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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð fjallar um tengslin milli menningar og heilsu, með sérstakri áherslu á tengslin milli safna 

og geðheilsu. Með auknu upplýsingaflæði og samfélagslegum breytingum hefur áhersla á mikilvægi 

og hlutverk safna aukist og breyst. Þessi nálgun kallast hin nýja safnafræði. Einfaldasta skilgreiningin 

á þessari nálgun er sú að hún snúist meira um tilgang safna en ekki um aðferðir þeirra. Vegna 

þessarar nýju nálgunar hafa safnastarfsmenn reynt mismunandi leiðir og nálganir til að koma til móts 

við þarfir nútímasamfélaga. Ein af þeim nálgunum kallast heilsusafnafræði. Rannsóknir sýna fram á 

mikla möguleika safna í tengslum við fyrirbyggjandi aðgerðir og sem meðferðarúrræði. Fjallað er um 

hvernig söfn hafa nýst sem meðferðarúrræði í tengslum við áföll, minnisglöp, áfallastreituröskun og 

geðheilsu svo dæmi megi taka. Pop-Up geðheilsa er verkefni með það að markmiði að efla samskipti. 

Verkefnið er þróað sérstaklega í tengslum við þessa ritgerð til að prófa áfram þær hugmyndir sem 

fjallað er um innan heilsusafnafræði.   

 

Abstract 

This thesis is about the connection between culture and health, focusing specifically on the 

relationship between museums and mental health. With increased flow of information and social 

changes the role and importance of museum has changed. This trend is called new museology and 

focuses more on the purpose of museums rather than their methodology. Due to this museologists 

have been trying different ways and approaches to accommodate the needs of todays society. One of 

them is so called health museology. Studies show that museums can be used in a specific therapeutic 

format.They show how museums have been used as a treatment resource in connections with trauma, 

memory lapses, post-traumatic stress disorders and for example mental health. Pop-Up Mental Health 

(Pop-Up Geðheilsa) is a project with the goal to strengthen communication and formed specifically in 

relation to this thesis to put to test some of the ideas that are to be found within health museology. 
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Formáli 

Ritgerð þessi, „Söfn, heilsa og velferð: Pop-Up Geðheilsa” er 30 eininga lokaverkefni 

til meistaragráðu í safnafræði við Félags-og mannvísindadeild Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er Sigurjón B. Hafsteinsson prófessor við Félags-og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Honum þakka ég kærlega gagnlegar ábendingar og leiðsögn við 

bæði ritgerðarskrifin og verkefnið. 

Ég vil þakka Eddu Jónsdóttur, Hrafnhildi Eyjólfsdóttur, móður minni og ömmu fyrir 

ómetanlega hjálp og stuðning. Ég vil einnig þakka Magnúsi Sigurðssyni og Helga Þór 

Gunnarssyni fyrir skilning og stuðning.  

Ritgerðina vil ég tileinka öllum þeim sem tóku þátt í þessu verkefni ásamt fjölskyldu 

minni.  
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um tengsl milli menningar og heilsu. Nánar tiltekið safna og geðheilsu. 

Söfn hafa spilað stórt hlutverk í samfélögum í áratugi og munu halda því áfram með margvíslegum 

hætti. Áður fyrr voru söfn með stöðu yfirvalds, sem voru álitin handhafar réttrar og sannrar þekkingar 

og að þeim bæri sem slíkar stofnanir að miðla henni til almennings. Í dag hefur hins vegar mikið breyst 

í þeim viðhorfum, en með auknu upplýsingaflæði og samfélagslegum breytingum hefur áhersla á 

samfélagslegt hlutverk safna aukist. Með því er átt við að söfn eigi í samtali við samfélög og leyfi þeirra 

rödd að heyrast inn á söfnum og sýningum. Minnihlutahópar og jaðarhópar hafa gagnrýnt söfn og 

krafist meira rýmis á sýningum þeirra, sem er hluti af þeim samfélagslegum breytingum og þeirri 

vitundarvakningu sem á sér stað í flestum samfélögum í dag. Söfn eru nú í auknum mæli að svara 

