þær spurningar sem leitað verður svara við eru eftirfarandi: Hver er staða íslenskra safna 

gagnvart málaflokki förgunar í samanburði við það sem hefur átt sér stað annars staðar í 

heiminum? Eru Íslendingar skrefi á eftir öðrum vestrænum þjóðum hvað varðar afmarkaða 

þætti faglegs safnastarfs, sbr. stefnuleysi gagnvart grisjun og förgun. Hvers vegna eru viðhorf 

safnaráðs og höfuðsafna á Íslandi gagnvart grisjun og förgun ekki skýrari en raun ber vitni?8 

Hvers vegna hefur þessum þætti safnastarfs ekki verið gerð nægilega góð skil af hálfu 

höfuðsafns menningarminja? Hafa hugtökin grisjun og förgun á safngripum almennt verið 

skilgreind með tilliti til faglegs safnastarfs? Hvaða leiðir eru til úrbóta í þessum efnum? 

  

                                                           
7 Ríkisendurskoðun: „Eftirfylgni. Íslensk muna- og minjasöfn. Meðferð og nýting á ríkisfé“ Reykjavík, 2015, 

bls. 3. http://rikisendurskodun.is/wp-content/uploads/2016/01/itr_eftirfylgni_minja_og_munasofn.pdf [sótt 

26.04.2016]. 
8 Höfuðsöfn eru þrjú: Þjóðminjasafn Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands.  
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1. Hvað skal varðveita og hvað ekki? 

1.1 Grisjun og förgun – hvað felst í því? 

Starfsumhverfi safna um allan heim hefur breyst mikið síðustu áratugina. Söfnum hefur 

fjölgað, umfang þeirra aukist og munasöfn stækkað. Stephen Weil, fræðimaður og 

safnafræðingur við Smithsonian stofnunina, segir að fram til 1970 hafi í raun og veru ekki 

verið mikill munur á söfnunarháttum safna og einstaklinga, en á þeim tíma einkenndist söfnun 

beggja hópa af ástríðu og eðlisávísun. Hann segir að þeir hafi fjarlægst hvað söfnunarhætti 

varðar þegar nýir og faglegri stjórnunarhættir voru teknir upp meðal safna. Forsvarsmenn 

safna hafi gert sér grein fyrir því hve ört safnkostur þeirra stækkaði með tilheyrandi þörf fyrir 

aukið geymslupláss og aukið fjármagn til varðveislu. Þá var einnig farið að velta upp 

spurningum um, hvort forsvaranlegt væri að ráðstafa geymslurými og fé til varðveislu á 

gripum, sem mögulega hefðu enga þýðingu gagnvart settri söfnunarstefnu eða yrðu aldrei 

notaðir til sýninga eða miðlunar. Þá höfðu strangari og umfangsmeiri lagarammar um 

varðveislu, meðhöndlun gripa og kröfur til geymsluhúsnæðis, einnig mikil áhrif á að söfnun 

opinberra safna tók breytingum. Weil segir að breytingin á umhverfi safnanna og hlutverki 

þeirra í samfélaginu hafi haft mikil áhrif. Áður fyrr hafi söfnin ekki verið krafin um miðlun, 

fræðslu og þjónustu við almenning í samanburði við það sem þekkist í dag. Hann segir 

ennfremur að til þess að aðlaga safnkost að bæði söfnunarstefnu og varðveislugetu hafa söfn 

víða tekið upp grisjunarstefnu þar sem safni er gert kleift, bæði gagnvart stjórnendum og 

landslögum, að velja úr safneign gripi sem safnið telur ekki falla að stefnu sinni eða 

markmiðum og miðla þeim til annarra safna, selja þá, færa til annarra stofnana og þar fram 

eftir götunum. Weil vekur athygli á því að stór hluti almennings telji söfn hafa ávinning af 

grisjun – því starfsmenn og stjórnendur safna eru nú mun meðvitaðri um hverju skuli safna og 

á hvaða forsendum og séu því vandlátari á þá gripi sem teknir eru inn í safnkost en áður var.9 

Hér er um lykilatriði að ræða að mínu mati: áður fyrr var safnað án takmarkana. Hræðslan við 

að missa af einhverju eða glata ákveðnum gripum að eilífu varð til þess að litlar sem engar 

hömlur voru settar á söfnun menningarminjasafna. Þrátt fyrir það að nú til dags sé söfnun 

stunduð af meiri varkárni er vandamálið ekki úr sögunni. Enn þarf að vinna úr safnkostinum 

og því sem safnað var á fyrstu árunum með það að leiðarljósi að gefa heildstæða mynd af 

sérsviði hvers safns. Weil segir það vera lykilatriði að safnið móti safnkostinn samkvæmt 

skráðri söfnunarstefnu og markmiðum, en ekki að því sé öfugt farið: að safnkosturinn móti og 

                                                           
9 Weil, Stephen: Making Museums Matter. Washington, 2002, bls. 141-142. 
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skilgreini hlutverk safnsins og áherslur þess.10 Kenningar Weil samræmast að mínu mati 

íslenskum veruleika mjög vel, þar sem mörg söfn standa frammi fyrir risavöxnum verkefnum 

við skráningu, úrvinnslu og yfirferð á safnkosti sem hlaðist hefur upp í geymslum. Víða um 

land liggur fyrir starfsfólki safna það stóra verkefni að móta safnkost til samræmis við skráða 

söfnunarstefnu, starfsstefnu og opinber markmið. Til þess að slíkt sé mögulegt er nauðsynlegt 

að safnayfirvöld marki og gefi út opinbera stefnu um þær leiðir sem söfnum eru færar við 

slíka vinnu.   

Hugtökin grisjun (e. deaccession) og förgun (e. disposal) eru skilgreind á víðtækari hátt 

erlendis en tíðkast á Íslandi. Á ensku er skilgreining orðanna ólík og alveg ljóst að grisjun og 

förgun eru aðskildar aðgerðir – en gera má ráð fyrir því að í flestum tilfellum leiði eitt af öðru, 

þ.e. ákvörðunin um að færa grip úr safnkosti og svo hvernig skuli fara að því.11 Orðin eru 

bæði skilgreind sem varanleg tilfærsla grips úr safneign tiltekins safns, en munurinn felst 

annars vegar í ákvörðuninni (grisjun) og hins vegar tilfærslunni (förgun) sem er lagskipt 

ferli.12 Slíkt getur átt sér stað í formi gjafa, skipta, sölu eða eyðileggingar á gripum.13 Þannig 

er grisjun hið formlega ferli við að fjarlægja grip úr skráðum safnkosti, þ.e. að afskrá hann, en 

förgun nær yfir verklega þáttinn: að færa gripinn úr vörslu safnsins og á nýjan vettvang.14 

Segja má að förgun sé andstaða skráningar (e. accession) og tel ég að færa megi fyrir því rök, 

að frekar ætti að tala um „afskráningu“ gripa í ljósi þess að förgun nær ekki bara yfir þá 

aðgerð að færa grip úr safnkosti, heldur líka yfir þjófnað og skemmdir á gripum svo dæmi séu 

nefnd. Þá er líka þekkt meðal safna að grisjun gripa fari fram með þeim hætti að þeir séu 

færðir til annarra nota innan veggja safnsins: til dæmis safnfræðslu (e. museum learning) eða 

tilrauna við forvörslu.15 Marilena Vecco, lektor við háskólann í Rotterdam og Michele 

Piazzai, doktorsnemi í Delft, segja í grein sinni að orðið förgun beri með sér neikvæða 

merkingu, einfaldlega vegna þess að því er stillt upp sem andstöðunni við skráningu. Skráning 

gripa feli í sér ákveðna viðurkenningu á sögulegu- menningarlegu- eða fagurfræðilegu 

mikilvægi en gjarnan sé litið á förgun eða afskráningu sem viðsnúning á fyrri ákvörðun, 

þannig sé gripurinn sviptur áður veittri viðurkenningu.16  

                                                           
 10 Weil, Stephen: Making Museums Matter, bls. 143. 

  11 Holt, Jennifer: „Deaccessioning done right.“ Oklahoma Museums Association Technical Bulletin #47 (2009). 
12 Museums Association: Disposal Toolkit. Guideline for Museums. London, 2014, bls. 27. 
13 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects. Ritstj. Frank Bergevoet, Arjen Kok & Mariska de Wit, 

Institute for cultural heritage, 2006, bls. 8. 
14 Museums and Galleries Foundation of New South Wales: Deaccession and disposal. Fact Sheet. Ástralía, [án 

ártals]. 
15 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property. (2011). bls. 129. 
16 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do 

we stand in Europe?“ Journal of Cultural Heritage (2014), bls. 2. 
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Vegna skorts á skilgreiningum er erfitt er að segja til um raunverulegar merkingar orðanna 

grisjun og förgun á íslensku í því samhengi sem hér um ræðir. Samkvæmt íslenskri orðabók 

Eddu er orðið farga skilgreint á eftirfarandi hátt: láta eitthvað af hendi, selja eða farga jörð, 

sóa eða drepa. Orðið grisja merkir að gera gisinn eða gisnari. Að öðru leyti er ekki aðrar 

skýringar að fá í íslensku máli þar sem orðin hafa ekki verið skilgreind innan safnaheimsins, 

af safnaráði, stjórnvöldum eða höfuðsöfnum þótt skilja megi sem svo, að förgun jafngildi 

eyðingu. Hér verður notast við orðið förgun í þeim skilningi að færa áður skráðan grip úr 

safneign, á hvern þann hátt sem það er gert, enda tel ég það í samræmi við raunverulega 

merkingu orðsins.  

 

1.2 Nauðsyn eða siðleysi?  

Málefni grisjunar á safnkosti og förgunar á safngripum eru um allan heim viðkvæmt 

umfjöllunarefni og ljóst að safnmenn, fræðimenn og almenningur hafa afar ólíkar skoðanir á 

málinu. Málefnið er afar umdeilt og má segja að álitsgjafar skiptist í tvær fylkingar, annars 

vegar þá sem eru hlynntir förgun safngripa og hins vegar þá sem eru andvígir og líta á förgun 

sem bæði ósiðlegt og áhættusamt framferði að hálfu safna. Deilurnar snúast að miklu leyti um 

ólíkar skoðanir á grundvallaratriði safnastarfs; varðveislu. Að mínu mati eru söfn ekki 

einungis fær um varðveislu eða umhirðu gripa, þótt þau séu vissulega best til þess fallin. 

Komi upp sú staða, að ekkert safn vilji taka við grip, sem áætlað er að farga, tel ég mun 

eðlilegra að gripurinn sé látinn í hendur stofnana, félagasamtaka eða einstaklinga sem hafa 

þekkingu, metnað og áhuga á að varðveita gripinn til framtíðar, gera við hann eða finna 

honum hlutverk, heldur en að brenna, senda í brotajárn eða eyða með öðrum hætti. Í þessu 

sambandi koma fjölmörg atriði og ólík sjónarmið til álita og verða helstu áskoranir og 

álitamál reifuð hér á eftir. 

Ágreiningsmál um tilfærslu, sölu og eyðingu á skráðum safngripum eru fjölmörg eins 

og lestur ritgerðarinnar gefur til kynna. Hvort sem slíkar aðgerðir eru söfnum heimilar eða 

ekki, standa starfsmenn og stjórnendur safna frammi fyrir erfiðum aðstæðum og flóknum 

ákvörðunum. Frank Bergevoet, starfsmaður Minjastofnunar Hollands, nær að lýsa þeim 

aðstæðum allvel sem blasa við söfnum heimsins. Hann segir að uppruna grisjunar og förgunar 

á safngripum í Hollandi, megi rekja til tíunda áratugs síðustu aldar en þá hafi safnmenn í 

auknum mæli áttað sig á því að engar hömlur voru á vexti safneigna meðal minjasafna 

landsins og kostnaður við varðveislu og skráningu jókst svo um munaði. Á sama tíma mættu 

söfnin miklum erfiðleikum við að miðla ört stækkandi safnkosti og gera hann aðgengilegan 
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almenningi, sem jafnframt er eitt af grundvallaratriðum safnastarfs. Bergevoet bendir á 

álitamál í þessu samhengi. Í fyrsta lagi nefnir hann að e.t.v. sé það ekki í öllum tilfellum 

heppilegt að söfn gefi gripi sín á milli, bæði í ljósi þess að fjárhagslega sé það ekki hagkvæmt, 

því að það beri með sér mikinn kostnað á hendur gefanda (við frágang, skráningu, flutning og 

svo framvegis) en einnig að sýnt hafi verið fram á, að til skemmri tíma leggi söfn ríkari 

áherslu á varðveislu og varðveisluskilyrði keyptra gripa en þeirra sem berast sem gjafir. Þar af 

leiðandi má draga þá ályktun að Bergevoet telji heppilegra að söfnum sé heimilað að selja 

gripi sín á milli. Þannig skapist raunveruleg eftirspurn. Í öðru lagi nefnir hann, að engin 

viðmið séu til um, hvað teljist hæfileg fyrirhöfn eða vinna við förgun gripa og úr því þurfi að 

bæta. Hann spyr hve miklum tíma og hve miklum fjármunum sé réttlætanlegt að verja til 

förgunarferlis á hverjum grip? Hann veltir til dæmis upp spurningunni um hvort hæfilegt sé að 

verja þúsund klukkustundum til förgunar á sjö þúsund gripum? Telst það til mikils tíma eða 

skamms? Er það til hagræðingar eða kostnaðarauka?17 Þá bendir hann jafnframt á að hægt sé 

að auka gildi bæði gripa og safneignar með tilfærslum úr safnkosti. Þannig geti gripir og 

munir öðlast nýtt upphaf innan veggja annarra safna eða stofnana, þar sem gildi þeirra vegi 

mun þyngra en áður. Að sama skapi telur hann, að tilfærslur gripa úr safneign styrki 

safnkostinn í þeim tilfellum, sem þeir samræmist ekki söfnunarstefnu eða hafi sérstaka 

þýðingu fyrir söfnunarsvið umrædds safns.18 Í ljósi þess sem Bergevoet bendir á, að keyptir 

gripir hljóti í sumum tilvikum faglegri meðferð en þeir sem gefnir eru, er mikilvægt að 

varðveisluskilyrði gripa séu tryggð til framtíðar áður en tilfærsla milli safna er samþykkt.  

 

1.3 Hvers vegna er heimild til förgunar nauðsynleg? 

Ástæður þess að ákveðið hefur verið að færa gripi úr safnkosti eða til förgunar eru gjarnan 

ólíkar eins og Jennifer Holt, sýningarstjóri á Will Rogers minningasafninu í Oklahoma, 

Bandaríkjunum, bendir á í skrifum sínum. Í fyrsta lagi má nefna, að ástand gripanna getur 

verið svo slæmt, að það ógni varðveisluskilyrðum annarra gripa í safninu eða að ástand þeirra 

sé svo bágborið, að ekki sé hægt að gera við gripina, forverja þá eða réttlæta varðveislu þeirra. 

Í öðru lagi að í safnkostinum séu til svo mörg eintök af sömu gripunum, að geymsluplássinu 

væri betur varið til varðveislu annarra gripa. Í þriðja lagi að umræddur gripur falli ekki að 

söfnunarstefnu safnsins og hafi þar af leiðandi ekkert gildi gagnvart starfssviði viðkomandi 

                                                           
17 Bergevoet, Frank: „Taking Stock: Deaccessioning in the Netherlands.“ ICOM news, 56. árg., 1. tbl. (2003), 

bls. 4.  
18 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do 

we stand in Europe?“ bls. 4. 
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safns. Í fjórða lagi að safn geti ekki veitt gripum viðunandi umönnun og varðveislu eða búi 

yfir nægu geymsluplássi.19 Söfn eru skyldug til að hlúa að og varðveita safnkost sinn eins og 

best verður á kosið og er því mikilvægt, að þau safni ekki um of eða taki að sér gripi, sem þau 

ekki hafa færi á að varðveita við viðunandi aðstæður. Í því sambandi hefur Marie Malaro bent 

á, í samantekt sinni um málaflokkinn í Bandaríkjunum, að hvert aðfang og hver gripur í eigu 

safns kostar peninga, rými og tíma. Það er dýrt að varðveita, viðhalda, skrá og sýna. Af þeim 

ástæðum er reglubundin endurskoðun á safnkosti talin nauðsynleg og að það séu skýrar reglur 

um aðferðir til förgunar. Slíkar aðgerðir geta verið jafn dýrmætar og mikilvægar og móttaka 

þýðingarmikilla safngripa.20 Í báðum tilfellum er verið að aðlaga safnkostinn að settum 

markmiðum.  

Vecco og Piazzai segja þessa erfiðu stöðu, sem skapast hefur gagnvart málefnum 

förgunar, vera afar ósanngjarna, því að þrátt fyrir að líta megi á förgun sem „órómantíska“ og 

ólýðræðislega aðgerð sé staðreyndin sú, að hún sé faglegu safnastarfi nauðsynleg. Munasöfn 

eru sögð stækka að meðaltali um 1 – 2% á ári frá stofnun þeirra, en það hlutfall er langtum 

hærra en hlutfall grisjunar eða förgunar getur nokkurn tíma orðið eða hefur nokkurn tíma 

verið. Sem dæmi nefna þær, að sýnt hefur verið fram á, að menningarminjasöfn í Tékklandi 

muni telja yfir milljarð safngripa innan 130 ára haldi þau áfram núverandi stefnu sinni á 

móttöku safngripa og fái ekki heimild til grisjunar.21 Sé litið til efnis- og hlutavæðingar 

heimsbyggðarinnar er ljóst, að sífellt erfiðara verður að flokka það sem skilgreint er sem 

menningararfur. Á komandi áratugum verður gríðarlega erfitt að velja úr öllu því fargani af 

hlutum sem framleiddir hafa verið, með tilliti til þess að verið sé að velja safngripi 

framtíðarinnar. Vandinn vex ef ekkert er aðhafst. Vecco og Piazzai segja það skyldu 

safnmanna og annarra fræðimanna að taka til greina þau hættumerki sem nú blasa við faglegu 

starfi safna með það að leiðarljósi að stuðla að sjálfbærni meðal safna.22 Nær ómögulegt verði 

að hafa stjórn á og umsjón með ört stækkandi munasöfnum, sé litið til þeirrar staðreyndar að 

gæði varðveislu aukast ekki til samræmis við ný aðföng og stækkandi safnkost, heldur sé því 

öfugt farið. Þá leiðir það nútíma neyslusamfélag, sem fólk býr við í dag, sömuleiðis til þess að 

erfitt er fyrir starfsmenn safna að meta, hvað er varðveisluvert og hvað ekki. Heimsbyggðin 

upplifir hraða tækniþróun, örar breytingar, fjöldaframleiðslu, brenglað verðmætamat og 

                                                           
19 Holt, Jennifer: „Deaccessioning done right.“ og Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 168-

169. 
20 Malaro, Marie: „Collections management and deaccession in the United States.“ ICOM news, 56. árg., 1. tbl. 