þessu kalli og koma til móts við samfélög með ýmsum leiðum. Hugmyndin um að söfn séu handhafar 

þekkingavalds og séu þar með einungis fyrir útvalda er álitið úrelt viðhorf. Einnig er krafa um að söfn 

taki samtímaviðburði til umfjöllunar, setji upp sýningar sem eru fræðandi og/eða hvetja til pólitískrar 

rétthugsunar. Þessi nálgun kallast hin nýja safnafræði. Í öðrum hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla 

ýtarlega um þessa nýju nálgun en einfaldasta skilgreiningin á henni er sú að hún fjallar meira um 

tilgang safna en aðferðir. Ég mun fara yfir skrif og orðræðu fræðimanna í sambandi við þessa nálgun. 

Fræðimenn á borð við Sandell (2007), Vergo (1989), Halpin (2007), Witcomb (2007) og Watson 

(2007) eiga það sammerkt að hafa fjallað um söfn í tengslum við samfélög og félagslega ábyrgð. Þau 

vilja meina að söfn geti endað sem úreltar stofnanir ef ekki verða gerðar breytingar á starfsemi þeirra. 

Ég mun fjalla um hina nýju safnafræði í tengslum við vald og einnig samfélag, en eins og Watson 

(2007) bendir á er það vandmeðfarið hugtak. Þrátt fyrir að þessi nálgun sé mjög útbreidd meðal safna 

víðsvegar um heiminn eru ekki allir sammála um að söfn eigi að taka þetta hlutverk að sér. Ég mun 

fara yfir helstu gagnrýni á hina nýju safnafræði. Í lok kaflans verður svo farið yfir nokkur dæmi um 

hvernig söfn hafa komið til móts við samfélagið. Aðaláherslan er á íslenskt samhengi og þá 

sérstaklega í tengslum við hvernig söfn hafa komið til móts við minnihlutahópa eins og t.d. geðfatlaða.   

Chatterjee og Noble (2013) fjalla um enn sérhæfðari nálgun innan safnafræða sem þau kalla 

heilsusafnafræði, en þriðji hluti ritgerðarinnar fjallar um tengslin milli safna, heilsu og velferð 

einstaklinga og samfélaga. Þau benda á að heilsa sé félagslegt vandamál. Fólk lifir nú mun lengur og 

stundar óheilbrigðari lífstíl en áður. Það hefur í för með sér mikla aukningu á lífstílstengdum 

sjúkdómum. Þar koma söfn inn sem mikilvægt verkfæri við leysa úr þessu vaxandi samtímavandamáli. 

Ég mun fara yfir helsu skilgreiningar Chatterjee og Noble (2013) á heilsusafnafræði, fjalla um 

möguleika safna sem meðferðarúrræði en legg svo mestu áhersluna á að fara yfir hvaða áhrif söfn 

hafa á einstaklinga og þar með samfélagið í heild sinni. Sem dæmi má nefna meðferðarmöguleika 

safna í tengslum við að vinna úr áföllum, áfallastreituröskun, minnisglöp og geðheilsu. Í lok kaflans 

mun ég fara yfir nokkur dæmi um verkefni safna sem eru sérstaklega sniðin fyrir fólk með geðfötlun, 

sem mun leiða yfir í lokakafla ritgerðarinnar, mitt verkefni í tengslum við fólk með geðfötlun.  
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Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar mun ég fjalla um verkefnið mitt, Pop-Up Geðheilsu. Ég 

þróaði þetta verkefni í tengslum við ritgerðarefnið til að sannreyna þær hugmyndir sem fjallað var um í 

þriðja kafla, tengsl safna og geðheilsu. Aðalmarkmið verkefnisins var að stuðla að samskiptum og 

virkni. Ég valdi að nota Pop-Up formið vegna þess að það er einfalt, ódýrt og færanlegt. Það eru ekki 

allir listrænir í eðli sínu og vildi því prófa eitthvað sem væri ekki byggt á listrænum grunni, vildi finna 

eitthvað sem allir gætu tekið þátt í burtséð frá áhugasviði. Mig langaði einnig að þróa verkefni af því 

tagi að hægt væri að tengja það beint við söfn og starfsemi þeirra. Ég mun leitast við að svara því 

hvort verkefni af þessu tagi henti þessum hóp þátttakenda, einstaklingum með geðfötlun, og hvort 

verkefnið hafi tilætluð áhrif á þátttakendur.  

Ritgerðin byggir á heimildarýni og ákveðinni nálgun innan mannfræði sem kallast auto-

ethnography. Í þessari nálgun er rannsakandinn partur af rannsókninni sem byggir fyrst og fremst á 

samböndum og tengslum. Í því felst að ég skrifa, eins og um dagbók sé að ræða, um mína upplifun af 

því hvað fór fram á Pop-Up safninu ásamt því að halda utan um þau gögn sem koma frá 

þátttakendum. Ég tel að þessi nálgun henti mjög vel í þessu verkefni þar sem ég er hluti af verkefninu 

og tengd þátttakendum.  
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2 Söfn og samfélag 

 

I’m Gonna Make A Change, 

For Once In My Life 

It’s Gonna Feel Real Good, 

Gonna Make A Difference 

Gonna Make It Right… 

(Ballard og Garrett, 1987) 

 

2.1 Hin nýja safnafræði 

 

Hin nýja safnafræði (e. new museology) er allsráðandi í safnaheiminum í dag. Samkvæmt fylgjendum 

þessarar stefnu og/eða kenningu eiga söfn að vera mun gagnrýnni í nálgun sinni á sýningum ásamt 

því að fjalla um erfið samfélagsleg mál. Peter Vergo (1989) er með mjög einfalda skilgreiningu á hinni 

nýju safnafræði í bókinni The New Museology. Samkvæmt honum er einfaldasta skýringin sú að nýja 

safnafræðin sé fræðigrein um söfn, sögu safna og undirliggjandi heimspeki þeirra. Sú áhersla skoðar 

hvernig söfnum hefur verið stjórnað og hvernig þau hafa breyst með tímanum á mismunandi hátt. 

Hann bendir á að fræðigreinin skoði óskrifaða stefnu þeirra og markmið. Safnagestir eru einnig 

sérstakt viðfangsefni, en þeir eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Skyldur safna sem bundin eru í 

lög og ábyrgð falla einnig undir safnafræði sem fræðigrein.Vergo bendir á að söfn hafa lengi verið til 

og það séu til margar gerðir safna og þess vegna ættu söfn að snerta alla á einhvern hátt. Vergo 

bendir á að ný safnafræði gefi til kynna að það sé til „gömul“ safnafræði og notar það til að skilja á 

milli. Samkvæmt Vergo snérist „gamla“ safnafræðin of mikið um aðferðir safna og of lítið um tilgang 

þeirra. Hann segir að sjaldan ef einhvern tíma hafi verið litið á safnafræði sem fræðilega og 

húmaníska fræðigrein (bls. 1-6).  

Marjorie M. Halpin (2007) heldur því fram að það séu nokkrar gerðir af „hinni nýju” safnafræði. 