(2003).  
21 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum 

collections: What do we know and where do we stand in Europe?“ bls. 3. 
22 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum 

collections: What do we know and where do we stand in Europe?“ bls. 3. 
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endurnýtingu. Allt eru þetta þættir sem flækja starf safnmanna hvað varðar nútímasöfnun og 

gera það í raun nær ógerlegt að meta nákvæmlega hvað úr okkar nútímasamfélagi er 

mikilvægt að varðveita fyrir komandi kynslóðir í þeim tilgangi að miðla  sögu 21. 

aldarinnar.23 Nefna þau Vecco og Piazzai að mögulega væri rökréttast að veita söfnum 

heimild til þess að fjarlægja úr safneign sinni til jafns við ný aðföng sem eru tekin inn.24 Wim 

van der Weiden, fyrrum safnstjóri Naturalis, Náttúruminjasafns Hollands, hefur sagt að 

förgun eða afskráning safngripa sé algerlega nauðsynlegt verkfæri innan faglegs safnastarfs 

og geri söfnum jafnframt kleift að þrífast og dafna á 21. öldinni. Van der Weiden vísar til þess 

að byggðasafnið í den Haag hafi tekið meðvitaða ákvörðun um að auka ekki geymslurými sitt 

á þeim forsendum, að engin ný aðföng skyldi taka inn í munasafnið nema að einn eða fleiri 

gripir yrðu afskráðir eða þeim fargað.25 Hlutverk safna er að varðveita og miðla 

menningarverðmætum til framtíðar fyrir komandi kynslóðir eins og Vecco og Piazzai benda á 

– en hætt er við því að varðveisla síður mikilvægra gripa hamli móttöku og varðveislu 

verulega verðmætra gripa vegna skorts á fjármunum og geymslurými. Af þeim ástæðum 

einum, telja þau að veita ætti söfnum heimild til förgunar. Þau benda enn fremur á að förgun, 

eða tilfærsla safngripa úr safneign, sé leið til sjálfbærni safna og þróunar á söfnunarstefnum 

og varðveisluskilyrðum, auk þess sem slíkt leiði til aukinnar miðlunar á gripum milli þjóða, 

en Evrópusambandið álítur það vera meðal fimm miklvægustu verkefna Evrópskra safna. 

Jafnframt benda þau á að förgun sé lykilþáttur í því að hækka hlutfall þeirra safngripa sem 

aðgengilegir séu almenningi og nefna því til stuðnings þrjú atriði. Í fyrsta lagi leiði förgun til 

þess að gripir, sem aldrei hafa verið lagðir fram til sýninga, verði hluti af sýningum á nýjum 

vettvangi og innan annarra safna. Í öðru lagi styðji förgun við varðveislu annarra safngripa að 

því leyti, að mikil hagræðing geti hlotist af slíkum aðgerðum. Í þriðja lagi geti söfn með þeim 

hætti bætt gæði safneigna sinna með markvissari söfnun og varðveislu.26 Vecco og Piazzai eru 

sammála um að sé litið til þessara sjónarmiða megi segja að förgun stuðli beinlínis að aukinni 

velferð og þjónustu við safngesti, sem eru hinir eiginlegu neytendur þeirrar þjónustu sem söfn 

veita, og sem stjórnandi safns vil ég taka undir þau sjónarmið.   

                                                           
23 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 146. 
24 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum 

collections: What do we know and where do we stand in Europe?“ bls. 3. 
25 Wim van der Weiden: „Opinion: Deaccessioning artefacts and specimens wll enable museums to not just 

survive in the 21st century, but to thrive.“ Museum practice, London, 23. árg. (2003). 
26 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum 

collections: What do we know and where do we stand in Europe?“ bls. 1–3. 
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1.4 Áskoranir 

Þær áskoranir sem nútímasöfn þurfa að horfast í augu við gagnvart grisjun og förgun snúa 

ekki einungis að faglegum leiðum til slíkra aðgerða heldur gegnir álit almennings og 

siðferðileg sjónarmið jafnframt stóru hlutverki. Jafnframt hafa raunveruleg málefni eins og 

lagasetningar og gerð verklagsreglna setið á hakanum og þar með ekki mætt ákalli og þörf 

safna fyrir umbætur.27 

Borið hefur á hugmyndum um að söfn séu einskonar „friðhelgar menningargeymslur“ 

þar sem aldrei verði hreyft við þeim gripum sem eitt sinn hafa hlotið inngöngu. Þessi 

sjónarmið hafa orðið til meðal almennings sem gerir ákveðnar kröfur til varðveislu á söfnum, 

en þær eru meðal annars byggðar á þeirri langvarandi hefð að gripir, sem eitt sinn komi inn á 

safn, fari ekki þaðan aftur, heldur verði þar varðveittir til framtíðar.28 Á hinn bóginn eru aðrir 

sem líta svo á að veita skuli söfnum sveigjanleika til þess að takast á við nýjar áskoranir og 

breytingar sem nýjir tímar hafa í för með sér.29 Að ætla eilífa varðveislu á grip, sem eitt sinn 

er tekinn inn á safn, tel ég ekki rökrétta kröfu. Söfn hafa ekki takmarkalaust svigrúm gagnvart 

vaxandi safnkosti og þess vegna þarf að gera ráðstafanir til umbóta og úrlausna, en þar koma 

fjölmörg mál til álita, eins og umfjöllun þessi varpar ljósi á. Söfnun er grundvöllur alls 

safnastarfs og hefur þeirri hugmynd verið varpað fram, að hætti söfn að taka við nýjum 

aðföngum eða stunda söfnun jafngildi það dauðadómi.  

Hvað starfsumhverfi menningarminjasafna varðar, tel ég að fjölmörg söfn geti 

samsamað sig þeim upplýsingum sem fram koma í skýrslu Smithsonian stofnunarinnar um 

förgun á safngripum. Undir hatti Smithsonian í Bandaríkjunum starfa nítján söfn auk 

rannsóknarstofa.30 Horft er sérstaklega til Smithsonian í ljósi þess að um er að ræða afar 

öfluga safnastofnun og eru störf hennar fordæmisgefandi fyrir allt safnastarf að mínu mati. 

Sem dæmi má nefna, að í meira en heila öld hafði starfsfólk stofnunarinnar hvorki áhyggjur af 

geymslurými eða fjármagni til varðveislu, þegar teknar voru ákvarðanir um ný aðföng eða 

kaup á gripum.31 Einungis var horft til þátta á borð við mikilvægi gripsins í sögulegu- og 

menningarlegu samhengi, gæða hans og mikilvægi þess að varðveita söguna á efnislegan hátt 

fyrir komandi kynslóðir. En undanfarna áratugi hefur orðið mikil breyting á og hömlur settar á 

söfnun og móttöku nýrra gripa. Árið 1980 var gripið til aðgerða með þeim hætti að öllum 

                                                           
27 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ 9 

collections: J. Museum & Archive Professionals. (2013), bls. 1. 
28 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 164. 
29 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 132. 
30 Smithsonian. https://www.si.edu/About [sótt 18.04.2016]. 
31 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections. [án ártals], bls. 142. 
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safndeildum Smithsonian var gert að setja sér mjög skýra og afmarkaða söfnunarstefnu sem 

og grisjunarstefnu, þar sem tillit var tekið til hlutverks, tímabils eða aldursgreiningar, 

landfræðilegra þátta og annarra viðmiða.32 Helst ber að nefna fjögur atriði sem orsakað hafa 

þá breytingu, sem orðið hefur á stöðu Smithsonian gagnvart varðveislu og geymslurými: 

fjármál, skortur á geymslurými, ófullnægjandi skráning og breytt forgangsröðun. Miðað við 

eigin reynslu af störfum á tiltölulega stóru safni tel ég stöðu íslenskra safna speglast vel í 

þessari upptalningu: Fyrst ber að nefna fjárhagslega þáttinn. Ríkisstyrkir hafa lækkað og 

samkeppni um það fjármagn sem í boði er hefur aukist en á sama tíma hefur kostnaður við 

varðveislu aukist mjög frá því sem áður var, þar sem kröfur til safna eru mun strangari í dag 

en þær voru áður fyrr. Í öðru lagi eru yfirfullar geymslur stórt atriði í þessu samhengi, en 

vandamálið hefur leitt til þess að nauðsynlegt hefur verið að neita móttöku ákjósanlegra gripa 

vegna skorts á geymslurými. Í þriðja lagi hafa mörg söfn innan stofnunarinnar ekki haft burði 

til þess að ljúka við skráningu á þeim gripum, sem þegar hefur verið tekið við, né heldur til 

þess að skrá ný aðföng. Ástæðan er sú að því litla fjármagni sem fyrir hendi er, þarf að dreifa 

á alla þætti safnastarfsins með þeim afleiðingum, að dregið er úr skráningu og öðrum 

faglegum störfum, til þess að sinna almennum rekstrarkostnaði. Skráning er mikil 

nákvæmnisvinna sem fyrst og fremst krefst tíma og rannsókna, og því alls ekki er hægt að 

sinna í hjáverkum. Í síðasta lagi hefur orðið almenn breyting á forgangsröðun – nú er ekki 

safnað söfnunarinnar vegna, heldur með sýningar og fræðslu almennings að leiðarljósi.33 

Elizabeth Varner, safnstjóri og aðjúnkt við Háskólann í Indiana í Bandaríkjunum, hefur 

bent á, að yfirvöld hafi aukið kröfur til safna og nú sé ætlast til þess að þau stundi bæði 

fræðslu og miðlun, með tilheyrandi kostnaði og þurfi þar af leiðandi að vega og meta alla 

kostnaðarliði.34 Varner er þeirrar skoðunar, að grisjun og förgun séu mikilvægir þættir 

safnastarfs, sem vert sé að nýta – sé farið rétt að. Í því sambandi telur hún mikivægt að horfa 

til þess að ekki sé hægt að breyta þeim starfsháttum, sem voru viðhafðir áður fyrr, þ.e. ekki er 

hægt að fara aftur í tímann og takmarka söfnun, en með skýrri stefnu og vinnubrögðum sé 

auðvelt að gera förgun safngripa að mun einfaldara og sársaukaminna ferli í framtíðinni.35 Á 

sömu nótum benda Vecco og Piazzai á, að í ljósi neikvæðrar umræðu um förgun á safngripum 

eða tilfærslu þeirra megi segja sem svo, að farið sé með hugtakið förgun eins og dónalegt eða 

óþægilegt orð. Þau líkja orðinu förgun við óskilgetið barn sem alið er af foreldrum úr ólíkum 

stéttum þjóðfélags og er þar af leiðandi ekki viðurkennt. Þau segja starfsmenn safna fyllilega 

                                                           
32 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 144. 
33 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 141-145. 
34 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ bls. 3. 
35 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ bls. 11. 
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meðvitaða um tilurð hugtaksins – en þeir reyni að sópa vitneskju og upplýsingum um slíkar 

aðgerðir undir teppið í þeim tilgangi að þurfa ekki að upplýsa almenning vegna mögulegra 

neikvæðra viðbragða þeirra. Þetta segja þau Vecco og Piazzai að leiði til þess, að almenningur 

sé oft og tíðum illa upplýstur um málefni förgunar og tilfærslu safngripa úr safneign og líti þar 

af leiðandi svo á, að með slíkum aðgerðum séu söfn að brjóta gegn sínu helsta hlutverki að 

varðveita menningararf. Slíkar skoðanir hafa eins og gefur að skilja afar neikvæð áhrif á stöðu 

safna innan samfélaga, gera hana erfiðari og rýra traust almennings til safna.36 Það sem oft 

stendur í vegi fyrir förgun á gripum, er upplýsingaskortur, því að það getur reynst söfnum 

mjög dýrkeypt að farga gripum, þegar saga þeirra liggur ekki fyrir. Aftur á móti er hætt við 

því að söfn neyðist til þess að losa sig við gripi, sem ekki eru til fullnægjandi upplýsingar um 

í ljósi núverandi þróunar og vaxtar á munasöfnum víða um heim, þar sem mögulega þykir 

ekki forsvaranlegt að ráðstafa dýrmætu geymslurými undir gripi sem segja enga sögu.37 Hér 

birtist skýrt sá siðferðisvandi sem söfn standa frammi fyrir þegar kemur að grisjun og förgun. 

Taka þarf tillit til fjárhagslegra sjónarmiða, þ.e. að söfnin fari ekki fram úr varðveislugetu 

sinni og stofni þannig rekstrargrundvelli sínum í hættu. Samtímis er mjög mikilvægt að horfa 

til siðferðilegra sjónarmiða og trausts almennings. Förgun þurfi að fara fram á forsendum 

beggja sjónarmiða en það getur reynst þrautinni þyngra. 

Smithsonian lagði í mikla vinnu við gerð fyrrnefndrar skýrslu um móttöku og förgun 

safngripa. Niðurstaðan var sú að grisjun og förgun væru lögmætir þættir ábyrgrar söfnunar og 

varðveislu. Með reglubundinni endurskoðun á safnkosti, endurmati á varðveislugildi, grisjun 

og förgun á safngripum, er ætlunin að betrumbæta og auka gæði og mikilvægi safnkostsins 

með hlutverk og markmið stofnunarinnar að leiðarljósi. Þessum vinnubrögðum til stuðnings 

er vísað til skoðana safnafræðinga sem segja, að förgun sé aðeins eitt margra verkfæra sem 

nota skuli til að móta safneignir og tryggja jafna ráðstöfun rekstrarfjármagns gagnvart öllum 

þáttum safnastarfsins.38 Í niðustöðukafla skýrslunnar kemur fram, að þrátt fyrir ábyrga söfnun 

og móttöku safngripa, í fullu samræmi við gildandi söfnunarstefnu, muni alltaf vera þörf fyrir 

grisjun og tilfærslu gripa úr safnkosti og þess vegna sé förgun álitin gagnlegt verkfæri til 

umbóta á safnkostinum.39 Aftur má hér skýrt greina siðferðisvandann sem söfn standa frammi 

fyrir. Skýrsla Smitsonian horfir fyrst og fremst til hlutverks safna gagnvart safnkostinum, 

varðveislu gripa og faglegra starfa. Sá þáttur sem ekki fær vægi í niðurstöðukafla skýrslunnar 

                                                           
36 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do 

we stand in Europe?“ bls. 1. 
37 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 182. 
38 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 167. 
39 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 199. 
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er hlutverk safna gagnvart almenningi. Samkvæmt Siðareglum ICOM fara söfn „í umboði 

almennings með eigur hans“.40 Að því sögðu er ekki með nokkru móti hægt að réttlæta að 

söfn taki ekki tillit til hagsmuna almennings þegar ákvarðanir um grisjun og förgun eru 

teknar. Leggja þarf til grundvallar bæði faglegar forsendur sem og siðferðilegar.     

 

1.4.1 Fjármál 

Sem starfsmaður og stjórnandi safns þekki ég vel, að fjármál hafa mikil áhrif á alla þætti 

safnastarfs; rekstur, varðveislu, sýningagerð og söfnun. Meðal þeirra atriða sem mæla bæði 

með og á móti förgun á safngripum eru peningar. Það sjónarmið sem helst mælir gegn förgun, 

af fjárhagslegum ástæðum, er að um er að ræða tímafrekar aðgerðir, sem í sumum tilfellum er 

erfitt að réttlæta, sér í lagi þegar fjárhagslega hagkvæmara er að varðveita gripinn áfram. 

Þegar rætt er um kostnað við grisjunar- og förgunarferli, er rétt að benda á að kostnaður við 

skráningu og upplýsingaöflun er óumflýjanlegur, hvort sem gripurinn er varðveittur eða 

honum fargað. Allir safngripir eru skráðir, við inntöku þeirra í safnkost, óháð því hver framtíð 

þeirra innan safnsins verður. Í ljósi þess má telja að ekki beri að skrá kostnað við rannsóknir 

og skráningu á förguðum gripum til eiginlegs kostnaðar við förgunarferli.41 Hér er um að ræða 

umfangsmikinn þátt í ferlinu, sem skv. því sem hér kemur fram ber ekki að meta til kostnaðar.  

Þegar ákvörðun um förgun hefur verið tekin, er aðeins litlum hluta verksins lokið. Í 

framhaldinu þarf að ákveða hvernig farga skuli gripnum; með tilfærslu milli safna, með sölu á 

uppboði, sem gjöf til félagasamtaka eða góðgerðarfélaga eða með eyðileggingu svo dæmi séu 

tekin. Hætt er við því að förgun á stökum gripum, hafi litla eða enga þýðingu í hinu stóra 

samhengi, nema ef um verulega umfangsmikla gripi er að ræða. Til þess að förgun beri 

árangur skv. niðurstöðum Smithsonian skýrslunnar, bæði gagnvart ákjósanlegri samsetningu 

safneignar og auknu svigrúmi í geymslum, þurfa söfn að leggjast í heildstæða endurskoðun á 

safnkosti sínum og fara í eins konar átak, þar sem fjölda gripa er fargað samtímis.42 Slík 

endurskoðun liggur fyrir á Síldarminjasafni Íslands, svo dæmi sé tekið, en kjarni málsins er að 

mjög erfitt er að hefja slíkt ferli, á meðan óbreytt staða er uppi gagnvart opinberum reglum og 

sjónarmiðum um förgun á Íslandi.  

Fyrrnefnd Varner hefur bent á að söfn almennt nýti núorðið heimild sína til förgunar í 

auknum mæli í ljósi þess, að stór hluti af safnkosti þeirra sé almennt ekki til sýningar og þar af 

                                                           
40 Siðareglur ICOM. 2015. 
41 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 164 , 174 og 180–182. 
42 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 182. 
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leiðandi ekki aðgengilegur almenningi.43 Það sem hamlar varðveislu gripa, sem aldrei fara til 

sýninga, er fyrst og fremst kostnaður. Söfn þurfa í auknu mæli að gera grein fyrir því, hvort 

munasöfn þeirra styðji að öllu leyti við settar stefnur og markmið eða hvort einstaka gripir eða 

hlutar safnkostsins séu hreinlega fjárhagslegur baggi á safninu. 

Varner vekur athygli á því í skrifum sínum að árið 1983 hafi rannsóknir Johns Rewald 

sýnt að beinn kostnaður við varðveislu safngripa, var að meðaltali um 7.000 krónur, eða 50 

dollarar á hvern grip á ársgrundvelli að undanskildum launakostnaði, kostnaði við forvörslu 

og sýningar.44 Sama rannsókn sýndi að á tveggja ára rannsóknartímabili óx safnkostur 

minjasafna að meðaltali um 4,3% – 5,4%. Sé tekið meðaltal og áætlaður 5% vöxtur á ári leiðir 

slík aukning til þess, að safneign tvöfaldist að umfangi á hverjum fimmtán árum. Þar af 

leiðandi má gera ráð fyrir að kostnaður við varðveislu tvöfaldist á hverju fimmtán ára tímabili, 

í takti við aukið umfang safneignar, sem leiðir til þess að kostnaður vegna varðveislu á 

hverjum safngrip, hafi að meðaltali verið um 25.200 krónur eða 200 dollarar árið 2013, án 

þess að gert séð ráð fyrir verðbólgu.45 Ríflega 65% af rekstrarkostnaði safna er ráðstafað til 

umhirðu og varðveislu á safnkosti skv. Heather Stephens, doktors í lögfræði við DePaul 

háskólann í Chicago.46 Hafa ber í huga að safngeymslur snúast ekki einugis um hillupláss eða 

fermetrafjölda, heldur er um mjög kostnaðarsöm rými að ræða, þar sem stjórna þarf hitastigi, 

rakastigi og ljósmagni og sjá fyrir viðeigandi öryggisgæslu – því tel ég eðlilegt að íslensk 

söfn, sem allflest skortir fjármagn til reksturs og faglegra starfa, geri kröfu um heimild til þess 

að aðlaga safnkost sinn að söfnunarstefnum sínum í þeim tilgangi að nýta dýrmætt 

geymslurými á sem skynsamlegastan hátt. Ástæða er til að taka fram að söfn ættu að mínu 

mati aldrei að taka ákvörðun um endurskoðun á safnkosti eða förgun á fjárhagslegum 

forsendum, en þörfin er til staðar í ljósi þess að oft eru gripir sem ekki hafa sérstaka þýðingu 

gagnvart söfnunarsviði varðveittir í geymslum safna.  