Halpin nefnir til sögunnar fræðimanninn Peter van Mensch sem talaði um „gagnrýna” safnafræði og 

skilgreindi þá nálgun út frá hvernig sýningarhönnun leggur áherslu á höfundinn það er að segja skiptir 

í raun út óþekktu stofnannaröddinni sem einkennt hefur söfn og sýningar í gegnum tíðina. Í þeirri 

nálgun spila óvissa og tvíræðni stórt hlutverk. Halpin bendir einnig á að Richard Handler hafi skilgreint 

söfn sem félagslegan vettvang. Samkvæmt Halpin er það ekki ljóst að þegar safnagestir komi og horfi 

á sýningargripi, þ.e.a.s skoðun safnmuna, sé aðalvirknin sem á sér stað á söfnum. Halpin vitnar einnig 

í Peter Vergo og bendir á mikilvægi þess að skoða gaumgæfilega hvað starfsmenn eru að gera þegar 

þeir eru að fást við gripi í samhengi við sýningu á þeim. Þá sérstaklega þegar kemur að þeirri skoðun 

að fólk komi á söfn og ferðist í þögn á milli sýningargripa, án þess að neitt annað eigi sér stað (bls. 

49). Richard Sandell (2007) bendir jafnframt á í grein sinni Museum and the Combating of Social 

Inequality: roles, responsibilities, resistance að það sé einfeldnislegt að halda að metnaðarfullt safn, 
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með áherslu á félagslega samþættingu (e. social inclusion) geti leiðbeint safnagestum með sýningum 

sínum án þess að það sé véfengt. Án þess að safnagestir myndi sér sínar eigin skoðanir eða án þess 

að spyrja spurninga og veita andspyrnu. Sandell vill meina að þess í stað ætti að túlka samskipti og 

samtöl þannig að mun meiri áhersla sé lögð á safnagestina. Aðaláherslan er þá á hvernig merking er 

framleidd í gegnum félagslegt líf og reynslu safnagestsins (bls. 104-105). Samkvæmt Sandell er 

hlutverk safnastarfsmannsins að bjóða upp á reynslu sem gerir gestum kleift að búa til merkingu í 

gegnum þennan ákveðna vettvang þ.e.a.s. söfn. Ásamt því að bæta úr núverandi túlkunaraðferðum 

með því að nota fyrrum þekkingu og þær aðferðir sem hver og einn kýs til að læra (bls. 105).  

Peter Vergo (1989) segir einnig að ef róttæk endurskoðun á hlutverki safna innan samfélaga, 

þ.e.a.s. árangur ekki mældur í peningum eða fjölda gesta, á sér ekki stað verði söfn álitin lifandi 

steingervingar (bls. 1-6). Sandell (2007) tekur undir þetta sjónarmið Vergo og bendir á að hugtakið 

ábyrgð hafi öðlast mun meira vægi innan hinna ýmsu stétta í nútíma samfélagi, en ef söfn endurskoði 

ekki hlutverk sín geti það leitt til þess að þau missi vægi sitt. Sandell bætir því við að hvatning 

félagslegra breytinga eða umbóta feli í sér marga möguleika sem og hindranir. Félagsleg ábyrgð felur 

ekki í sér að það eigi að vera eina markmið allra safna, eða nota þau í pólitískum tilgangi. Sandell 

bendir á að söfn verði ásamt öðrum stofnunum að hugsa út í þau áhrif sem þau hafa á samfélagið og 

reyna að láta þau áhrif vera til góðs, byggð á gildum samtímans og haldi tryggð við félagslegt jafnræði 

(bls. 110).  

Halpin (2007) er á sömu skoðun og Vergo og Sandell en hún bendir á að tilgangur safna hljóti að 

vera að lifa af. Hún segir jafnframt að hin „nýja” eða „gagnrýna” safnafræði (e. critical museology) geti 

verið nothæf nálgun þegar kemur að þjónustu við samfélagið, í stað ríkis og elítunar. Áhyggjur af 

aðferðum safna voru viðeigandi á þeim árum sem söfn fengu ríkisstuðning og á meðan safnafræði var 

að þróast sem fræðigrein (bls. 51). 