Í fjárhagslegu samhengi hefur það áhugaverða mál komið til álita, að söfn leggi almennt 

ekki verðmat á safnkost sinn, þrátt fyrir að hann sé í raun þeirra verðmætasta eign að sögn 

Stephens. Þegar mat er lagt á safngripi, er það almennt gert í sögulegu-, vísindalegu-, 

menningarlegu-, fagurfræðilegu- eða jafnvel tilfinningalegu samhengi en ekki fjárhagslegu.47 

Fjárhagsleg staða safna er því í raun afar flókin og í henni felst ákveðin þversögn. Vecco og 

                                                           
43 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ bls. 3. 
44 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ bls. 3 
45 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 128 
46 Stephens, Heather Hope. „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 127–128. 
47 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 123. 
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Piazzai segja að söfn séu samtímis mjög efnuð vegna mikilla verðmæta sem liggja í safnkosti 

þeirra og mjög fátæk í ljósi þess að slíkar eigur eru ekki metnar til fjár og ekki reiknaðar til 

raunverulegra eigna í efnahagsreikningum safna.48 Þó eru dæmi þess, að stjórnendur safna 

hafi ákveðið selja gripi úr safneign, á opnum uppboðum, í þeim eina tilgangi að skapa safninu 

tekjur til annarra verkefna, eins og greint verður frá á næstu síðum. Þar með hefur verið settur 

verðmiði á safneignina og í raun horft á gripina líkt og hlutabréf – eitthvað sem má ganga 

kaupum og sölum í þeim tilgangi að skapa tekjur og auka ráðstöfunarfé. Í slíkum tilvikum er 

gengið þvert á settar siða- og verklagsreglur sem og gildandi lög í því landi sem um ræðir 

hverju sinni. Því hefur jafnvel verið haldið fram, að sala á safngripum jafngildi sölu á 

almenningseign.49 Auk þess hefur verið bent á að, sala gripa á opinberum uppboðum leiði 

mjög líklega til þess, að gripirnir falli í hendur einkaaðila, þar sem söfn og aðrar opinberar 

stofnanir hafi almennt ekki fjárráð til að taka þátt í slíkum uppboðum.50 Orkað hefur mjög 

tvímælis, að söfn hafi vísvitandi haldið upplýsingum um förgun og sölu á safngripum 

leyndum frá bæði gefendum, styrkjendum og almenningi í þeim tilgangi að fæla ekki frá eða 

styggja styrkveitendur og gefendur. Jafnframt hefur með þeim hætti verið reynt að forðast 

frekari athuganir og umfjallanir á ráðstöfun söluandvirðis seldra gripa.51  

Til þess að förgun, afskráning eða tilfærsla gripa úr safnkosti geti farið fram í sátt við 

almenning jafnt sem fagleg sjónarmið safnsins þarf að hafa það að leiðarljósi að í öllum 

tilfellum er nauðsynlegt að taka vel ígrundaða ákvörðun þar sem ólík sjónarmið eru lögð til 

grundvallar. Söfnum ber vissulega að tryggja rekstrargrundvöll sinn, með varkárri söfnun og 

afmörkun við sérsvið sitt meðal annars en jafnframt ber söfnum að starfa í þágu almennings, 

sem skv. siðareglum ICOM eru raunverulegir eigendur menningarminja.  

 

1.4.2 Almenningsaðgengi  

Fram hafa komið sjónarmið um að söfn séu einskonar „friðhelgar menningargeymslur“ þar 

sem aldrei verði hreyft við þeim gripum sem eitt sinn hafa hlotið inngöngu. Þessi sjónarmið 

hafa orðið til meðal almennings sem gerir ákveðnar kröfur til varðveislu á söfnum, en þær eru 

meðal annars byggðar á þeirri langvarandi hefð að gripir, sem eitt sinn komi inn á safn, fari 

                                                           
48 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do 

we stand in Europe?“ bls. 4. 
49 Goldstein, Jason R. „Deaccession: Not such a dirty word“ Cardozo Arts & Entertainment Law Journal,  

15. árg. (1997). bls. 214. 
50 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 173. 
51 Goldstein, Jason R. „Deaccession: Not such a dirty word“ bls. 215–226. 
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ekki þaðan aftur, heldur verði þar varðveittir til framtíðar.52 Á hinn bóginn eru aðrir sem líta 

svo á að veita skuli söfnum sveigjanleika til þess að takast á við nýjar áskoranir og breytingar 

sem nýjir tímar hafa í för með sér.53 Að ætla eilífa varðveislu á grip, sem eitt sinn er tekinn 

inn á safn, tel ég ekki rökrétta kröfu. Söfn hafa ekki takmarkalaust svigrúm gagnvart vaxandi 

safnkosti og þess vegna þarf að gera ráðstafanir til umbóta og úrlausna, en þar koma fjölmörg 

mál til álita, eins og umfjöllun þessi varpar ljósi á. Mikið hefur verið rætt um siðferðilega 

þætti förgunar, en á sama tíma hafa raunveruleg málefni eins og lagasetningar og gerð 

verklagsreglna setið á hakanum og þar með ekki mætt ákalli og þörf safna fyrir umbætur.54  

Í skýrslu Smithsonian stofnunarinnar er bent á ólík sjónarmið í tengslum við förgun og 

aðgengi almennings að safngripum. Þar kemur fram það sjónarmið, að förgun á safngripum 

þyki hundsa þarfir komandi kynslóða. Jafnframt er bent á að flestir þeir gripir, sem færðir eru 

til förgunar, séu gefnir til annarra safna, þar sem varðveisla þeirra og aðgengi almennings sé 

tryggt til framtíðar og því sé ekkert samhengi milli förgunar og eyðingar. Í skýrslunni er bent 

á það mikilvæga atriði að móttaka á grip, sem ekki samræmist söfnunarstefnu, hlýtur ekki 

viðeigandi faglega meðferð og varðveislu eða er óaðgengilegur almenningi í lokaðri geymslu 

leiði frekar til þess að traust almennings á störfum safna dvíni, sér í lagi þegar aðrar stofnanir 

eða önnur söfn geti verið betur í stakk búin til þess að taka við gripnum.55 Jafnframt er bent á, 

að í rauninni eigi það ekki að skipta máli, hvort grip sé fargað eða ekki, heldur eigi að horfa á 

málið með þeim hætti að spyrja, hvort umræddur gripur eigi að vera í eigu safns eða ekki. Í 

því sambandi segir hann að ákvörðun um að taka ekki við gripum eða kaupa sé á pari við 

ákvörðun um förgun – í báðum tilfellum geti útkoman verið sú sama: gripurinn verði ekki í 

eigu safnsins.56 

Steven Miller, fyrrum safnstjóri Hirshhorn safnsins í Washington, er þeirrar skoðunar að 

förgun geti grafið undan starfsemi safna, sé ekki rétt að henni staðið. Jafnframt telur hann, að 

slíkar aðgerðir geti gert lítið úr kaupum eða móttöku á nýjum aðföngum. Hann leggur áherslu 

á að skylda safnmanna sem og annarra sé að bera virðingu fyrir því trausti sem almenningur 

ber til safna og horfa til þess, þegar ákvarðanir um förgun á safngripum eru teknar. Miller 

sagði fyrir fimmtán árum, að slíkt væri ekki alltaf gert og oft stangist ákvarðanir safnstjórnar á 

við opinber markmið safnanna. Ástæðuna segir hann fyrst og fremst stafa af því að ákvarðanir 

                                                           
52 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 164. 
53 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 132. 
54 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ 9 

collections: J. Museum & Archive Professionals. (2013), bls. 1. 
55 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 201. 
56 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 190. 
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um förgun væru teknar af fjárhagslegum hvata en ekki faglegum, en auk þess komi þar til 

álita, að safnafræðin sé tiltölulega ung fræðigrein og reynsluna skorti.57 Hann segir að 

nauðsynlegt sé, að söfn átti sig á þremur ábyrgðarsviðum sínum, sem eru: gagnvart 

almenningi, stofnuninni sjálfri og safneign sinni. Sé öllum þremur ábyrgðarsviðunum til góðs 

að færa eða selja grip úr safneign, á sama tíma og öryggi gripsins sé tryggt til framtíðar, sé um 

að ræða rétta ákvörðun og ásættanlega aðferð við förgun á safngripum.58 Með tilliti til þeirra 

ólíku skoðana, sem birst hafa um aðferðir til förgunar á safngripum, tel ég að tillaga Millers 

nái nokkuð vel utan um þá þætti, sem nauðsynlegt er að íhuga og líta til. Förgun er aldrei svo 

einföld aðgerð, að nóg sé að líta til afmarkaðra þátta. Þegar að ákvarðanatöku kemur, er um að 

ræða flókið samspil ólíkra atriða en grundvallaratriðið er að tekið sé tillit til þeirra allra. Ef 

það er ekki gert, er hætt við því, að traust almennings til safna bíði hnekki.  

 

1.5 Verklagsreglur  

Þeir safnmenn og fræðimenn, sem skrifað hafa um jákvæðar hliðar grisjunar og förgunar, eru 

á þeirri skoðun, að söfn ættu í viðeigandi tilfellum að sjá hag sinn og annarra í að færa tiltekna 

gripi úr safneign sinni í þeim tilgangi að tryggja áframhaldandi varðveislu þeirra á öðrum 

vettvangi, auka líkur þess að vera hluti af sýningu annars safns, þar sem þeir væru í betra 

samhengi við söguna og hlutverk sitt og skapa þar með tengsl milli gripsins og almennings.59 

Auknar kröfur til varðveisluaðstæðna og forvörslu hafa leitt til þess að starfsmenn safna sjá 

sig knúna til þess að vega og meta mikilvægi og þýðingu stakra gripa innan munasafnsins.60  

Safngripir eru af afar ólíkum toga, sum minjasöfn velja til sýninga sinna dýrgripi ýmiss 

konar; verðmæta gripi sem geta staðið einir og sér, meðan önnur minjasöfn velja til sýninga 

hversdagslegri gripi, þ.e. hluti sem tengjast iðnaði eða tækni til dæmis. Í slíkum sýningum 

hafa gripir mikið vægi, sem við fyrstu sýn gætu talist hafa lágt varðveislu- eða fagurfræðilegt 

gildi, en þeir eru í raun lykilatriði í framsetningu sýninga. Þar að auki eru slíkir gripir afar 

verðmætir hvað varðar varðveislu horfins handverks, gamalla vinnubragða o.þ.h. Að því 

sögðu er mikilvægt að hafa í huga, að lykilatriði við varðveislumat á öllum gripum er að 

þekkja sögu hvers hlutar, uppruna hans og tilgang og skapa þannig fullan skilning á vægi hans 

bæði í fortíð og framtíð. 

                                                           
57 Miller, Steven H.: „Deaccessioning: Sales or transfers?“ Museum Management and Curatorship, Vol. 10, no. 

3, 1991, bls. 247-248. 
58 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 134. 
59 National museum director‘s conference: Too much stuff? Disposal from museums. London, 2003, bls. 3.  
60 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 165. 
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Til þess að nýta möguleika förgunar eða afskráningar safngripa, sem hluta af faglegu 

safnastarfi, er nauðsynlegt að leggja mikla vinnu í að mynda skýra stefnu sem horfir til 

breyttra áherslna og nýrra áskorana í starfi menningarminjasafna. Dæmi eru um að söfn hafi 

lagst í gagngera endurskoðun á safneign sinni í þeim tilgangi að grisja það, sem ekki 

samræmdist markmiðum og hlutverki safnsins. Öllu máli skiptir að slík átaksverkefni séu gerð 

í sátt við almenning, gefendur og önnur söfn. Fordæmi eru fyrir slíku, sem dæmi má nefna að 

stjórnendur Glenbow safnsins í Calgary, Kanada, sáu fram á það árið 1992 að innan fimm ára 

yrði safnið gjaldþrota miðað við þáverandi rekstraraðstæður. Einn af sex þáttum í aðlögun á 

rekstrinum var förgun á safngripum. Lagt var í mikla vinnu við að skipuleggja leiðir til 

förgunar og að slíkt yrði gert með gagnsæjum hætti. Í förgunarferlinu var haft samráð við 

Kanadíska ríkið, almenning, gefendur og önnur söfn og vandað mjög til verka. Um var að 

ræða sögulega mikilvæga gripi, sem þó höfðu ekki sérstaka þýðingu gagnvart söfnunarsviði 

eða stefnu Glenbow safnsins. Yfir 3.000 gripir voru seldir á uppboðum fram til ársins 1997. 

Aðstandendur safnsins höfðu þyngstar áhyggjur af viðbrögðum gefenda þeirra gripa sem 

færðir voru úr safneigninni, en þegar til kastanna kom, var meirihluti þeirra fylgjandi þeim 

aðferðum sem safnið setti sér og lýstu jafnvel yfir stuðningi sínum og ánægju með ábyrga 

safnstjórn.61 Það er mögulegt að standa rétt og vel að tilfærslu gripa úr safneign, það sýnir 

saga Glenbow safnsins. 

Siðareglur ICOM eru mjög skýrar hvað málefni grisjunar og förgunar varðar. 

Samkvæmt þeim er ekki heimilt að færa grip úr safneign, nema að fyrir liggi fullur skilningur 

á mikilvægi hans, lagalegri stöðu safnsins, hvort mögulegt sé að endurnýta gripinn og hvort 

slík ráðstöfun geti rýrt traust almennings á starfsemi safnsins eða safna almennt. Ákvörðun 

um að færa hlut úr safneign er í höndum stjórnar hvers safns, í samráði við forstöðumann og 

umsjónarmann þeirra gripa sem um ræðir. Slík ákvörðun getur því ekki undir nokkrum 

kringumstæðum verið tekin einhliða eða án samráðs. Siðaregur ICOM mælast til þess að söfn 

myndi sér fastmótaða stefnu um það, með hvaða hætti megi fjarlægja gripi varanlega úr 

safnkosti, til dæmis sem gjöf, tilfærslu, í skiptum, sölu, skilum til upprunalegs eiganda eða að 

láta eyða viðkomandi grip. Grundvallaratriði er að fram fari löglegt afsal á eignarhaldi í 

hendur þeim sem við gripnum tekur. Sé gripur færður úr safneign, skal geyma öll gögn um 

ákvörðunarferlið, gripinn sjálfan og afdrif hans. Almenna reglan er sú, að gripur sem ráðstafa 

á úr safnkosti, sé fyrst boðinn öðru safni. Sé gripur seldur fyrir peninga skal ráðstafa 

hagnaðinum óskiptum safninu sjálfu til góðs.62 

                                                           
61 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 186. 
62 Siðareglur ICOM. 2004.  



  

[26] 
 

Dæmi eru um lönd, sem setja blátt bann við förgun safngripa, má nefna Ítalíu, 

Frakkland og Belgíu sem líta svo á, að aðeins einkasöfn séu undanþegin banni á förgun 

safngripa. Gripir í eigu opinberra safna eru álitnir eign almennings og geta þeir aðeins verið 

færðir milli ríkisstofnana. Förgun er einnig óheimil í Alsír, Angóla, Jórdaníu og Kenýa en þar 

eru safngripir taldir til eigna ríkisins og þar með óheimilt að farga eða selja slíka gripi úr 

landi, nema að veittu leyfi sitjandi ríkisstjórnar.63 Jafnframt eru dæmi um lönd, sem hafa sett 

sér skýrar verklagsreglur, hvað varðar grisjun og förgun og lögleitt slíkar aðgerðir en þau lönd 

sem hér verða til umfjöllunar eru Holland, Bretland og Bandaríkin, auk þess sem litið verður 

til Ástralíu í kafla 2.2. Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu atriðum og álitamálum, sem 

fram koma í gildandi reglum, en þær eiga það allar sameiginlegt að hafa það að leiðarljósi að 

sýna fram á nauðsyn þess að boð og bönn gagnvart grisjun og förgun séu sett á landsvísu, þ.e. 

að öll söfn lúti sömu lögmálum. Markmið Þjóðminjasafns Íslands um að leggja fram 

samræmdar verklagsreglur til förgunar á safngripum krefst bæði mikillar vinnu og rannsókna. 

Heppilegt er að líta til þeirra landa sem hafa nú þegar lagst í slíka vinnu og sjá hvernig öllum 

starfandi söfnum er gert að vinna innan sama ramma.  

Mesta reynslu af förgun safngripa hafa söfn í Bandaríkjunum en þar hafa þau nýtt sér 

heimild til förgunar í þeim tilgangi að koma reiðu á safnkost sinn í mun meira mæli en söfn í 

Evrópu.64 Verklagsreglur þessara landa eiga margt sameiginlegt, en að sama skapi eru 

verklagsreglurnar í fullu samræmi við siðareglur ICOM og að öllum líkindum byggðar á þeim 

viðmiðum sem þar birtast.  

 

1.5.1 Holland  

Í rúm fimmtán ár, eða allt frá árinu 2000, hafa verklagsreglur fyrir grisjun og förgun legið 

fyrir hjá hollenskum söfnum og virðast sjónarmið gagnvart þessum þætti safnastarfs vera 

nokkuð langt á veg komin þar í landi. Minjastofnun Hollands (e. Institute for Cultural 

Heritage) segir í skýrslu sinni og verklagsreglum, að tilgangur förgunar skuli í öllum tilfellum 

vera að auka gæði safnkosts eða samsetningar hans, eða koma tilteknum grip til viðeigandi 

safns, þar sem hann samræmist betur söfnunarstefnu. Þá verður eignarhald safnsins á 

tilteknum grip að vera tryggt, því að söfn hafa ekki heimild til að gefa, selja eða á nokkurn 

hátt sýsla með gripi sem eru í annarra eigu.65 Þá segir sömuleiðis að söfnunarstefnur skuli 

                                                           
63 Vecco, Marilena & Michele Piazzai: „Deaccessioning of museum collections: What do we know and where do 

we stand in Europe?“ bls. 4. og Lewis, Geoffrey: „Attitudes to disposal from museum collections." Museum 

Management and Curatorship, 11. árg. 1. tbl. (1992). bls. 21-22. 
64 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 178. 
65 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects, bls. 5. 
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fjalla um förgun, þar sem förgun sé rökrétt afleiðing söfnunar, en allar ákvarðanir um slíkt 

skuli byggja á þeim skilyrðum, sem safnið setur sér um gæði safnkosts síns og afmörkun 

hans.66 Bergevoet, Frank og Wit, höfundar hollensku verklagsreglnanna, segja, að í upphafi 

verði að rannsaka menningarlegt- og sögulegt gildi þess hlutar, sem ætlunin er að farga, þá 

þurfi að gera honum eins góð skil og mögulegt er í skráningu, bæði skriflega og með 

ljósmyndum. Sé ákveðið að farga safngrip, er fyrst og fremst reynt að koma honum fyrir á 

nýjum vettvangi en eyðing er síðasti kostur. Í öllum tilfellum skal bjóða öðrum söfnum 

gripinn en ekki er talið álitlegt að selja gripi öðrum söfnum – heldur skuli gefa þá, enda væri 

annað í andstöðu við siðareglur ICOM. Takist ekki að tryggja varðveislu innan annarra safna, 

skal kanna hvort finna megi lausn utan safnageirans, til dæmis hjá gefanda eða upprunalegum 

eiganda, félagasamtökum sem stunda söfnun eða öðrum áhugamannafélögum, 

menntastofnunum eða öðrum opinberum stofnunum eða jafnvel meðal safngesta. Við þær 

aðstæður skal ætíð hafa hagsmuni gripsins í huga, þ.e. hvers kyns varðveislu, viðhald og 

umönnun hann muni hljóta.67 Sé valið að eyða grip, skal fylgja ferlinu vel eftir, þ.e. tryggja að 

honum sé raunverulega eytt.68 Hollensku verklagsreglurnar taka líka á atriðum, sem hamla 

förgun safngripa, en þar segir að mikilvægt sé að horfa á safnkostinn sem heild og bera 

virðingu fyrir sögu hans og samhengi. Að sama skapi sé nauðsynlegt að bera virðingu fyrir 

störfum fyrirrennara sinna, hugmyndum um hvernig safnið varð til og þeim aðferðum, sem 

viðhafðar voru við söfnun í upphafi. Þá skuli orðspor safnsins alltaf vera í fyrirrúmi, en förgun 

er umdeild og getur leitt til þess, að orðspor safnsins bíði hnekki eða rýri traust almennings á 

störfum safnins eða varðveisluaðferðum þess. Getur slíkt leitt til þess, að mögulegir gefendur 

verði afhuga því að afhenda safninu gripi til varðveislu og varðveiti þá frekar sjálfir. Þá er rétt 

að rifja upp að hlutverk safna er að bera ábyrgð á sameiginlegu minni almennings og sé 

ákveðið að eyða gripum geti það haft í för með sér gleymsku á hlutverki þeirra og tilveru.69  

 

1.5.2 Bretland  

Grundvallaratriðið í siðareglum breska safnaráðsins er að líta á safnkost sem menningarleg, 

vísindaleg eða söguleg verðmæti en ekki fjárhagsleg.70 Að því gefnu er ekki undir neinum 

kringumstæðum réttlætanlegt að selja grip úr safnkosti í þeim tilgangi að hagnast á sölunni 

eða skapa safni nýja möguleika til fjáröflunar. Sé ákvörðun um að færa grip úr safneign tekin 
                                                           
66 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects bls. 9. 
67 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects bls. 23. 
68 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects bls. 6-7. 
69 Dutch guideline for deaccessioning of museum objects bls. 29. 
70 The Museums Association: Code of ethics for museums. London, 2015, bls. 7. 
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á fjárhagslegum grundvelli, er mikil hætta á að álit og traust almennings á starfsemi safna 

almennt bíði skaða. Þannig getur förgun á safngripum eða sú ákvörðun að færa grip úr 

safnkosti aldrei verið án áhættu. Bresku verklagsreglurnar taka það skýrt fram, að söfn séu 

menningarstofnanir, sem hafi á löngum tíma áunnið sér traust almennings og skipað sér sess í 

samfélaginu, það sé því gríðarlega mikilvægt, að þeirri stöðu verði aldrei teflt í tvísýnu. 

Gagnvart ákvörðunum um förgun safngripa er mikilvægt að tryggja gagnsæi og heiðarlega 

skrásetningu og að ferlið fari fram fyrir opnum tjöldum. Safnaráð Bretlands er formlega 

hlynnt ábyrgri grisjun safngripa, svo framarlega sem lögum sé fylgt.71  

Í verklagsreglum breska safnaráðsins koma gripir sem falla í einhverja eftirfarandi 

flokka til greina til förgunar: a) gripir sem falla utan söfnunarstefnu, b) gripir sem aldrei hafa 

verið notaðir og líklegt er að aldrei hafi gildi gagnvart safnkostinum eða sýningum safnsins, c) 

gripir sem viðkomandi safn getur ekki varðveitt á viðunandi hátt, d) gripir sem liggja undir 

skemmdum og viðgerð sé ekki raunhæfur möguleiki eða e) gripir án samhengis eða 

upplýsinga um uppruna eða hlutverk.  

Sem dæmi um óásættanlegar forsendur förgunar nefna Bretar: a) fjárhagslegar ástæður, 

b) án þess að leitað sé álits sérfræðinga, c) ef förgun gripsins getur leitt til óánægju meðal 

almennings og álitshnekkis fyrir safnið, d) ef ákvörðun um förgun er tekin í andstöðu við hag 

almennings.72  

Áhugavert er að bresku verklagsreglurnar gera ráð fyrir ólíkum leiðum til förgunar og 

er eyðing þar síðasti kostur og í raun aðeins neyðarúrræði. Fyrsti kostur skal ávallt vera að 

koma umræddum grip fyrir hjá öðru viðurkenndu safni. Þannig njóti hann áfram faglegrar 

umhirðu og varðveisla hans sé tryggð til framtíðar. Þá telst það sömuleiðis ákjósanlegur 

kostur, að söfn hafi skipti á gripum. Hafi önnur viðurkennd söfn ekki áhuga á gripnum, er 

mælst til að reynt sé að koma honum í umsjá annarra opinberra stofnana eða samtaka í 

almannaeign. Sé ómögulegt að halda gripnum í eigu almennings, er þriðji kosturinn sá að 

skila honum til upprunalegs gefanda, sér í lagi ef gripurinn hefur hátt tilfinningalegt gildi 

gagnvart fyrrum eiganda en lágt menningarlegt gildi. Leiði fyrrnefndir möguleikar ekki til 

árangurs, eru aðrir valkostir til förgunar meðal breskra safna að selja gripi, en sala skal aldrei 

vera fyrsti kostur. Að krefjast greiðslu í skiptum fyrir safngrip getur dregið úr líkunum á því 

að önnur söfn hafi áhuga, auk þess sem það dregur úr líkum á því, að gripurinn haldist í eigu 

almennings. Sé safngripur seldur, skal ráðstafa öllum hagnaði af sölunni til varðveislu, 

aðbúnaðar eða uppbyggingar á safnkosti, líkt og kveðið er á um í siðareglum ICOM. Skýrt er 

                                                           
71 The Museums Association: Disposal toolkit. Guidelines for museums, bls. 6-7. 
72 The Museums Association: Disposal toolkit. Guidelines for museums, bls. 9. 
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tekið fram, að almenn sala á safngripum sé mjög áhættusöm og geti haft neikvæð áhrif á 

orðspor umrædds safns, sem og álit og traust almennings á söfnum almennt.  

Sé ekki mögulegt að tryggja áframhaldandi varðveislu gripsins eða koma honum í eigu 

annarra, er safni heimilt að koma honum til endurvinnslu eða selja í brotajárn – eða að gefa til 

góðgerðarmála. Safngripum, sem á að farga, skal ekki eyða nema þeir skapi umhverfi sínu eða 

einstaklingum hættu,73 eða umræddur gripur sé í svo slæmu ástandi, að ekki sé hægt að ráðast 

í viðgerð eða björgunaraðgerð, og þar með hafi hann ekkert hlutverk lengur.74 Dæmi eru um 

að söfn kjósi eyðileggingu á grip frekar en aðra valkosti við förgun. Sú aðferð tel ég að orki 

mjög tvímælis, þar sem safnið setur sig með því á háan stall gagnvart samfélaginu – sé það 

sjálft ekki í stakk búið til að veita gripnum áframhaldandi varðveislu, sé engum öðrum 

treystandi til þess. Auk þess lokar ákvörðun um eyðileggingu grips á alla mögleika á 

áframhaldandi varðveislu, viðgerð eða aðra umönnun.  

Þær verklagsreglur og siðareglur, sem hér hefur verið vísað til, bera það með sér, að 

grisjun og förgun safngripa séu orðnir óhjákvæmilegir þættir safnastarfs, en að sama skapi sé 

mjög mikilvægt, að ekki sé hægt að taka slíkar ákvarðanir, nema undir ákveðnum formerkjum 

og í ákveðnum aðstæðum. Þá er lögð mikil áhersla á að ákjósanlegast sé að allir skráðir gripir 

verði hluti af safnkosti hvers safns um ókomna tíð, en komi til förgunar skuli allt ferlið vera 

rækilega skrásett – allar ákvarðanir og rökfærslur, auk upplýsinga um afdrif viðkomandi 

safngrips. Þannig haldi gripurinn númeri sínu og skráningin um hann sé aðgengileg, þótt hann 

hafi verið færður úr safnkostinum.75 

Þrátt fyrir að söfn Í Bretlandi hafi lagalega heimild til förgunar á safngripum hafa 

aðferðir og ákvarðanir við slíkar aðgerðir í sumum tilvikum verið á öndverðum meiði við 

settar reglur. Marie Malaro, sérfræðingur í lagaumhverfi safna, telur að helsta vandamálið 

gagnvart förgun á safngripum sé, að þeim reglum og viðmiðum sem sett hafa verið, sé ekki 

fylgt fyllilega eftir. Hún segir að koma mætti í veg fyrir þau fáu vandamál og ágreiningsmál, 

sem orðið hafa vegna förgunar, með aukinni fræðslu meðal safnmanna.76 Dæmi eru um, að 

söfn hafi tekið ákvarðanir þvert á settar reglur og selt verðmæta gripi í þeim tilgangi að 

hagnast fjárhagslega – þrátt fyrir að slíkt sé talið með öllu óásættanlegt. Eitt þekktasta atvikið 

er frá minjasafninu í Northampton. Árið 2014 seldi safnið 4500 ára gamla egypska styttu úr 

kalksteini á uppboði í þeim tilgangi að fjármagna viðbyggingu við safnið. Styttan, sem sýnir 

                                                           
73 The Museums Association: Disposal toolkit. Guidelines for museums. London, 2014, bls. 15-19. 
74 The Museums Association: Ethical guidelines. Disposal. Number 2. London, 1996.  
75 The Museums Association: Disposal toolkit. Guidelines for museums, bls. 22 og 26. . 
76 Malaro, Marie C. „Deaccessioning. The American perspective.“ Museum Management and Curatorship, 10. 

árg. 3. tbl. (1991) bls. 277. 
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Sekhemka, egypskan dómara og prest ásamt konu sinni, var afhend safninu í Northampton að 

gjöf fyrir um 150 árum en hún er upprunalega talin vera frá árunum 2400–2300 fyrir Krist.77 

Styttan var seld á uppboði fyrir tæpar 16 milljónir punda eða rúma 2,8 milljarða íslenskra 

króna í hendur einkaaðila.78 Aðstandendur safnsins töldu sig vera í fullum rétti til að selja 

gripinn, þar sem skráningu á móttöku hans og uppruna var ábótavant, en ekki er fyllilega ljóst, 

hvenær styttan var flutt frá Egyptalandi eða hvenær nákvæmlega hún var afhend safninu.79 Þá 

sagði talsmaður hópsins, sem tók ákvörðun um söluna, að styttan hefði ekki verið hluti af 

sýningum safnsins undanfarin fjögur ár og engin eftirspurn eftir henni. Þá hefði hún verið í 

eigu safnsins í yfir 100 ár en aldrei gegnt lykilhlutverki gagnvart safnkosti þess. Jafnframt 

sagði hann, að vilji væri til þess að byggja við húsakynni safnsins og til þess þyrfti að afla 

fjár. Salan á styttunni var afar umdeild og leiddi til þess að safnið í Northampton var svipt 

viðurkenningu sinni og útilokað frá öllum opinberum styrkveitingum.80 

 

1.5.3 Bandaríkin  

Amerísk söfn hafa töluvert meiri reynslu af grisjun og förgun safngripa en söfn víðast annars 

staðar í heiminum. Upphaf slíkra aðgerða segir Miller að rekja megi aftur til áttunda áratugs 

síðustu aldar, þegar Metropolitan safnið í New York hóf að selja verk úr safnkosti sínum. 

Miller segir að þá fyrst hafi orðið grisjun (e. deaccession) orðið til yfir þá aðgerð að færa gripi 

endanlega úr safneign viðkomandi safns. Jafnframt segir hann að slíkar aðgerðir séu þær 

umdeildustu sem fram fari innan safna.81 Í Bandaríkjunum eru starfrækt samtök safna, AAM 

(e. American Alliance of Museums) sem líta svo á að grisjun og förgun séu nauðsynleg 

verkfæri safnastarfs, í þeim tilgangi að gera söfnum kleift, að betrumbæta safnkost sinn. Þekkt 

séu mýmörg dæmi þess að gripir falli ekki að settum söfnunarstefnum, ekki sé hægt að búa 

þeim viðunandi varðveisluskilyrði eða að þeir skapi hættuástand gagnvart starfsfólki eða 

öðrum safngripum. Í slíkum tilfellum er fyrst og fremst litið til förgunar sem ákjósanlegrar 

aðferðar til úrbóta.82 Í þessu samhengi hefur verið bent á, að lítill hluti safna í Bandaríkjunum 

séu ríkisstofnanir. Meiri hluti þeirra eru sjálfstæðar stofnanir sem reknar eru fyrir styrktarfé og 

                                                           
77 Christies. 

http://www.christies.com/presscenter/pdf/2014/RELEASE_SEKHEMKA_christies_Exceptional_Sale_July.pd

f [sótt 25.03.2016]. 
78 BBC. http://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-28257714 [sótt 25.03.2016]. 
79 The Guardian. http://www.theguardian.com/culture/2015/jul/29/sale-of-northamptons-sekhemka-statue-sets-

dangerous-precedent [sótt 25.03.2016]. 
80 BBC. http://www.bbc.com/news/uk-england-northamptonshire-28257714 [sótt 25.03.2016]. 
81 Miller, Steven H: „Deaccessioning: Sales or transfers?“ Museum Management and Curatorship, 10. árg. 3. tbl. 

(1991) bls. 245. 
82 American Alliance of Museums: Deaccessioning Activity. 2012, bls. 1. 
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í þágu almennings. Ákvörðunarvald er almennt í höndum safnstjórnar en Miller telur að 

ákvarðanir um förgun á röngum forsendum, þá einna helst fjárhagslegum forsendum, séu oftar 

en ekki teknar af stjórnarmönnum með það að leiðarljósi að afla fjár, ýmist til framkvæmda 

eða greiðslu skulda.83 Bent hefur verið á, að oft séu stjórnarmenn ekki fyllilega meðvitaðir um 

hlutverk sitt og skyldur gagnvart söfnunum og líti jafnvel svo á, að þeir hafi í höndum 

einhvers konar hlutafélög, sem undanskilin séu öllu opinberu eftirliti. Þar af leiðandi séu 

dæmi um að óábyrgar ákvarðanir um sölu á safngripum séu teknar á röngum forsendum.84 Það 

er með öllu óheimilt í Bandaríkjunum að selja safngripi til þess að afla fjár til annarra 

óskyldra verkefna, því líkt og gert er í Bretlandi og Hollandi og til samræmis við siðareglur 

ICOM, er einungis heimilt að nota hagnað af sölu safngripa til kaupa á nýjum gripum eða til 

varðveislu á safnkosti sem fyrir er.85 Í Bandaríkjunum hafa komið upp fjölmörg ágreiningsmál 

varðandi sölu á safngripum.  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er bundið við menningarminjasöfn en hér verður 

tekið dæmi um sölu á safngrip innan listasafns, vegna þess að aðstæður í þessu tilviki geta átt 

við bæði menningarminjasöfn og listasöfn. Ákvörðunin var tekin á fjárhagslegum forsendum, 

vegna fjárhagserfiðleika – og slíkt getur átt við á hvers kyns söfnum. Um mitt ár 2014 ákvað 

stjórn Listasafnsins í Delaware að selja málverk frá árinu 1868 í þeim tilgangi að greiða niður 

framkvæmdaskuld. Stjórn safnsins taldi sig ekki hafa annarra kosta völ, ella yrði að loka 

safninu. Safnið skuldaði 19,8 milljónir dollara, eða tvo og hálfan milljarð íslenskra króna. 

Áætlað söluverðmæti verksins var 8,4 – 13,4 milljónir dollara, eða einn til einn og hálfur 

milljarður. Uppboðið fór fram opinberlega en verkinu var ekki sýndur mikill áhugi. Hæsta 

boð var 4,9 milljónir dollara eða rétt rúmar 600 milljónir og ákvað stjórn safnsins að selja 

verkið, þrátt fyrir að ekki væri nema um brot af verðmati þess að ræða. Gjörningurinn vakti 

hörð viðbrögð bæði meðal safnmanna og almennings. Afleiðingarnar urðu Listasafninu í 

Delaware dýrkeyptar. Lögð voru á það viðurlög og önnur söfn hvött til þess að slíta öllu 

samstarfi við safnið.86 Að farga í fjárhagslegum tilgangi stríðir gegn öllum þeim reglum og 

viðmiðum, sem sett hafa verið um grisjun og förgun á safngripum og er í algerri mótsögn við 

faglegar ástæður þess að slíkar aðgerðir séu heimilaðar meðal safna.87 Að sama skapi má 

                                                           
83 Miller, Steven H: „Deaccessioning: Sales or transfers?“ bls. 249. 
84 Goldstein, Jason R: „Deaccession: Not such a dirty word“ Cardozo Arts & Entertainment Law Journal, 15. 

árg. (1997) bls. 218-221. 
85 Richardson, Erin & Doug Kendall: „Frequently asked questions about deaccessioning, museum ethics and 

New York State regents rule 3.27” Museum Association of New York [án ártals]. 
86 ArtNetNews. https://news.artnet.com/market/delaware-art-museums-deaccessioned-masterpiece-bombs-at-

auction-updated-43036 [sótt 27.03.2016]. 
87 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 174. 
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segja að dæmi sem þetta útskýri, hvers vegna förgun á safngripum er enn óheimil víða um 

heim. Settar hafa verið fram kröfur um lagabreytingar í Bandaríkjunum, sem leggja blátt bann 

við sölu á safngripum, en þannig er talið að hægt sé að forðast aðstæður sem þessar, sem 

augljóslega teljast ósiðlegar og eru í algerri mótsögn við allar settar siðareglur.88 

 
 

  

                                                           
88 Goldstein, Jason R: „Deaccession: Not such a dirty word“ bls. 215. 
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2. Starfsumhverfi íslenskra safna  
Á síðustu áratugum hafa hlutverk og verkefni íslenskra safna breyst í takt við 

samfélagsþróunina og þróun safnafræða á heimsvísu. Í dag eru gerðar mun ríkari kröfur til 

safna en áður um þátttöku í menningarstarfi og ferðaþjónustu, svo dæmi séu tekin.89 Til 

samræmis við gildandi safnalög og siðareglur ICOM er mikilvægt, að safn skilgreini sig – 

þannig að ljóst sé fyrir hvað það stendur, hvert hlutverk þess og staða í samfélaginu er og hver 

markmið safnsins eru. Nýja safnafræðin svokölluð leggur áherslu á, að söfn hafi 

þekkingarlegt gildi fyrir samfélagið. Þeim er ætlað að miðla þekkingu með sýningum sínum 

til þeirra sem heimsækja söfnin og reyna eftir fremsta megni að gera það á 

jafnréttisgrundvelli, þ.e. að safngestir þurfi ekki að vera sérmenntaðir eða hafa lesið sér 

sérstaklega til um viðfangsefni sýningar til þess að öðlast skilning á viðfangsefninu. 