Ivan Karp og Corinne, A. Kratz (2014) segja að söfn eigi að taka mið af því að samfélög í dag eru 

mjög fjölbreytt og að innan þeirra ríkir oft mikið misrétti. Vegna þess, segja þau, eiga söfn að leitast við 

að skapa lýðræðislegan samræðuvettvang og opna fyrir nýjar samskiptaleiðir til að stemma stigu við 

misrétti og ójafnræði. Samfélagsleg uppbygging á lýðræðislegum grunni á að vera eitt af markmiðum 

safna, að þeirra mati (bls. 279-294). Sheila Watson (2007) tekur sterkara til orða en þau Karp og Kratz 

og segir að söfn sem skila ekki einhverju til baka til samfélagsins séu félagslega óábyrg eða hægt að 

líkja við einkafyrirtæki sem skili ekki hagnaði (bls. 1). Karp og Kratz (2014) vilja meina að góð söfn gefi 

safngestum innblástur, vekji áhuga og eru valdeflandi. Þau hjálpa samfélögum og einstaklingum að 

vaxa og auka sjálfstraust. Karp og Kratz benda á að það sem söfn eigi ekki að gera sé að koma sér 

hjá því að ræða viðkvæm pólitísk málefni og virkja gesti til umræðu. Hið gagnrýna safn skoðar 

vandamál frekar en lausnir og spyr spurninga frekar en að gefa svör. Það er ekki til neinn einn algildur 

sannleikur og því vilja Karp og Kratz að söfn beiti sér í að varpa ljósi á hverskyns samfélagslegan 

vanda, misrétti og flækjur (bls. 279-294). 

Richard Sandell (2007) tekur í sama streng og þau Karp og Kratz en hann bendir á að söfn og 

gallerí af öllum stærðum og gerðum hafi möguleika á því að berjast gegn félagslegum ójöfnuði og beri 

jafnvel ábyrgð á að gera það. Sandell heldur áfram og segir að krafan um félagslegt atbeini og getuna 

til að hafa áhrif á samfélagið sé ekki ný af nálinni en á síðustu árum hefur þessi hugmynd tekið á sig 
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nýtt form og fengið meðbyr. Hugmyndin er í takt við félagslega stefnu í samtímanum og baráttu gegn 

ýmsum ójöfnuði. Sandell bendir á að þrátt fyrir að hægt sé að finna margt ritað um þessar hugmyndir 

þá hefur áhersla safna verið frekar á innri starfsemi og uppbyggingu á þeim vettvangi innan safna. Að 

mati Sandell ætti frekar að leggja áherslu á að skoða og rannsaka áhrif á safnagestina sjálfa. 

Félagsleg áhrif safna hafa hingað til verið mæld eftir hvernig þeim tekst að búa til menningarlega 

sjálfsmynd eða að skapa tilfinninguna að tilheyra meðal safnagesta. Sandell telur slík áhrif illmælanleg 

og að mestu byggðar á hugmyndafræðilegum forsendum táknræns menningarvalds (bls. 95). 

Ákveðnar og skýrar kröfur hafa orðið þess valdandi að nú er byrjað að kanna hvaða áhrif söfn hafa á 

líf einstaklinga og samfélög í heild sinni. Sandell bendir á að einnig sé farið að kanna hlutverk 

menningarstofnanna sem snýr að því að takast á við ákveðnar birtingarmyndir ójöfnuðs eins og til 

dæmis kynþáttahyggju, heilsubresti, glæpi og atvinnuleysi. Hann segir jafnframt að 

grundvallarspurningar um félagslegan tilgang og hlutverk safna og gallería séu nú í forgrunni innan 

menningarstofnanna sem ekki er hægt að hunsa. Samkvæmt Sandell spyrja þeir sem vinna í og með 

söfnum, ásamt fjárfestum og velunnurum, í auknum mæli um hvaða breytingu söfn geti komið á í lífi 

fólks og samfélagsins í heild sinni (bls. 96).  

Katla Kjartansdóttir (2010) talar hvorki um hina „nýju” né „gagnrýnu” safnafræði í grein sinni 

Mótmælastrengur í þjóðarbrjóstinu heldur um sýningar í póstmódernískum anda. Hún segir jafnframt 

að nýlegar kenningar innan safnafræði leggi áherslu á siðferðislegt og pólitískt hlutverk menningar-og 

minjasafna. Samkvæmt Kötlu leggja þessar kenningar einnig áherslu á þátttöku safnagesta sem með 

virkum hætti er ætlað að takast á við viðkvæm, brýn og hugsanlega hápólitísk málefni samtímans. 

Þessar kenningar leggi áherslu á mikilvægi þess að sem flestar raddir fái að heyrast innan veggja 

safnanna (bls.105-121). 

2.1.1 Hin nýja safnafræði og vald  

Andrea Witcomb (2007) segir að ein af þeim leiðum sem nútíma söfn fari til að sporna gegn ríkjandi 

viðhorfum um að söfn feli í sér vald er að kalla eftir nýjum tengslum milli safna og samfélaga. Witcomb 

heldur því fram að þessi nálgun geti í meginatriðum kallast hin nýja safnafræði. Samkvæmt henni 

hefur þessi nálgun, nýja safnafræðin, fylgjendur í ýmsum söfnum en er sérstaklega sterk í nútíma 

listagalleríum og í söfnum sem byggja á mannfræði og sögu. Witcomb bendir á að nýju 

safnafræðingarnir setji spurningarmerki við safnafræði sem einblínir á safnaferlin og vilja frekar skoða 

pólitísk tengsl safnastarfsins, en þau tengsl koma fram í þeirri ósk að leggja áherslu á tengsl milli 

safna og samfélaga (bls. 133). 

Susan Ashley (2007) bendir á að söfn hafa að jafnaði tilheyrt þeim stofnunum sem hafa táknrænt 

vald eins og til dæmis kirkjur. Þau eru mikilvægir staðir þegar kemur að söfnun upplýsinga, samskipta 

og auðlinda. Söfn eru einnig mikilvæg í tengslum við að móta þær leiðir sem upplýsingar og táknrænt 

innihald er framleitt og skilað til samfélagsins. Ashley telur að söfn feli einnig í sér miðlægt vald sem 

stjórnar varðveislu sögulegrar þekkingar, sjálfsmynd ríkjandi menningar og einnig þekkingu heimsins 

séða í gegnum gleraugu ríkjandi menningar. Þá segir Ashley að hægt væri að líta á söfn sem eina af 

þeim leiðum sem hugmyndafræði ráðandi stéttar kemst til skila til almennings. Hún segir jafnframt að 
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andspyrna gegn hinu ráðandi sé alltaf til staðar þegar undir/jaðar menningar búa til sinn eigin skilning 

og skapa sína eigin merkingu (bls. 486).  

Richard Sandell (2007) bendir á sambandið milli safna, félagslegs ójafnræðis og hugmyndarinnar 

um menningarvald. Samkvæmt Sandell vakna spurningar um félagslega ábyrgð þegar þetta samband 

er skoðað. Innan safnasamhengisins þá krefst félagsleg ábyrgð þess að hugsanleg áhrif á félagslegt 

jafnræði sé viðurkennd og einnig skyldu stofnanna til að nota félagslegt atbeini sitt og menningarvald 

sitt þannig að það samræmist gildum nútíma samfélags (bls. 107-108).  

Ashley (2007) fjallar um söfn sem opinber rými. Ashley segir að söfn séu hugsuð sem mikilvægt 

almannarými fyrir umræður, uppbyggingu og afbyggingu hugmynda. Almannarými er staður þar sem 

allir meðlimir samfélagsins koma saman sem sameinaður hópur til að ræða hugmyndir um 

almannaheil á hlutlægan og skynsamlegan hátt. Samkvæmt Ashley uppfylla söfn þetta hlutverk á sviði 

vísinda, þekkingu og vegna stöðu sinnar á opinberum vettvangi. Söfn eru aðgengileg öllum og þar 

kemur stór hluti fólks saman á viðburði og fyrirlestra. Ashley segir jafnframt að almannarými sé fyrir 

utan valdsvið ríkisins og sé nauðsynlegt að því leiti að þar geta hugmyndir og skoðanir heyrst án 

aðkomu ríkissstjórnarinnar og þar af leiðandi hægt er að hafa umsjón með pólitísku valdi (bls. 487). 