Starfsmenn safna verða síellt að vera vakandi yfir safnastarfinu og vera gagnrýnir á eigin 

störf. Söfn eiga ekki að vera geymslustaðir fyrir „dauða“ hluti, heldur eiga þau að vera 

vettvangur, sem er laus við allan drunga og þjónar gestum sínum á uppbyggilegan hátt.90  

Hérlendis eru aðstæður safna víða mjög ólíkar hvað snertir rekstur, umfang og 

starfsmannahald. Raunin er sú að eignarhald er stærsti áhrifaþátturinn hvað varðar umfang, 

aðbúnað og almenna starfsemi safna. Íslensk söfn eru ýmist rekin af ríki, sveitarfélögum eða 

sem sjálfseignarstofnanir.91 Áhugavert er, að um 18% íslenskra safna höfðu ekki aðgang að 

geymslum árið 2010. Samtímis höfðu öll söfn undir hatti Reykjavíkurborgar fullt aðgengi að 

geymslum og aðstöðu til forvörslu.92 Þessar tölur sýna að faglegt starf og málefni varðveislu 

eru bersýnilega mislangt á veg komin meðal íslenskra safna.  

Íslenskir safnmenn hafa vissulega verið gagnrýnir á eigin störf og starfsumhverfi í 

seinni tíð. Á árlegum Farskóla safnmanna eru til dæmis faglegir þættir safnastarfs ræddir á 

ólíkum grundvelli. Safnmenn starfa í vinnuhópum og ræða þar hindranir, vandamál og 

áskoranir í safnastarfi og sífellt er leitað leiða til þess að gera betur. 

 

2.1 Söfnun, varðveisla og miðlun 

Íslenskum söfnum, sem hlotið hafa viðurkenningu safnaráðs, ber að starfa eftir opinberri 

söfnunarstefnu þar sem greint er frá sérsviði safnsins, söfnunarsvæði þess og öðrum áherslum. 

                                                           
89 Félag íslenskra safna og safnmanna: Skýrsla Farskólanefndar 2005. Hvert stefnum við? Reykjavík, 2005, bls. 

15. 
90 Macdonald, Sharon: A companion to museum studies, bls. 2. 
91 Þóra Björk Ólafsdóttir: „Talnasafn. Greining á rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins.“ MA ritgerð í 

safnafræði. Háskóli Íslands, 2012, bls. 17. 
92 Þóra Björk Ólafsdóttir: „Talnasafn. Greining á rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins.“ bls. 90. 



  

[34] 
 

Söfnunarstefna er aðferð við söfnun gripa, myndefnis og heimilda. Hún kveður meðal annars 

á um, hvernig staðið er að vali á söfnun gripa, muna og ljósmynda sem og skriflegra og 

munnlegra heimilda og annarra upplýsinga. Söfnunarstefna er fyrsti þáttur í rannsókna- og 

varðveislustarfi á söfnum og er ætlað að móta aðra þætti safnastarfsins.93 Hvað varðveislu 

snertir, er markmið hennar að tryggja að upplýsingagildi aðfanga haldist um alla framtíð, 

annað hvort í sýningarsal eða geymslu. Mælst er til þess að allar upplýsingar um muni og 

ljósmyndir af þeim séu varðveittar á rafrænu formi.94 Íslenskum menningarminjasöfnum er 

ætlað að fylgja leiðbeiningum höfuðsafns um skráningu annars vegar og varðveislu og 

fyrirbyggjandi forvörslu hins vegar.95 Leiðbeiningar Þjóðminjasafns um skráningu munasafna 

nefna hvorki möguleikann á grisjun né förgun. Þar er aðeins gert ráð fyrir því að gripir séu 

skráðir inn í safnkostinn, en ekki fluttir burt úr honum eða afskráðir. Er þar af leiðandi engar 

upplýsingar er að finna um hvernig skuli skrá slíkar tilfærslur í leiðbeiningum Þjóðminjasafns 

Íslands til starfandi safna í landinu.96 Það sama á við um Handbók um varðveislu safnkosts – 

þar er ekki að finna stakt orð um aðferðir, reglur eða viðmið gagnvart grisjun og förgun.97  

Telja má líklegt að mörg íslensk minjasöfn skorti raunverulega yfirsýn yfir safnkost sinn 

sökum ófullnægjandi skráningar og skipulagsleysis í geymslum sínum. Þar af leiðandi getur 

það oft reynst söfnunum erfitt að fylgja söfnunarstefnum sínum nákvæmlega. Niðurstaða 

hópastarfs um söfnun og varðveislu á Farskóla árið 2011 lýsir stöðunni vel: „Við vitum ekki 

hvað við eigum, við vitum ekki hvað aðrir eiga og því er erfitt að velja og hafna.“98  

Taka ber fram að frá árinu 2011 hafa orðið töluverðar úrbætur á þessu sviði, þó enn sé 

langt í land með það að fullkominni yfirsýn sé náð. Stórt skref í að auka aðgengi að íslenskum 

safnkosti hefur falist í störfum við rafræna skráningu safngripa, en hún tók stakkaskiptum 

með tilkomu Sarps, menningarsögulegs gagnagrunns, árið 2012.99 Í Sarp skrá öll söfn 

safnkost sinn rafrænt á sameiginlegum vettvangi. Ytri vefurinn er aðgengilegur hinum 

almenna borgara, sem getur þannig fengið upplýsingar um einstaka gripi, sem og skráðan 

safnkost allra safna sem nýta sér Sarp og þannig fengið vissa innsýn í það, sem finna má í 

geymslum og varðveisluhúsum. Sarpur hefur orðið mörgum söfnum hvatning til þess að 

leggja aukna áherslu á skráningarstörf og skipulagningu á safnkosti í heild sinni og hefur 

tilkoma hans þannig spilað stórt hlutverk í þróun á faglegu starfi safna hérlendis. Í dag hafa 

                                                           
93 Þjóðminjasafn Íslands: Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014, bls. 15. 
94 Þjóðminjasafn Íslands: Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008, bls. 24. 
95 Safnaráð. http://www.safnarad.is/log-og-leidbeiningar/vidurkenning-safna/nr/261 [sótt 01.03.2016]. 
96 Þjóðminjasafn Íslands: Safnastefna á sviði Þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014. 
97 Þjóðminjasafn Íslands: Handbók um varðveislu safnkosts. Reykjavík, 2011. 

http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935 [sótt 20.04.2016]. 
98 Félag íslenskra safna og safnmanna: Drög að skýrslu Farskólanefndar 2011. Samstarf, bls. 6. 
99 Sarpur. http://sarpur.is/UmSarp.aspx [sótt 20.04.2016]. 
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fimmtíu söfn aðild að Sarpi og hafa þau samtals skráð rétt rúmlega 1.200.000 gripi í 

gagnagrunninn.100 Þessar tölur sýna að aðgengi almennings að upplýsingum um safneign 

íslenskra safna hefur aukist svo um munar. Tæki eins og Sarpur er starfsmönnum safna mjög 

dýrmætt til uppflettinga og samanburðar um hvað sé varðveitt meðal annarra safna. Að sama 

skapi er það sameiginlegt hagsmunamál allra safna í landinu, að öll viðurkennd söfn vinni 

markvisst að skráningu á gripum sínum inn í gagnagrunninn. Þannig skapast forsendur til 

þess, að hægt sé að öðlast yfirsýn yfir safnkost íslenskra menningarminjasafna í heild sinni. 

Slík yfirsýn er mikið framfaraskref að aukinni samvinnu við að líta á landið sem eitt 

söfnunarsvæði en með því móti geta söfn verið mun vandlátari og varkárari gagnvart söfnun 

og móttöku nýrra aðfanga. Það er ekki nauðsynlegt, að öll söfn safni sömu hlutunum og 

varðveiti mörg eintök af sömu gripunum. 

Ítrekað hafa hlutir, sem í raun eiga ekki erindi á tilteknu safni, ratað í munasafn þess 

vegna óljósrar söfnunarstefnu. Þegar slíkt gerist, glata umræddir gripir gildi sínu, þar sem þeir 

falla ekki að settum áherslum eða markmiðum. Staðreyndin er sú, að fjöldi safngripa ætti 

meira erindi til annarra safna en þeirra sem varðveita þá – eða jafnvel eiga ekki erindi á safn 

yfir höfuð.101 Mikilvægt er að forðast, að söfn taki við gripum, sem ekki eiga þangað erindi en 

slíkt er mögulegt að gera með ábyrgri söfnun og söfnunarstefnu annars vegar og hins vegar 

með vel ígrundaðri grisjunarstefnu og förgun. Til þess að hægt sé að nýta síðarnefnda 

möguleikann þarf að veita íslenskum söfnum heimild til förgunar og samtímis er nauðsynlegt 

að leggja fram skýrar reglur um aðferðir við slíkt, eins og áður hefur verið lögð áhersla á. 

Almennt er ekki að finna upplýsingar um að íslensk söfn leiti ólíkra leiða til förgunar, heldur 

er aðeins gert ráð fyrir förgun í þröngum skilningi þess orðs, í tilvikum þar sem gripum er 

ekki ætluð framtíðarvarðveisla. Því til stuðnings er bent á, að í söfnunarstefnum nokkurra 

íslenskra safna er að finna klausu sambærilega þessari: „Erfitt er að farga grip sem skráður 

hefur verið í safnið og ekki gert nema í undantekningartilfellum, s.s. vegna skemmda, ef 

gripur reynist falsaður, ef hann samrýmist ekki söfnunarstefnu eða telst ekki varðveisluverður. 

Skal ævinlega leita ráða fagfólks áður en ákvörðun er tekin.“102 Jafnframt er að finna 

eftirfarandi klausu í söfnunarstefnu Minjasafns Austurlands: „Skýrt afmörkuð söfnunarstefna 

sem fylgt er vel eftir gerir það að verkum að grisjun eða förgun safngripa er óþörf og eftir því 

vinnur Minjasafnið. Meginregla í söfnunarstefnu safnsins er sú að ef tekið hefur verið við grip 

                                                           
100 Sarpur. http://sarpur.is/Tolfraedi.aspx [sótt 08.03.2016]. 
101 Matassa, Freda: Museum collections management. London, 2011, bls. 146. 
102 Síldarminjasafn Íslands. Söfnunarstefna. http://www.sild.is/um/skipulag/sofnunarstefna/ [sótt 05.04.2016] og 

Tækniminjasafn Austurlands. Söfnunarstefna. http://tekmus.is/1/sofnunarstefnan.pdf [sótt 05.04.2016]. 
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til varðveislu þá skal hann upp frá því verða hluti af safnkosti safnsins“.103 Spyrja má hvort 

það séu sjónarmið sem þessi, sem hamla framförum og þróun í málum grisjunar og förgunar á 

Íslandi? Færa má fyrir því rök, að þegar safnkostur hefur verið skráður og yfirfarinn í heild 

sinni, sé hægt að vinna eftir fyrirmælum, eins og sett eru í söfnunarstefnu Minjasafns 

Austurlands, þ.e. að góð söfnunarstefna sé besta grisjunarstefnan.104 Slíkum viðmiðum er hins 

vegar ekki hægt að vinna eftir, þegar stór hluti safnkosts er enn óskráður og hefur ekki verið 

metinn faglega í heild sinni, en sú er raunin víða um land – staðreyndin er sú að aðeins 20% 

íslenskra safna hafa skráð allan safnkost sinn.105  

Varðveisla eins og hún þekkist í dag er margbreytileg og flókin, krefst sérhæfðrar 

menntunar, hæfni og reynslu.106 Sem starfsmaður safns til fjölda ára hef ég séð að, geymslur 

og varðveisluhús eru misjöfn að stærð og gæðum, auk þess sem sum söfn hafa almennt ekki 

aðgang að viðunandi geymslum, heldur lifa við einhverskonar bráðabirgðaúrræði árum 

saman. „Geymsluvandinn“ er þekktur meðal íslenskra safna og gefur ástæðu til umræðu um 

leiðir til að aðlaga safnkostinn að varðveislugetu safna, stefnu þeirra og skyldum. Meðal 

skilyrða sem íslensk söfn þurfa að uppfylla til þess að hljóta viðurkenningu safnaráðs er að, 

aðstæður í geymsluhúsnæði tryggi varðveislu gripa til frambúðar og má því ætla, að 

viðunandi varðveisluhús séu á stefnuskrá allra viðurkenndra safna, sem ekki búa yfir 

fullnægjandi geymslum en hafa hlotið viðurkenningu og tímabundna undanþágu gagnvart 

þeim málaflokki.107 Þóra Björk Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri safnaráðs, sagði í svari sínu við 

fyrirspurn höfundar, að íslensk söfn væru fjarri því að búa við fullkomnar geymslur. Raunar 

séu geymslumál helsta vandamál íslenskra safna; slæm aðstaða og erfiðleikar við að fá 

fjármagn til úrbóta. Þóra Björk telur að safnstjórar og forsöðumenn safna séu almennt 

duglegir við að vekja athygli á ófullnægjandi varðveisluskilyrðum, en þrátt fyrir það geri 

eigendur safnanna sér ekki grein fyrir því, hversu mikilvægar geymslur séu gagnvart 

varðveislu á safnkosti og öllu faglegu starfi þeirra. Aðspurð um fjölda safna, sem búa að 

ófullnægjandi varðveislurými eða geymslum, segir hún nærtækara að telja upp þau söfn, sem 

eiga góðar geymslur og uppfylli öll skilyrði, en í því samhengi nefnir hún aðeins tvö söfn: 

Borgarsögusafn (en að baki því eru fimm ólík söfn), með nýtt varðveisluhús í Kistuhyl við 

                                                           
103 Minjasafn Austurlands. Söfnunarstefna. http://www.minjasafn.is/um-safnid/gildandi-

stefnumorkun/sofnunarstefna [sótt 05.04.2016]. 
104 Stephens, Heather Hope: „All in a day’s work: How museums may approach deaccessioning as a necessary 

collections management tool.” bls. 124. 
105 Safnaráð. http://www.safnarad.is/media/skyrslur/arsskyrsla2004.pdf [sótt 05.04.2016]. 
106 Þjóðminjasafn Íslands: Handbók um varðveislu safnkosts. Reykjavík, 2011. 

http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935 [sótt 20.04.2016]. 
107 Skilmálar safnaráðs fyrir viðurkenningu safna. http://www.safnarad.is/log-og-leidbeiningar/vidurkenning-

safna/nr/261 [sótt 01.03.2016]. 
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Árbæjarsafn og Þjóðminjasafn Íslands.108 Á Farskóla safnmanna í Skagfirði árið 2011 var 

meðal annars rætt um varðveislu og aðstæður íslenskra safna. Í farskólaskýslu kemur fram að 

geymslur séu af ólíku tagi en flestar eigi það sameiginlegt að vera yfirfullar og almennt búi 

söfnin við skort á fjármagni til stækkunar eða endurbóta.109 Víða um land fullnægja þær 

geymslur, sem söfn hafa til umráða, ekki þeim kröfum sem gerðar eru, þegar um er að ræða 

varðveislu menningarminja. Víða eru geymslur í leiguhúsnæði og jafnvel lélegu, gömlu og úr 

sér gengnu bráðabirgðahúsnæði. Víða er skortur á vinnuaðstöðu en aðstaða til að taka á móti 

gripum, þrífa, meta forvörsluþörf og skrá þarf að vera til staðar í geymslum eða næsta 

nágrenni.110 Alvarleg staða hefur skapast vegna takmarkaðs geymslurýmis en áhrifin eru þau, 

að söfnunargeta safna er alvarlega skert og mörg hver geta alls ekki tekið á móti stórum eða 

umfangsmiklum gripum. Jafnframt er skortur á geymslurými með viðeigandi búnaði gagnvart 

bæði hita- og rakastýringu, en slík tækni tryggir varðveislu viðkvæmra gripa til framtíðar.111 

Rætt hefur verið um aukna samvinnu á þessu sviði – með sameiginlegum geymslum safna á 

landsvísu fyrir stóra og rúmfreka gripi jafnt sem safnkost sem er lítið hreyfður.112 Með þeim 

hætti megi auka varðveislurými til muna og deila framkvæmda- og rekstrarkostnaði, en á móti 

hefur verið bent á, að of mikil áhætta sé fólgin í því að varðveita stóran hluta af menningararfi 

þjóðarinnar í einni byggingu eða á sömu lóð.113 Árið 2006 gaf stafshópur á vegum þáverandi 

menntamálaráðherra út skýrslu, þar sem fjallað var um varðveislu- og geymslumál 

menningarstofnana. Á þeim tíma, fyrir tíu árum, var áætlað, að heildarþörf íslenskra safna 

fyrir nýtt geymsluhúsnæði samsvaraði 17.000 fermetrum, þar af 90% eða tæplega 15.500 

fermetrum vegna varðveislu á menningararfi þjóðarinnar. Í skýrslunni segir:  

Hugtakið „geymsla“ er oft ekki nógu lýsandi fyrir mikilvægi þessa þáttar í 

starfsemi menningarstofnana. Þó er vert að benda á að sögnin að geyma þýðir 

meðal annars að hirða og varðveita til síðari tíma. En geymsla menningararfsins 

hefur annan og víðari tilgang. Hér koma þættir eins og rannsóknir og miðlun til 

skjalanna og varðveislan sjálf byggist orðið á fjölmörgum þáttum líkt og forvörslu 

og nákvæmri skráningu. Stungið hefur verið upp á að nota önnur hugtök svo sem 

„þjónustuhús“ eða „rannsóknarstöð“ í stað geymsluhugtaksins. Í greinargerð 

Þjóðminjasafns Íslands kemur fram hugtakið „þjónustu- og varðveisluhús“ og 

lýsir það því vel hve margvísleg starfsemi fer fram í eða við geymslur. Hér má 

                                                           
108 Þóra Björk Ólafsdóttir. Tölvupóstur 15. mars 2016. 
109 Félag íslenskra safna og safnmanna: Drög að skýrslu Farskólanefndar 2011. Samstarf, Reykjavík, 2011, bls. 

6. 
110 Félag íslenskra safna og safnmanna: Skýrsla Farskólanefndar 2005. Hvert stefnum við? bls. 16. 
111 Félag íslenskra safna og safnmanna: Drög að skýrslu Farskólanefndar 2011. Samstarf. bls. 6. 
112 Félag íslenskra safna og safnmanna: Drög að skýrslu Farskólanefndar 2011. Samstarf, bls. 6-7. 
113 Menntamálaráðuneytið: Varðveislu og geymslumál menningarstofnana sem heyra undir 

menntamálaráðuneytið. Greinargerð og tillögur starfshóps menntamálaráðherra. Reykjavík, 2006, bls. 7. 
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nefna móttöku, flokkun, forvörslu, rannsóknir, skráningu, ljósmyndun, pökkun, 

afgreiðslu og fleiri þætti.114 

Aðstæður og vandi íslenskra safna eru ekkert einsdæmi, og eru í raun svipaðar og annars 

staðar í heiminum. Rannsókn UNESCO og ICCROM (International Centre for the Study of 

the Preservation and Restoration of Cultural Property) á geymslurými safna á heimsvísu og 

aðstæðum þeirra til varðveislu frá árinu 2011 varpar skýru ljósi á veruleikann eins og hann 

blasir við. Svör við könnuninni bárust frá 136 löndum og tæplega 1.500 ólíkum söfnum. 

Rúmlega 65% safna búa við skort á geymslurými, 50% við óviðunandi búnað til varðveislu og 

40% safna skortir stuðning eigenda sinna til úrbóta og búa jafnframt við skort á sérhæfðu 

starfsfólki. Jafnhátt hlutfall safna svaraði því til, að fjöldi óskráðra gripa hrannaðist upp, þar 

sem starfsfólkið annaði ekki álaginu. Könnunin sýndi, að allvíða eru varðveislumál almennt 

ekki í nægilega góðum farvegi hvað varðar búnað, fjármagn og afmarkanir. Víða skortir skýra 

stefnu gagnvart söfnun, skráningu og almennu skipulagi á safnkosti. Söfn svöruðu því til, að 

algengt væri að gripir væru geymdir á gólfi, þar sem hillupláss skortir, víða væru geymslur 

óhreinar, þar sem starfsfólk annaði ekki þrifum og viðhaldi væri ekki sinnt sem skyldi sökum 

fjárskorts.115 Ljóst er að víða er þörf á umbótum. Gildandi safnalög á Íslandi skilgreina það 

hlutverk safna, að „styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnkost 

sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum.“116 Þar segir jafnframt að söfn 

skuli „stunda markvissa söfnun muna og heimilda til þess að safnkostur þeirra gefi sem 

heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra.“117 En til þess að mögulegt sé að aðlaga safnkost að 

settri stefnu í þeim tilgangi að mynda sem heildstæðasta mynd af sérsviði safnsins, verður að 

veita söfnum svigrúm til slíkra starfa. Rökréttast tel ég, að lagðar verði fram sem allra fyrst 

þær verklagsreglur sem hafa verið á stefnuskrá Þjóðminjasafns Íslands í að minnsta kosti 

fimm ár, sbr. áætlunum sem settar voru fram í Söfnunarstefnu á sviði Þjóðminjavörslu árið 

2011. Verði ekki brugðist við þeirri þörf, sem sýnilega hefur skapast, er hætt við því, að söfn 

leiti ólíkra leiða til förgunar eða afskráningar á gripum (skv. eigin grisjunarstefnum) og það 

getur ekki verið heppilegt, að ósamræmi verði í starfsháttum meðal íslenskra safna. Jafnframt 

þarf að tryggja samræmi reglnanna og gildandi safnalaga, þ.e. að jafnframt verði veitt lagaleg 

heimild til förgunar, undir ákveðnum aðstæðum. Þá er sömuleiðis brýn þörf á að skilgreina 

hugtökin grisjun og förgun vandlega í því samhengi sem hér um ræðir, því skilningur 

                                                           
114 Menntamálaráðuneytið: Varðveislu og geymslumál menningarstofnana sem heyra undir 

menntamálaráðuneytið. Greinargerð og tillögur starfshóps menntamálaráðherra, bls. 6. 
115 ICCROM-UNESCO: International Storage Survey, 2011. http://www.iccrom.org/wp-content/uploads/RE-

ORG-StorageSurveyResults_English.pdf [sótt 04.04.2016]. 
116 Safnalög nr. 141/2011. 
117 Safnalög nr. 141/2011. 
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safnmanna á hugtökunum virðist vera ólíkur og algengt er að förgun sé talin jafngilda 

eyðingu. Staðreyndin er sú að söfnun og grisjun haldast óhjákvæmilega í hendur – hvoru 

tveggja skapar forsendur þess að vel takist til við framtíðarvarðveislu.  

Samkvæmt safnalögum skulu söfn landins starfa í samræmi við siðareglur Alþjóðaráðs 

safna, ICOM.118 ICOM heimilar grisjun á safnkosti og ólíkar leiðir til förgunar og má því 

segja að fordæmi ICOM kalli á endurskoðun þeirrar lagasetningar, sem stuðlað geti að 

vönduðum vinnubrögðum hérlendis.  

 

2.2 Þörf til umbóta 

Sum íslensk söfn hófu söfnun sem hluta af eins konar „björgunarstarfi“ í þeim tilgangi að 

bjarga verðmætum frá glötun. Í þeim tilvikum virðist engin grisjun hafa farið fram, ekkert 

varðveislumat á gripum átt sér stað og jafnvel lítil eða engin skráning, heldur var öllu safnað 

sem bauðst og jafnvel því sem ekki beinlínis bauðst, heldur til féll. Þannig vildu upphafsmenn 

safnanna varðveita þann hluta menningar og sögu þjóðarinnar, sem var óðum að hverfa. Ekki 

ber að efa, að full þörf hafi verið í sumum tilvikum, að safna því sem hægt var að safna, áður 

en það glataðist endanlega. Í raun ber að þakka slík inngrip og slíkar söfnunarherferðir, ef svo 

má að orði komast. Í þeim tilfellum, sem slík söfnun var viðhöfð, voru menn og konur í kappi 

við tímann, en í dag eru fæst söfn í sömu aðstöðu. Þróun safnafræðinnar og aukin áhersla á 

fagleg störf safna hefur leitt til þess, að nú má segja að söfnun fari fram með mun yfirvegaðra 

móti, þar sem aukin meðvitund er til staðar um vanda og takmarkanir safna og því er móttaka 

allra nýrra aðfanga íhuguð vel. Afleiðingin er sú, að í dag standa menningarminjasöfn frammi 

fyrir gríðarstóru verkefni – að endurskoða, skrá og skipuleggja safnkostinn. Slíkt er afar erfitt, 

meðan málefni grisjunar eru ekki lengra á veg komin en raun ber vitni. Jafnvel má halda því 

fram, að slík verkefni séu óvinnandi vegur, meðan ekki er veitt svigrúm og frelsi til faglegs 

endurmats og grisjunar á safneign.119 

Ástæða er til að ætla, að smærri söfn eigi lengra í land en höfuðsöfnin og önnur stærri 

söfn gagnvart faglegum störfum, skráningu og skipulagi á safnkosti sökum skorts á 

starfsfólki. Fram kom í skýrslu safnaráðs árið 2004 að tæplega 60% íslenskra safna stóðu á 

þeim tíma undir einu stöðugildi eða minna á ársgrundvelli. Tæp 30% stóðu undir einu til 

fimm ársverkum og þar af leiðandi hafa aðeins 10% safna haft fimm stöðugildi eða fleiri.120 

Sex árum síðar hafði staðan batnað töluvert samkvæmt meistararitgerð Þóru Bjarkar 
                                                           
118 Safnalög nr. 141/2011. 
119 Jackson, Laura & D. Claudia Thompson: „But you promised: A case study of deaccessioning at the American 

heritage center, University of Wyoming.“ The American Archivist, 73. árg. (2010) bls. 682. 
120 Safnaráð. http://www.safnarad.is/media/skyrslur/arsskyrsla2004.pdf [sótt 05.04.2016]. 
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Ólafsdóttur. Þar kemur fram að árið 2010 hafi hlutfall safna, sem stóð undir einu stöðugildi 

eða minna, lækkað niður í 6% og 75% safna höfðu eitt til fimm stöðugildi. Hlutfall safna sem 

höfðu fleiri en fimm stöðugildi tvöfaldaðist úr 10% í 20% á sama tímabili.121 Eftir sem áður 

en raunin sú, að mörg íslensk söfn eru undirmönnuð og víða þörf á fleira starfsfólki. Það er 

ljóst, að fyrir svo fáliðaðar stofnanir er erfitt að sinna faglegu starfi sem skyldi. Það hefur 

jafnframt áhrif að á Íslandi eru starfrækt mun fleiri söfn, miðað við höfðatölu, en í 

nágrannalöndum okkar. Þar af leiðandi er samkeppnin um fjármagn og styrkveitingar mun 

meiri en víða annars staðar.122 Íslensk söfn státa mörg hver af glæsilegum sýningum en eiga 

langt í land gagnvart viðunandi skráningu og varðveislu á safnkosti sínum, en það var tekið 

skýrt fram í Farskólaskýrslu 2011, að fagleg störf sitji gjarnan á hakanum.123 

Þar sem lítið sem ekkert efni hefur verið gefið út um vanda íslenskra safna, var leitað 

eftir umfjöllun um sambærilega stöðu erlendis. Safnayfirvöld í Ástralíu hafa fjallað 

sérstaklega um vanda smærri safna í þessu samhengi. Gefin hefur verið út skýrsla, sem fjallar 

um grisjun og förgun meðal lítilla safna þar í landi og má í skýrslunni finna samnefnara við 

stöðu lítilla safna á Íslandi hvað snertir söfnun, aðstæður til varðveislu og samfélagslega þætti. 

Þar segir að í langan tíma hafi söfn, sér í lagi þau sem minni eru, safnað gripum án þess að 

hafa skilgreinda söfnunarstefnu til hliðsjónar og þar með án allra takmarka og er það 

sambærilegt við stöðu margra íslenskra safna eins, og fram hefur komið. Vandamál þessara 

sömu safna nú á 21. öldinni er að geymslu- og sýningarrými er af skornum skammti og 

fullnýtt – og hefur það leitt til þess, að lítil söfn hafa í stórum stíl þurft að endurskoða safneign 

sína, og fyrrum starfshætti og í kjölfarið leita lausna við vandanum.124 Og birtist sami 

vandinn, en í nýrri álfu. Áhugavert er að í Ástralíu hefur málið verið nálgast frá öðru 

sjónarhorni en hérlendis, en þar er talað um þörf safna til förgunar til þess að leysa þann 

vanda, sem þau standa frammi fyrir. Samtímis er íslenskum söfnum ekki heimilt að leysa 

sambærilegan vanda með förgun og afskráningu safngripa, þar sem lagaumhverfið hamlar 

slíkum aðgerðum og faglega starfsumhverfið er ekki nægilega langt á veg komið eða nógu 

þroskað. Að því sögðu má benda á, að förgun safngripa getur verið mjög viðkvæm innan 

smærri samfélaga, eins og til dæmis á Íslandi og sér í lagi á landsbyggðinni, vegna 

samfélagsnándar. Líkt og fram kemur í áströlsku skýrslunni er hérlendis hætt við því að 

gefendur bregðist við mögulegri förgun eða skráningu af viðkvæmni og á tilfinningalegum 

                                                           
121 Þóra Björk Ólafsdóttir: „Talnasafn. Greining á rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins.“ bls. 67. 
122 Þóra Björk Ólafsdóttir: „Talnasafn. Greining á rekstrarumhverfi safna í eigu annarra en ríkisins.“ bls. 117. 
123 Félag íslenskra safna og safnmanna: Drög að skýrslu Farskólanefndar 2011. Samstarf, bls. 6. 
124 Museums and Galleries Foundation of New South Wales: Deaccession and disposal in small museums. 

Ástralía, 2001, bls. 1. 
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forsendum. Raunin er sú að einstaklingar gefa til safna gripi sem hafa tilfinningalegt gildi, í 

þeim tilgangi að tryggja varðveislu þeirra til framtíðar. Þegar einstaklingar gefa gripi til safna 

er algengt að persónuleg sjónarmið séu höfð að leiðarljósi, en ekki fagleg. Þar af leiðandi eru 

gripir oftar en ekki færðir söfnum í heimabyggð – án sérstaks tillits til sérsviðs eða 

söfnunarstefnu. Komi til þess að gripur sem gefinn var af heimamanni verði afskráður og 

honum fargað er hætt við því að gefandinn upplifi tilfinningar á borð við höfnun eða 

lítilsvirðingu gagnvart því sem hann lét af hendi rakna.125 Þá er sömuleiðis hætt við því, að 

einstaklingar verði tortryggnir í garð safna og verði afhuga því að leita þangað með gripi 

sína.126 Í þessu sambandi tel ég mikilvægt að benda á að skynsamlegt er, að söfn taki ekki við 

gripum án þess að gera gefanda skýra grein fyrir því, að með afhendingu færist eignarhald 

gripsins til safnsins og þar með hafi það fullt vald til þess að færa hann úr safnkostinum síðar 

meir, komi upp sú staða, þar sem það þyki álitlegt og safninu sjálfu til hagsbóta.      

Þessi ástralska hliðstæða endurspeglar vel íslenskan veruleika, þar sem nándin í 

samfélaginu er mikil og persónulegar tengingar sterkar. Reynslan hefur sýnt mér, að gefendur 

gripa hafa í sumum tilvikum haft áframhaldandi afskipti af þeim, til dæmis með spurningum 

um hvort gripirnir séu hluti af fastasýningu, hvort þeir henti ekki mögulega þar eða hér og þar 

fram eftir götunum. Í litlum sveitarfélögum má ætla, að persónuleg tengsl og jafnvel vinátta 

milli starfsmanna safna og gefenda flæki ferlið verulega og skapi áhyggjur af mögulegum 

viðbrögðum við förgun gripa, sama með hvaða hætti slíkt færi fram. Jafnframt tel ég, að 

persónuleg saga gripa hafi í þessu sambandi mikil áhrif, þ.e. hver átti gripinn, smíðaði hann 

eða saumaði eða hver notaði hann. Í smærri samfélögum verða einstaklingar stór hluti af sögu 

byggðarlagsins og þar með vegur persónuleg tenging gripa oft þyngra en fagurfræðilegt gildi 

þeirra eða sögulegt. Að því sögðu má velta upp þeirri spurningu, hvort samfélagsnándin á 

Íslandi hafi áhrif á að málefnum grisjunar og förgunar hefur ekki verið sinnt betur en raun ber 

vitni.  

  

                                                           
125 Museums and Galleries Foundation of New South Wales: Deaccession and disposal in small museums, bls. 1. 
126 Varner, Elizabeth: „Deaccessioning in museums: Evaluating legal, ethical and practical dilemmas.“ bls. 4. 
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3. Dæmi úr íslenskum veruleika: Síldarminjasafn Íslands  
Síldarminjasafn Íslands á Siglufirði er dæmi um safn, sem segja má að hafi sprottið upp úr 

grasrótinni með framtaki Félags áhugamanna um minjasafn, FÁUM. Markmiðið með stofnun 

félagsins var að bjarga menningarminjum frá glötun og voru það fyrst og fremst þau verkefni, 

sem einblínt var á fyrsta áratuginn eða svo. Saga söfnunar á Siglufirði nær þó töluvert lengra 

aftur en rekja má grunninn að safnastarfi á staðnum aftur til ársins 1957, þegar sveitarfélagið 

samþykkti tillögu um að koma á fót byggðasafni. Söfnun, rannsóknir og undirbúningsvinna 

fóru fyrst og fremst fram á árunum 1977–1980 en á því tímabili var Frosti F. Jóhannsson 

ráðinn til þeirra starfa. Frosti lagði fram stórbrotnar hugmyndir um „sérstakt síldarminjasafn 

og í hliðartillögu hans yrði það deild í einu allsherjar Sjóminjasafni Norðurlands á Siglufirði.“ 

Sveitarfélagið treysti sér ekki til slíkra framkvæmda og í nær áratug gerðist lítið sem ekkert, 

eða allt þar til í september 1989 þegar hópur heimafólks steig fram og stofnaði FÁUM. 

Bæjarstjórnin hafði sýnt lítinn metnað gagnvart uppbyggingu minjasafns eftir starfslok Frosta 

og samdi við félagið um, að það tæki „eigur“ Byggðasafnsstjórnar í sínar hendur, en þar var 

um að ræða Róaldsbrakka, þrjá báta og fleiri safngripi, sem varðveittir voru í brakkanum.   

Skemmst er frá að segja að næstu ár fóru í endurbyggingu hússins, sem var illa farið 

og því var bjargað frá glötun. Félagar í FÁUM vörðu frítíma sínum til uppbyggingarstarfa 

með iðnaðarmenn sér við hlið. Þar að auki var unnið að uppsetningu sögusýningar til 

bráðabirgða í gömlu húsi Síldarútvegnefndar.  

Þann 20. maí [1991], á afmælisdegi Siglufjarðarkaupstaðar, opnaði FÁUM 

minjasýningu um síldarárin í gömlu einbýlishúsi Síldarútvegsnefndar á 

Hafnarhæð. Fjölmenni var við opnunina og þjóðminjavörður, Þór Magnússon, 

flutti ávarp. Að þessum fyrsta vísi að síldarminjasafni hafði áhugafólkið unnið í 

frístundum sínum frá áramótum. Í sjónvarpsviðtali þennan dag lýsti formaður 

FÁUM aðalviðfangsefninu; að endurbyggja Róaldsbrakka sem safnhús með 

bryggju fyrir framan þar sem síldarsöltun gæti farið fram. 

Í ágúst fauk Róaldsbrakki af nýjum grunni sínum, skall á hliðina og skemmdist 

allmikið. Bein, komið í eigu FÁUM, féll eins og spilaborg í öðru fárviðri þetta 

sama haust – félagar höfðu þá unnið að því sumarlangt að mála húsið og loka 

því.127 

Lokið var við viðgerð Róaldsbrakka að utan og safnið formlega opnað árið 1994 við hátíðlega 

athöfn. Fyrstu fjárframlög sveitarfélagsins til FÁUM bárust ekki fyrr en þetta sama ár, þegar 

sjálfboðaliðar höfðu í fimm ár unnið ötullega að uppbyggingu safns á staðnum. 

Húsafriðunarnefnd og aðrir sjóðir styrktu framtakið á þessum fyrstu árum. Viðgerð hússins 

                                                           
127 Síldarminjasafn Íslands. Saga Síldarminjasafnsins. www.sild.is/um/um-safnid/saga-safnsins [sótt 07.03 2016]. 
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lauk endanlega árið 1996 og þá fyrst var ráðinn launaður starfsmaður; Örlygur Kristfinnsson 

safnstjóri, en hann hafði leitt uppbyggingu safnsins frá árinu 1989. Á næstu árum hlaut safnið 

miklar viðurkenningar fyrir gæði sýninga jafnt sem fjárframlög frá ríkissjóði til frekari 

uppbyggingar.  

Árið 1998 var hafist handa við uppbyggingu annars safnhúss, sem miðla skyldi sögu 

bræðsluiðnaðarins. Á sama tíma fór fram skipulagning og undirbúningur á byggingu þriðja 

safnhússins, Bátahússins, þar sem veiðunum yrðu gerð skil. Næstu ár einkenndust af miklum 

framkvæmdum og mikilli söfnun gripa – til dæmis á Hjalteyri og Ingólfsfirði, þar sem 

efniviður til verksmiðjusýningar bauðst. Grána var vígð sumarið 2003 og Bátahúsið ári síðar. 

Á þessum tímapunkti hafði Síldarminjasafnið hlotið bæði íslensku safnverðlaunin og þau 

evrópsku, sem besta nýja iðnaðarsafn álfunnar.128  

Þó glæsilegar sýningar, viðurkenningar og verðlaun væru í höfn var starfinu hvergi 

nærri lokið. Fyrst árið 2002 var samþykkt söfnunarstefna fyrir Síldarminjasafnið.129 Þá höfðu 

liðið fimmtán ár frá því að FÁUM hóf uppbyggingu safnsins og nær hálf öld, síðan fyrsta 

söfnun hófst árið 1957. Árið 1991 hafði verið samþykkt stofnskrá í 12 liðum þar sem kveðið 

var á um hlutverk safnsins og skráningu á gripum í eigu þess. Um skráningu stendur í 4. gr. 

fyrstu stofnskrár Síldarminjasafnsis: „Alla muni skal skrásetja samkvæmt viðurkenndu 

skráningakerfi og varðveita á þann hátt sem best verður kosið.“130  Áhugavert er að stunduð 

hafi verið formleg skráning á gripum í rúman áratug, áður en kom til þess að setja safninu 

söfnunarstefnu og afmarka safnkostinn og söfnunina – í raun var öllu safnað, óháð fjölda 

eintaka og ástandi gripa. Í fyrstu söfnunarstefnunni frá árinu 2002 má skýrt greina, að settar 

voru hömlur á móttöku safngripa og gert var ráð fyrir förgun. Skýrt er tekið fram, að ekki 

skuli taka við gripum, sem safnið geti ekki varðveitt í þeim húsakynnum, sem það hafi til 

umráða. Í slíkum atvikum skuli afþakka gripinn og benda á annað safn eða gera skriflegt 

samkomulag um að tekið verði á móti gripnum, þegar aðstæður leyfi en honum verði fundinn 

öruggur staður í millitíðinni. Varðandi grisjun og förgun segir, að erfitt sé að farga grip, sem 

einu sinni hafi verið skráður í safnið og verði það ekki gert nema í undantekningartilfellum. 