2.1.2 Hin nýja safnafræði og samfélagið 

Sheila Watson (2007) bendir á í inngangi bókarinnar Museums and their Communities að hugtakið 

samfélag er ekki skilgreint, þ.e.a.s. hvað einkennir samfélagið sem um ræðir og hverjir tilheyra því, 

heldur er það notað sem tákn yfir góðmennsku og siðferði einstaklinga (bls. 2). Josie Appleton (2007) 

er mun harðorðari og bendir á að “almenningur” sé formlaus og ill skilgreinanleg eining. Hún segir að 

„almenningur eða fólkið“ sé búið til af yfirvöldum eða stofnunum þeirra, búið til af þeim sem hafa völd 

og lýsir þeirra áliti fyrst og fremst. Það sem hún á við er að þessir einstaklingar fengu ekki að skilgreina 

sig sig sjálfir, heldur var það gert af yfirvaldinu (bls.123). Watson bendir jafnframt á að söfn fjalli um 

samfélag “þeirra” eftir vestrænu líkani en hún segir að samfélög geta verið mjög mismunandi. Hún 

segir að skoðanir fólks um hvað sé samfélag sé flókið og í stöðugri mótun. Samkvæmt Watson 

einkennir tilfinningin að tilheyra þá sem eru hluti af samfélagi og að einn einstaklingur geti tilheyrt 

mörgum samfélögum. Fólk velur að tilheyra sumum samfélögum en öðrum ekki (bls. 4). Elizabeth 

Crooke (2007) tekur undir sjónarmið Watson og segir að samfélag sé ekki bara einn þjóðarhópur 

heldur mynda einstaklingar saman mörg samfélög, sem stundum eru breytileg. Crooke bendir einnig á 

að hægt sé að skipta samfélögum upp og aðgreina eftir virkni, kyni, áhugamálum, getu og hagkerfi. 

Einstaklingar geta flakkað á milli samfélaga þ.e.a.s. tilheyrt mismunandi samfélögum á mismunandi 

tímum. Stundum er það svo að einstaklingum finnst þér ekki passa í það samfélag eða flokk sem aðrir 

setja þá í en þrátt fyrir það þurfa allir á samfélögum að halda til þess að byggja upp sameiginlega 

reynslu og til að móta sjálfsmynd sína. Crooke segir jafnframt að saman mynda þessar reynslur 

einskonar samfélög starfshátta þar sem sannleikur og sambönd eru félagslega mótuð (bls. 302). 

Samkvæmt Watson (2007) standa söfn víðsvegar um heiminn frammi fyrir svipuðum áskorunum 

varðandi að vinna með, auka skilning á og styrkja samfélög. Áskoranir við að finna fleiri leiðir til 

þátttöku og að viðurkenna að fólk sé á mismunandi stað með mismunandi reynslu að baki. Watson 



  

12 

bendir jafnframt á að það að vinna með einu samfélagi geti útilokað samstarf með öðru samfélagi (bls. 

1-25). 