Dæmi um slík tilvik eru nefnd: vegna skemmda, ef gripur reynist falsaður, ef stjórn safnsins 

telur hann betur kominn á öðru safni eða ef hann samrýmist ekki söfnunarstefnu eða telst ekki 

                                                           
128 Síldarminjasafn Íslands. Saga Síldarminjasafnsins. www.sild.is/um/um-safnid/saga-safnsins [sótt 07.03 2016]. 

Luigi Micheletti Award. http://www.luigimichelettiaward.eu/winners/dettaglio_winner.asp?id=60 [sótt 

21.04.2016]. 
129 Síldarminjasafn Íslands. Söfnunarstefna Síldarminjasafnsins á Siglufirði. 2002.  
130 Síldarminjasafn Íslands. Stofnskrá fyrir Síldarminjasafnið á Siglufirði. 1991. 
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varðveisluverður.131 Augljóst er að þarna er um að ræða einhvers konar staðlaða klausu um 

förgun, þar sem hana er að finna orðrétt í söfnunarstefnum mun fleiri íslenskra safna, eins og 

fram kom í kafla 2.1. Í söfnunarstefnunni eru ekki tíundaðar mögulegar leiðir til förgunar eða 

lögð fram skilgreining á orðinu, en ljóst er að grunnurinn að faglegri söfnun var lagður með 

umræddri söfnunarstefnu árið 2002. Þrátt fyrir það hefur raunveruleikinn verið sá, að gömlu 

starfsháttunum hefur verið viðhaldið að hluta, þ.e. tekið hefur verið við gripum, án þess að 

þeir séu vandlega metnir eða ástandsskoðaðir.  

Safnkostur Síldarminjasafnsins er gríðarlega umfangsmikill og stór hluti hans 

óskráður. Gripir safnsins eru margir hverjir grófir og þungir; bátar, vélar og hvers kyns 

verkfæri til síldveiða og vinnslu. Í raun er erfitt að henda reiður á, hve margir safngripirnir eru 

í raun, en áætlað er, að þeir telji að minnsta kosti fimmtíu þúsund og aðeins 40-50% séu 

skráðir.132 Gjarnan hefur verið litið svo á meðal safnmanna, að þeir gripir, sem hafa setið í 

geymslum safna árum eða áratugum saman án skráningar, séu í raun orðnir hluti af 

safnkostinum. Þannig hafi þeir með tímanum áunnið sér ákveðinn sess innan safneignarinnar. 

Þetta sjónarmið á við um stóran hluta af safneign Síldarminjasafnsins, þar sem fjöldinn allur 

af gripum hefur setið óskráður í geymslum til lengri tíma. Vegna þessa sjónarmiðs hefur 

ákvarðanataka um framtíð slíkra gripa oft reynst erfið, þótt safnið geti í raun ráðstafað 

umræddum grip á hvern þann veg, sem því hugnast best, sé hann óskráður – enda sé 

eignarhald hans þá ekki á höndum safnsins. Starfsfólki Síldarminjasafnsins hefur ekki hugnast 

að líta á hlutina með svo afgerandi hætti, heldur hafa starfsmenn og stjórn safnsins sammælst 

um, að í sumum tilfellum sé rétt og sanngjarnt, að óskráðir gripir fái sömu faglegu meðferð og 

skráðir gripir, þar sem þeir hafa hlotið varðveislu og faglega umhirðu upp að vissu marki um 

áraraðir og sumir jafnvel lengur. Gagnvart skráningu getur skapast ákveðið flækjustig í ljósi 

þess að ástæður þess að gripir eru óskráðir geta verið ólíkar. Fjölmargir gripir í vörslu 

Sílarminjasafnsins eru óskráðir, einfaldlega vegna þess að þeir bíða skráningar, í ljósi þess að 

ekki hefur gefist tími eða svigrúm til þess að skrá öll aðföng. Aðrir gripir eru  óskráðir vegna 

þess að ekki hefur verið tekin ákvörðun um, hvort þeir verði teknir inn í safnkostinn.  

Mjög hátt hlutfall munasafns Síldarminjasafnsins er til sýnis, „eða á að giska um 50–

70%, eftir því hvernig á er litið“ segir á vefsíðu safnsins. Annar safnkostur er varðveittur á sjö 

stöðum, í sex ólíkum húsum.133 Augljóst er að fullnægjandi varðveisluskilyrði eru ekki fyrir 

hendi í þeim húsum, sem nýtt eru til geymslu og litlar reiður eru á staðsetningu einstaka gripa. 

                                                           
131 Síldarminjasafn Íslands. Söfnunarstefna Síldarminjasafnsins á Siglufirði. 2002. 
132 Örlygur Kristfinnsson, 2016. 
133 Síldarminjasafn Íslands. http://www.sild.is/gripir/geymslur-og-vardveisla-safngripa/ [sótt 21.03.2016]. 
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Staða skráningar og varðveislu horfir þó töluvert betur við í dag en fyrir tíu árum. Um mitt ár 

2014 var hafist handa við endurbyggingu Salthússins – framtíðar varðveisluhúss 

Síldarminjasafnsins, þar sem einnig verður aðstaða til skráningar og forvörslu. Miklar 

breytingar hafa átt sér stað gagnvart skráningarvinnu undanfarin ár. Starfsmönnum 

Síldarminjasafnsins var fjölgað úr einum í tvo árið 2011 og var þá ráðinn fagstjóri.134 

Megináhersla í starfi fagstjóra er skráning gripa í Sarp og vinna við skipulagningu á 

safnkostinum. Það hefur skipt sköpum að ráða starfsmann, sem hefur tíma og þekkingu til 

þessa að sinna faglegum störfum – því fagleg störf hafa oft setið á hakanum í miklum önnum. 

Áætlað er að taka Salthúsið í notkun í áföngum á næstu árum, en endurbygging hússins byggir 

á tíu ára framkvæmdaáætlun. Ljóst er á framansögðu að starfsfólk Síldarminjasafnsins stendur 

á tímamótum gagnvart safnkostinum, skráningu og varðveislu, þar sem fyrir liggur að 

endurskoða safnkostinn í heild sinni, ástandsmeta alla gripi sem legið hafa í ófullnægjandi 

geymslum í allt að 25 ár – flokka annars vegar skráða gripi og hins vegar óskráða og leggja 

mat á varðveislugildi hvers hlutar, áður en honum verður komið fyrir í fullnægjandi geymslu 

skv. settum viðmiðum viðurkenndra safna í landinu.    

 

3.1 Ford GPW 1942 

Til að raungera þann vanda, sem um hefur verið rætt og er inntak þessarar ritsmíðar, verður 

hér gerð grein fyrir förgun á safngrip og þeim ólíku sjónarmiðum sem upp komu við 

ákvarðanatöku í málinu. Í september 2012 fékk Síldarminjasafnið sent erindi, þar sem Jóhann 

Örn Guðbrandsson óskaði eftir því, að fá keyptan eða afhentan Willys jeppa í eigu safnsins í 

þeim tilgangi að gera hann upp. Jeppinn hafði verið gefinn safninu árið 2005 og setið 

óhreyfður í geymslu í sjö ár. Bíllinn var mjög illa farinn og ógangfær. Í kjölfar 

ástandsskoðunar var gert ráð fyrir, að viðgerð á bílnum kostaði allt að 1,5 milljón króna og 

krefðist allt að 2.000 klukkustunda vinnu. Starfsfólk Síldarminjasafnsins bjó ekki að þeirri 

kunnáttu, sem þarf til að gera slíkan bíl upp, og hann féll ekki beinlínis undir söfnunarstefnu 

safnsins svo ekki var fyrirséð, að nokkurn tíma yrði lagt í kostnaðarsamar viðgerðir á 

bílnum.135 Á sama tíma hafði safninu boðist uppgerður og gangfær Willys jeppi til eignar og 

notkunar. Stjórn safnsins var á þeirri skoðun að slíkan grip væri mun heppilegra að eiga, sér í 

lagi í ljósi þess að hægt yrði að nota hann í þágu safnsins. 

Örlygur Kristfinnsson, þáverandi safnstjóri Síldarminjasafnsins, lýsti því svo að Ford jeppinn 

og fleiri gripir væru hýstir hjá Síldarminjasafninu, en ekki varðveittir.  
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... maður nokkur „út í bæ“ bað um gamla [Fordinn] sem við hýsum – það er 

kannski rétta orðið yfir þetta dót sem við eigum alltof mikið af í „geymslum“ 

safnsins – að hýsa þetta dót margt sem var tekið til varðveislu í einhverri 

örvæntingu af því að svo seint var farið af stað með þetta safnstarf hér og svo 

margt hafði glatast. ... Safnið hefur með líkum hætti tekið undir verndarvæng 

sinn allnokkra báta sem eru í geymslu úti í bæ – gamlar aflóga trillur frá um 

1960 sem bíða mikilla viðgerða – sjónarmiðið var alltaf það sama: kannski getur 

safnið eða einhver „úti í bæ“ gert við bátinn til einhverra nota einhvern tíma.136  

Af orðum Örlygs má glögglega sjá, að gripum hefur verið safnað, og þeir teknir til varðveislu 

sem óskráðir gripir með það að markmiði að tryggja tilvist þeirra á öðrum vettvangi, en ekki 

endilega innan safnsins. Þar til fyrirspurn Jóhanns um jeppann barst, hafði Síldarminjasafnið 

ekki grisjað eða fargað með þessum hætti, þ.e. að afhenda grip einstaklingum eða 

áhugamönnum. Vegna þess að ekki hafa verið gefin út viðmið eða starfsreglur til að styðjast 

við í slíkum aðstæðum, var ákveðið að starfsmenn safnsins ráðfærðu sig við sérfræðinga á 

Þjóðminjasafni Íslands, áður en ákvörðun yrði tekin. Grundvallaratriðið í ferlinu var, hvort 

jeppinn hefði verið skráður inn í safnið, þ.e. honum gefið skráningarnúmer eða ekki. Væri 

hann óskráður teldist hann ekki eign Síldarminjasafnsins og hægt væri að ráðstafa honum að 

vild. Willysinn var án skráningarnúmers en saga hans hafði verið skráð með einföldum hætti. 

Í aðfangabók Síldarminjasafnsins segir um jeppann:  

Ford jeppinn kom til safnsins 2005 að hausti, árg. 1942. Tréhús hans smíðað í 

Hróarsdal í Skagafirði, einn af fyrstu bílunum sem þar voru byggðir ... Eigendur: 

Andrés frá Hjaltastöðum, bjó að Vetrarbraut 19, og sonur hans Jóhann. Síðar átti 

hann lengi Sigurður Gíslason, sjómaður Siglufirði. Kristján Guðmundsson 

læknir (á Siglufirði og síðar Blönduósi) gaf jeppann. Hann fékk hann frá Sigga 

Gísla.137 

Vegna þess að jeppinn hafði svo lengi staðið í geymslum safnsins, þótti starfsmönnum og 

stjórn safnsins mikilvægt, að málið fengi faglega meðferð, líkt og um skráðan og númeraðan 

grip væri að ræða. Hlutverk og skyldur safna yrði hafa að leiðarljósi sem og siðferðilega hlið 

málsins. Skemmst er frá að segja, að starfsmenn Þjóðminjasafnsins töldu heppilegra að eyða 

bílnum eða henda honum í brotajárn, heldur en að afhenda hann „fólki út í bæ“. Þá töldu 

ráðgjafar Þjóðminjasafns, að slíkt hefði hugsanlegt fordæmisgildi, sem ekki þætti ákjósanlegt. 

Jafnframt var tekið fram að gripir, sem ætti að farga úr safnkosti Þjóðminjasafns, færu aðeins 

til annarra safna, þegar þannig stæði á – að öðrum kosti væri þeim eytt.138 Slíkar aðgerðir voru 

í algerri andstöðu við það, sem starfsfólk Síldarminjasafnsins hafði í huga gagnvart jeppanum. 
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Stjórn safnsins tók þá ákvörðun að verða við beiðninni og afhenda Jóhanni bílinn með 

undirrituðum samningi, þannig að eignarhald bílsins yrði ekki lengur í höndum safnsins. 

Ákvörðunin byggði á því sjónarmiði, að það þjónaði hagsmunum safnsins, jeppans og 

samfélagsins, að bílnum yrði komið í gangfært ástand, hann gerður upp og í kjölfarið 

sýnilegur á götum bæjarins. Þá var jafnframt litið til varkárni í söfnun, en stjórn safnsins taldi 

ekki ástæðu til þess að varðveita fleiri en einn jeppa sömu eða sambærilegrar, gerðar í ljósi 

þess, að safninu hafði þegar boðist uppgerður og gangfær bíll.139 Gerður var skriflegur 

samningur, sem kvað á um, að Jóhann tæki jeppann í sína vörslu og til viðgerðar og annaðist 

hann sem sinn eiginn. Jóhann yrði jafnframt lögskráður eigandi, notaði gripinn að vild og 

greiddi af honum öll tilskilin gjöld. Í samningi var tekið fram að, viðgerð á bílnum skyldi 

miðast við að færa hann í sem upprunalegast horf. Síðasta klausa saminingsins hljóðar svo:  

Að tuttugu og fimm árum liðnum getur annar hvor samningsaðili óskað eftir 

endurskoðun eða framlengingu á samningnum. Leysi Síldarminjasafnið gripinn aftur 

til sín verði það gert með samkomulagi beggja aðila um hæfilega greiðslu fyrir 

útlagðan kostnað við viðgerðir á gripnum. Það verði þá metið af óvilhöllum aðilum 

og á móti megi reikna greiðslu fyrir afnot eða nokkurskonar leigugjald. Getur það 

reiknast á móti vinnuframlagi við viðgerð. Um þessi atriði þarf að ríkja sátt af beggja 

hálfu. Einnig hafi Síldarminjasafnið forkaupsrétt af umræddum grip ákveði Jóhann 

Örn Guðbrandsson að selja hann frá sér.140 

Um samninginn sagði safnstjóri Síldarminjasafnsins: „Erum að hugsa um að þetta sé nógu 

opið svo manninum finnist hann eiga gripinn um leið og við getum sagt að safnið hafi afhent 

hann til viðgerða og varðveislu um ótiltekinn tíma.“141 Að sama skapi var reynt að slá eins 

konar varnagla gagnvart almenningsáliti með þeirri leið sem kosið var að fara. Safnstjórninni 

þótti rétt að safnið hefði mögleika á að leysa gripinn aftur til sín, kæmi til slíkra aðstæðna. 

Starfsfólk Þjóðminjasafnsins var ósammála þeirri aðferð, sem valin var að fara. Litu þau svo 

á, að réttast væri að afhenda jeppann án samnings, þar sem gripurinn væri óskráður og 

ákveðið hefði verið að farga honum. 

Með því að gera samning er Síldarminjasafnið eiginlega að falast eftir jeppanum 

þegar aðstæður gætu leyft og leggja út fé fyrir viðgerðinni þar að auki, a.m.k. að 

hluta. Gripurinn hefur aldrei verið skráður inn í Síldarminjasafnið og er því ekki 

eign þess. Ef Þjóðminjasafnið væri í sömu stöðu mundi það gera það sama þar 

sem eignarhaldið væri ekki hjá safninu hvort sem er. Þegar grip er ráðstafað á 
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140 Síldarminjasafn Íslands. Samningur við Jóhann Guðbrandsson, 25. júní 2013.  
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þann hátt sem ætlunin er með jeppann hverfur hann úr ábyrgð viðkomandi safns. 

Ekki er hægt að bæði halda og sleppa.142  

Taka ber fram að lyktir þessara viðræðna við starfsmenn Þjóðminjasafnsins voru þær að Lilja 

Árnadóttir, sviðsstjóri munasafns, sagði að hin eindregna afstaða þeirra til förgunar gæti 

breyst við endurskoðun þessara mála sem stæði fyrir dyrum.  

Það sem starfsmenn og stjórn Síldarminjasafnsins höfðu að leiðarljósi, var að velferð 

jeppans yrði höfð í fyrirrúmi. Að sama skapi var það forsvarsmönnum safnsins mikilvægt, að 

ef til þess kæmi að umræddir aðilar hefðu ekki lengur tök á að hafa bílinn í sinni vörslu, hefði 

safnið kost á að yfirtaka hann – í það minnsta vega og meta stöðuna, áður en til þess kæmi, að 

hann færi í almenna sölu. Samningurinn fæli ekki í sér kaupskyldu. Augljóst var að jeppinn 

hefði aldrei gegnt lykilhlutverki innan safnkosts Síldarminjasafnsins og líklega aldrei hlotið 

þá viðgerð eða umönnun, sem hann sannarlega krafðist. Í höndum nýrra umsjáraðila hefur 

aftur á móti mikil vinna verið lögð í bílinn og ástand hans nú margfalt betra en það var áður, 

þótt enn sé mikið óunnið.  

Þær hugmyndir og rökfærslur, sem lágu að baki ákvörðun stjórnenda 

Síldarminajsafnsins gagnvart jeppanum, á sér hliðastæðu í Danmörku, en þó í mun stærra og 

viðameira samhengi. Byggðasafnið í Svendburg hefur frá árinu 2000 farið skipulega í gegn 

um safnkost sinn og fargað þúsundum gripa. Stjórnendum hugnaðist ekki að eyða öllum þeim 

gripum sem ekki töldust verðugir til varðveislu á safninu. Í þeim tilgangi að veita safngripum 

nýtt líf, ef svo má að orði komast, var farið af stað með verkefnið „Förgun til nýs lífs“ (d. 

kassation til nyt liv) í samstarfi við danska menningarráðuneytið árið 2015. Verkefnið fól í sér 

að reyna nýjar og fjölbreyttari leiðir til förgunar, þar sem gripunum var sem fyrr segir, veitt 

áframhaldandi líf, nýtt upphaf innan samfélagsins. Í stað eyðingar voru gripir boðnir skólum, 

leikhúsum, bókasöfnum, öðrum opinberum stofnunum sem og áhugafélögum og áttu þar með 

möguleika á því að gegna áfram hlutverki á nýjum vettvangi.143  

Raunin er sú að íslensk söfn eru í aðstöðu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um afdrif 

gripa, sem ekki hafa hlotið skráningarnúmer, vegna þess að ekki eru til samræmdar 

verklagsreglur eða skilgreindur rammi, sem lýsir því, hvaða leiðir eru færar í aðstæðum líkt 

og gagnvart jeppanum. Af sömu ástæðum gátu starfsmenn Þjóðminjasafnsins ekki sagt til um, 

hvað ætti að gera, heldur aðeins ráðlagt stjórnendum Síldarminjasafnsins, sem svo höfðu fullt 

frelsi til þess að fara aðra leið en ráðlögð var. Sú staðreynd að ráðgjöf Þjóðminjasafnsins hafi 
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falið í sér að heppilegra þætti að senda jeppann í brotajárn en að afhenda hann áhugasömum, 

metnaðarfullum og velviljuðum einstaklingi „utan úr bæ“ vegna mögulegs fordæmisgildis, 

varpar skýru ljósi á það, hversu flókin mál förgunar eru í raun og veru. Er það í raun slæmt 

fordæmi að gefa gömlu jeppahræi framhaldslíf utan veggja safnsins? Er betra fordæmi að safn 

sendi gripi til eyðileggingar á næstu sorphirðustöð? Spyrja má í þessu samhengi um 

raunverulegt hlutverk safna og varðveislu menningarminja. Siðferðilegu álitamálin eru 

fjölmörg í þessu sambandi, en dæmið af jeppanum sýnir skýrt og greinilega, að nauðsynlegt er 

að ráðast til aðgerða.  
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4. Niðurstöður 
Starfsumhverfi íslenskra safna verður sífellt faglegra. Til marks um það má nefna breyttar 

áherslur og aukið aðhald í safnastarfi undanfarna tvo áratugi og vert að benda á, að sérstök lög 

um safnastarfsemi í landinu voru fyrst sett árið 2001.144 Enn var aukið við aðhald og kröfur 

með breyttum safnalögum, sem tóku gildi 1. janúar 2013, en þá var gerð mikil breyting á 

rekstrarumhverfi íslenskra safna. Aukin áhersla var lögð á skráningu safngripa, rannsóknir og 

viðunandi geymslur eða varðveisluhús. Stóra breytingin fól í sér, að gerð var krafa um 

viðurkenningu safna, en til þess að öðlast hana þarf að uppfylla skilyrði safnaráðs um 

húsnæði, öryggismál, aðgengi, skráningarkerfi og faglegt starf. Söfn án viðurkenningar eiga 

ekki kost á fjárstyrkjum úr safnasjóði. Markmiðið með lagabreytingunni er að „efla starfsemi 

safna við varðveislu menningar- og náttúruarfs Íslands [og] tryggja að honum verði skilað 

óspilltum til komandi kynslóða.“145 Mikið hefur áunnist í þessum efnum eins og bent hefur 

verið á í ritgerðinni. Starfsmannafjöldi á söfnum hefur aukist, lögð er meiri áhersla á alla 

faglega þætti safnastarfsins og með tilkomu Sarps hafa fjölmörg söfn farið af stað með 

átaksverkefni í skráningu. 

Niðurstaða þess viðfangsefnis, sem fjallað er um í ritgerðinni, er sú að málefni förgunar 

á safngripum eru síður en svo einföld viðureignar. En þörf fyrir úrbætur er augljós. Það er 

ekki hægt að safna öllu – eða varðveita allt. Mjög brýnt er að skilgreina orðin grisjun og 

förgun með skýrari hætti, en slíkt hefur ekki verið gert fram til þessa. Skilgreina þarf förgun 

sem eðlilegan þátt faglegs safnastarfs rétt eins og söfnun, undir þeim forsendum að slíkt sé í 

öllum tilfellum í hag safnsins sjálfs, almennings og safneignarinnar. Jafnframt legg ég til 

breytta hugtakanotkun: frekar verði talað um afskráningu en förgun. Förgun er neikvætt orð 

sem ber með sér tengingu við eyðileggingu – en afskráning gripa eða tilfærsla þeirra úr 

safnkosti þarf alls ekki að jafngilda eyðingu. Bundnar eru vonir við að þessi skrif hafi hagnýtt 

gildi og nýtist til þeirrar vinnu sem fyrir höndum er. 

Íslensk söfn standa mörg hver frammi fyrir því að endurskoða safnkost sinn með tilliti 

til söfnunarstefnu og settra markmiða. Í því sambandi ber að meta, að aðstæður íslenskra 

menningarminjasafna eru mjög ólíkar og nauðsynlegt er að taka tillit til þess við gerð 

verklagsreglna. Jafnframt þarf að horfa til þeirrar þversagnar sem birtist í núgildandi 

safnalögum, þ.e. að almennt sé förgun safngripa óheimil en á sama tíma beri söfnum að 

tryggja að safnkostur gefi sem heildstæðasta mynd af sérsviði þeirra. Hafa þarf í huga, að söfn 

hafa til umráða takmarkað geymslurými, sem fyrst og fremst þarf að ráðstafa til varðveislu 
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þeirra gripa, sem hafa mikið gildi gagnvart söfnunarstefnu og sérsviði safnsins. Sömuleiðis 

kemur til álita að staða skráningar er mjög misjöfn, sér í lagi er mikil vinna fyrir höndum þar 

sem starfsmenn eru fáir, sem er enn raunveruleiki margra safna. Af þeim sökum er vert að 

spyrja, hvort siðferðilega rétt sé, að skráningarnúmer sé eini þátturinn sem ákvarðar, hvaða 

meðferð gripir fá. Fjölmargir gripir eru óskráðir hjá Síldarminjasafni Íslands, svo ég taki 

nærtækt dæmi, vegna þess að ekki hefur unnist tími til þess að skrá allan safnkostinn. Er rétt 

að söfn hafi heimild til að ráðstafa slíkum gripum að vild einungis vegna þess að ekki hefur 

gefist nægur tími til að skráningarvinnu? Ég lít svo á að það felist ákveðin skuldbinding í því 

að taka við grip og þess vegna ætti eftir fremsta megni að veita öllum varðveittum gripum 

faglega meðferð, óháð því hvort þeir hafi skráningarnúmer eða ekki. Ég tel að viðhorf til 

förgunar og grisjunar séu eins óljós og raun ber vitni, að hálfu safnaráðs og höfuðsafna, vegna 

þess að um er að ræða gríðarlega stórt og flókið verkefni, sem ekki er ljóst, hver á að ráðast í 

eða með hvaða hætti. Að setja samræmdar verklagsreglur snýr ekki einungis að aðferðafræði, 

heldur einnig að siðferðilegum sjónarmiðum og tilfinningalegum, sem geta reynst erfið 

viðureignar, sérstaklega í smærri samfélögum þar sem nándin er mikil. Persónleg kynni og 

tengingar safna við fjölskyldur og einstaklinga eru oft sterkar og setja stjórnendur safna í 

erfiðar aðstæður, bæði gagnvart söfnun og afskráningu. Almenningur gerir kröfur til 

varðveislu á söfnum sem oft birtist í þeirri hugmynd að gripir sem eitt sinn rata inn á safn, fari 

ekki þaðan aftur. Þá virðist jafnframt sem virðing fyrir fyrri starfsháttum safna hamli því að 

gerðar séu róttækar breytingar. Tilverugrundvöll margra íslenskra safna má rekja til þeirrar 

söfnunar sem víða fór fram án takmarkana eða skýrrar stefnu og þar af leiðandi er nær 

ómögulegt að gagnrýna slíka starfshætti, þó aðrar kröfur séu gerðar til söfnunar nú til dags.   

Málefni förgunar virðast vekja einhvers konar hræðslu við að mistakast eða hræðslu við 

aðrar mögulegar afleiðingar. Sú kynslóð safnmanna sem nú starfar á söfnum hérlendis, virðist 

ekki vera tilbúin að takast á við þetta stóra, flókna og erfiða verkefni, sem að vissu leyti er 

skiljanlegt. Þjóðminjasafn Íslands hefur skilgreint það sem sitt hlutverk að vinna að málefnum 

förgunar, með settum markmiðum í útgefnum söfnunarstefnum og er þar af leiðandi beitt 

ákveðnum þrýstingi um niðurstöður.  

Það kemur í hlut Þjóðminjasafnsins að skilgreina hvaða söfnunarflokkar eru 

mikilvægastir fyrir söfnin í landinu og að vera fordæmisgefandi um söfnun 

almennt, ásamt því að móta verklagsreglur er varða grisjunarstefnu. 
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Þjóðminjasafnið er því í hlutverki leiðtoga minjasafnanna í landinu sem ber að 

miðla nýjungum og faglegum vinnubrögðum.146 

Að mínu mati er ekki hægt að ætla starfsmönnum Þjóðminjasafnsins, einum síns liðs, það 

stóra verkefni að mynda samræmdar verklagsreglur og taka ákvarðanir um fagleg- og 

siðferðileg álitamál. Það þarf að koma breiðari hópur að verkefninu. Safnmenn geta ekki einir 

og sér ákveðið með hvaða hætti söfnum verði heimilt að farga eða afskrá gripi sína og þess 

vegna þurfa fleiri stofnanir en Þjóðminjasafnið að hafa hönd í bagga. Fleiri stig 

stjórnsýslunnar þurfa að koma að vinnunni, sem dæmi má nefna safnaráð, Félag íslenskra 

safna og safnmanna (FÍSOS), mennta- og menningarmálaráðuneytið, forsætisráðuneytið og 

löggjafarvaldið. Óneitanlega er hætt við því að óþarfa flækjustig geti skapast í ljósi þess að 

tvö ráðuneyti sinna málefnum menningarminjasafna í landinu.  

Einnig virðist gæta hræðslu meðal þeirra, sem eru andvígir förgun eða afskráningu 

safngripa. Fyrst og fremst virðist fólk óttast að sögulega merkir gripir hverfi af sjónarsviði 

almennings og skilji eftir eyðu í varðveittum menningararfi. Séu reglur skýrar og vel 

afmarkaðar og eftirlit fullnægjandi, tel ég að ekki sé hætta á slíku. Opinbert markmið allra 

viðurkenndra safna og lagaleg skylda þeirra er að tryggja varðveislu menningararfsins til 

framtíðar. Heimild til grisjunar og afskráningar á safngripum á ekki að hamla því að 

menningararfinum verði tryggð varðveisla heldur á hún að tryggja, að söfn geti framfylgt 

skyldum sínum, eins og þær eru skilgreindar í safnalögum. Þessu til stuðnings er bent á að 

víða á söfnum, sem starfa undir hatti Smithsonian stofnunarinnar í Bandaríkjunum, hefur 

fjöldi gripa verið grisjaður en þeim ekki fargað vegna tregðu starfsmanna safnanna og 

stjórnenda þeirra við að henda gripum eða eyða þeim. Þá hefur frekar verið kosið að leggja í 

aukna vinnu við að finna nýjan viðtakanda eða jafnvel að geyma gripinn tímabundið, þar til 

upprunalegur gefandi hefur færi á að taka við gripnum á ný. Aðeins 0,6% afskráðra gripa hafa 

verið færðir til eyðileggingar innan Smithsonian, á meðan 93% þeirra hafa verið færðir öðrum 

söfnum, ríkisstofnunum eða velgjörðarstofnunum.147 Þessar tölulegu staðreyndir gefa tilefni 

til að fullyrða, að hægt sé að treysta fagfólki innan safna til þess að taka vel ígrundaðar 

ákvarðanir um grisjun og hafa ætíð framtíð og áframhaldandi varðveislu gripanna í huga. 

Jafnframt bera þessar upplýsingar vott um að meðal safnmanna ríki fullur skilningur á 

umræddum siðferðisvanda sem og hlutverki safna gagnvart almenningi. Samkvæmt gildandi 

safnalögum og siðareglum ICOM starfa söfn í þágu almennings, sem þýðir að tilfinningar og 

                                                           
146 Sigurlaug Jóna Hannesdóttir: “Söfnunarstefnur: bjargvættur eða blekking? Minjasöfn og söfnunarstefnur 

þeirra.” MA ritgerð í safnafræði. Háskóli Íslands, 2012, bls. 48. 
147 Smithsonian: Acquisition and disposal of collections, bls. 178–179. 
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traust eru mikilvæg atriði í þessu sambandi, ekki síður en varðveisla gripa eða örlög þeirra 

utan safneignar. 

Í upphafi ritgerðarinnar var m.a. lögð fram spurning um, hvort Íslendingar væru skrefi á 

eftir öðrum vestrænum þjóðum, hvað varðar grisjun og förgun? Niðurstaða mín er að svo sé, 

að vissu leyti. Víða um lönd er leitað svara við sömu spurningum og lagðar eru til grundvallar 

hér. En umfjöllunin hefur sýnt að nágrannalönd okkar hafa mörg hver stigið skrefið til fulls. 

Allvíða hefur verið lagt í vinnu við að skilgreina, á hvaða hátt heimilt sé að farga gripum eða 

færa þá úr safnkosti. Auk þess hefur sérstök áhersla verið lögð á að kortleggja flest þau 

siðferðilegu álitamál, sem liggja fyrir og taka afstöðu til þess, hvað sé boðlegt og hvað ekki. 

Hérlendis eru málefni grisjunar og förgunar enn svo óljós, að í raun er afar erfitt að segja til 

um, hvað megi og hvað ekki. Safnalög heimila ekki förgun nema í undantekningartilfellum – 

en grisjun er heimiluð skv. settum grisjunarstefnum hvers safns. Ég tel það ekki vera nóg, að 

hvert safn hafi svigrúm til þess að setja sér grisjunarstefnu – heldur þarf að skilgreina, 

afmarka og reglusetja málaflokkinn í heild sinni, svo að öllum íslenskum söfnunum sé 

fyllilega ljóst, innan hvaða ramma þeim sé heimilt að starfa. Hvað á grisjunarstefna að fela í 

sér? Slík viðmið liggja ekki fyrir. Ekki er nóg að skilgreina mögulegar ástæður grisjunar, hvar 

vald til ákvarðanatöku liggur eða hvernig skuli skrá ferlið, heldur þarf jafnframt að kveða 

skýrt á um, með hvaða hætti sé heimilt að farga gripum, afskrá þá eða færa úr safneign.148 Má 

gefa afskráða safngripi? Má selja þá? Má veita þeim framhaldslíf utan veggja opinberra 

safna? Þessum spurningum, er í raun öllum ósvarað og brýn þörf fyrir skilgreiningar á því, 

hvaða leiðir séu söfnum færar í þessum efnum. Til þess að koma í veg fyrir ágreining og 

vandamál er mikilvægt að staðið verði fyrir aukinni fræðslu meðal safnmanna í þessum 

efnum, haft verði samráð og fram fari opin umræða. Ég tel að fyrsta skrefið í rétta átt, hafi 

verið tekið á vorfundi Þjóðminjasafns Íslands, þann 2. maí 2016. Á fundinum var sérstaklega 

fjallað um mál grisjunar og förgunar og enn birtist þörfin fyrir úrbætur. Í fyrirlestrum 

safnmanna og umræðum kom fram að víða er grisjun hafin, en skammt á veg komin vegna 

skorts á reglum og viðmiðum. Allir virðast horfast í augu við sama vandamálið: Hvaða leiðir 

eru færar? Á fundinum birtist skýrt það sjónarmið sem hér hefur verið rætt, að hver kynslóð 

safnmanna setji sitt mark á safnstarfið. Það sem einkenndi síðustu kynslóð var að bjarga 

menningarverðmætum frá glötun. Núverandi kynslóð stendur frammi fyrir því verkefni að 

vinna úr umræddri söfnun, á faglegum forsendum. Safnmenn þurfa að horfast í augu við 

raunveruleikann: nýjar forsendur, ný nálgun og ný vinnubrögð. Geymslurými er takmarkað og 

                                                           
148 Running a museum: A practical handbook. Ritstj. Patrick J. Boylan. Frakkland, 2004, bls. 21. 
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varðveisla hvers grips er kostnaðarsöm. Það er nauðsynlegt að horfa á safnkostinn með 

gagnrýnum hætti, með tilliti til örra samfélagsbreytinga.  

 Á umræddum vorfundi fóru fram þrjú erindi um málefni grisjunar og förgunar. Sigrún 

Ásta Jónsdóttir, safnstjóri Byggðasafns Reykjanesbæjar, lagði fram tillögu um sérstakt 

grisjunarsvæði innan Sarps, þar sem grisjunarferlið sjálft fari fram. Öll söfn hafi þar aðgang 

að upplýsingum um grisjaða gripi og geti þar af leiðandi óskað eftir þeim til varðveislu. 

Jafnframt verði Þjóðminjasafni gert viðvart um beiðni til grisjunar og taki endanlega 

ákvörðun þar um, í samræmi við gildandi safnalög. Tillaga Sigrúnar Ástu er áhugaverð og 

góð að mörgu leyti en gerir ráð fyrir því, andstætt raunveruleikanum, að allir gripir séu skráðir 

í Sarp.  

Gerður Eygló Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu í Borgarsögusafni 

Reykjavíkur, varpaði fram spurningu um hvað skyldi gera við gripi sem eru hættulegir 

umhverfinu og öðrum safngripum. Á að færa þá til eyðingar eða útbúa sérstakar geymslur sem 

hýsa slíka gripi? Af þessum vangaveltum má skýrt greina hversu mikilvægt það er að söfnum 

verði veittar verklagsreglur, sem þau sannarlega eru í mikilli þörf fyrir. Það er auðvitað ekkert 

vit í því að reisa sérstakar geymslur fyrir gripi sem eru skaðlegir bæði mönnum og safnkosti, 

eins og Gerður benti á í umfjöllun sinni. 

Anna Lísa Rúnarsdóttir, sviðsstjóri rannsókna og þróunar í Þjóðminjasafni Íslands, 

fjallaði að lokum um grisjunaráætlanir, fagleg vinnubrögð og hugrekki í því sambandi. Hún 

sagði það ekki vera hlutverk Þjóðminjasafns Íslands að setja samræmda grisjunarstefnu fyrir 

söfnin í landinu, heldur frekar að gefin yrðu út viðmið eða leiðbeiningar um hvað slík stefna 

skuli fela í sér. Sem dæmi nefndi hún lýsingar á verklagi, forsendur og ákvörðunarvald um 

grisjun ásamt ráðstöfun gripa og tekna. Í þessum viðmiðum þykir mér vanta að aðskilja ferlin 

grisjun og förgun. Ráðstöfun gripa og mögulegar tekjur eru þættir sem tilheyra förgun eða 

afskráningu, en ekki grisjunarferli. Þá ítreka ég þá niðurstöðu sem hér hefur komið fram að 

ómögulegt er að söfnin í landinu setji sér ólíkar leiðir til afskráningar og ráðstöfunar á gripum. 

Grundvöllur þess að vel takist til í þessum efnum er að öll söfn ráðstafi gripum úr safneign 

eftir sömu leiðum og sömu viðmiðum. 

Í ljósi þess að safnkosturinn er sameiginlegt viðfangsefni allra safnmanna er sanngjörn 

krafa, að settar verði verklagsreglur um málefnið af hálfu höfuðsafns og yfirvalda. Viðmiðin 

þurfa að vera skýr og verkferlarnir sömuleiðis. Ljóst er að verkefnið er umfangsmikið og 

krefst þess, að vandað sé til verka. Til þess að vinna frekar að málefnum grisjunar og förgunar 

þurfa íslensk söfn að sýna hugrekki og frumkvæði gagnvart faglegum störfum og stíga út fyrir 

þægindarammann, þar sem nánd samfélagsins hefur fram til þessa að vissu leyti stjórnað því, 
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hvaða gripir hafa verið teknir inn í safnkost. Þegar verklagsreglur verða mótaðar þarf að gæta 

sérstaklega að því, að fagleg sjónarmið verði í hávegum höfð í öllum tilfellum, jafnt sem 

siðferðileg. Aðeins með þeim hætti verður söfnum kleift að standa að faglegri og ábyrgri 

grisjun og förgun, eða öllu heldur afskráningu, á safngripum.  
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Viðauki I – Ford GPW 1942 
 

Meðfylgjandi ljósmyndir sýna umræddan Ford jeppa. Ekki fer á milli mála, hve bagalegt 

ástand gripsins var, meðan hann sat í geymslum Síldarminjasafnins. Jóhann Örn og 

tengdafaðir hans, Þórir Stefánsson, vinna enn að viðgerð bílsins í frístundum. 

 

Mynd 1: Ástand Fordsins metið í geymslu Síldarminjasafnsins. 

 

 

Mynd 2: Bíllinn dreginn af stað til nýrra heimkynna. 

 

 

Mynd 3: Viðgerð hafin. Húsið hefur verið fjarlægt og unnið að vélinni. 
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