Crooke (2007) segir að söfn séu umdeilt landsvæði/rými þar sem framsetning á stað og eða svæði, 

fortíð og sjálfsmynd er alltaf deiluefni og veldur stundum ágreiningi. Crooke bendir á að rými safna sé í 

sífelldri endurskoðun og þau séu gerð til að mæta nýjum þörfum. Samkvæmt Crooke skiptir máli 

hvernig samfélagið er sett fram til að gera söfn lýðræðislegri (bls. 301). Crooke bendir á að sumir 

hópar noti sjálfsskipuð samfélagssvæði til að setja fram sína eigin sögu og sjálfsmynd og að söfn séu 

nú að koma sér á framfæri sem samfélagsleg rými. Rými þar sem það persónulega er jafn mikilvægt 

og hið opinbera. Crooke segir jafnframt að týndar og/eða faldar sögur séu að ryðja sér til rúms t.d. 

sögur af þrælahaldi. Saga kvenna líkt og reynslusögur etnískra hópa, fatlaðra og barna eru að krefjast 

meira rýmis og verða meira áberandi innan safnarýmisins. Söfn eru að bæta tenginguna við nálæga 

hópa til að auka mikilvægi þeirra, hvort sem er í gegnum heilsu-, félags-og eða menntakerfið og með 

því að vinna með leiðtogum hópa í nágrenninu. Samkvæmt Crooke er mun fjölbreyttari hópur tilbúnari 

til þess að deila reynslu sinni í þessu almannarými. Það þarf að segja þessar mismunandi sögur og 

finna fleiri leiðir til að segja þær. Upprifjunar og minningarvinna hefur margvísleg jákvæð áhrif ef vel er 

að verki staðið. Crooke bendir á að það sé ákveðin leið til að varðveita og deila menningar-og 

samfélagssögu, stuðla að virkum samskiptum milli hópa fólks, auka sjálfsálit, aðstoða við varðveislu 

einstakra sjálfsmynda, stuðla að sjálfsþróun, og er virkni sem mörgum finnst skemmtileg. Það er 

gagnkvæmur ávinningur af því að viðurkenna þessar sögur og læra af þeim sem virkar hvetjandi fyrir 

söfn til að auka á fjölbreytnina (bls. 302).  

Witcomb (2007) bendir á að söfn verða að vera skilin, ekki sem stofnanir sem kynna menningu og 

samfélög, heldur sem stofnanir sem framleiða hugmyndir um samfélag og menningu. Witcomb tekur 

fram að löngunin til að allir fái sömu umfjöllum og framsetningu verður alltaf bara löngun því það verði 

alltaf einhver hópur sem finnst hann ekki fá nægilega umfjöllun. Af þeirri ástæðu verður alltaf lítið á 

söfn sem ólýðræðisleg. Samkvæmt Witcomb upplifa margir starfsmenn safna sig sligaða af 

gagnrýnisröddum jafnvel þótt þeir séu að reyna að breyta vinnubrögðum safna. Witcomb telur 

mikilvægt að viðurkenna að vinnuaðferðir safna fela í sér framleiðsluferli menningar sem og 

framsetningu hennar (bls. 134). Witcomb bendir einnig á að ekki megi hunsa samtalið á milli 

samfélaga og þeirra sem marka stefnu safna (bls.135). 

2.2 Gagnrýni á nýja safnafræði 

Per B. Rekdal (2014) hefur spurt þeirrar spurningar hvort söfn þurfi að blanda sér í erfið málefni. Að 

mati hans er þetta bara bylgja sem mun vonandi ganga yfir. Rekdal finnst þessi nýja áhersla erfið í 

framkvæmd og spyr hvort það séu söfn sem ættu að sinna þessari samfélagslegu gagnrýni. Það séu 

allt of margar útgáfur af sannleikanum og óvinnandi verk að gera þeim öllum skil. Rekdal efast 

stórlega um hvort söfn séu réttu stofnanirnar til að ákveða hvað sé hið rétta sjónarmið eða siðferðisleg 

rétt afstaða hverju sinni (bls. xviii-xxv). Viv Golding (2014) tekur undir orð Rekdal, í grein sinni 

Museums and Truths: The Elephant in the Room, að vissulega geti verið erfitt fyrir söfn að fjalla um 

viðkvæm málefni. Samkvæmt Golding eru viðkvæm samfélagsleg málefni oftar en ekki bleiki fíllinn inn 

á safninu. Hinsvegar segir hún að það sé mikilvægt að fagna menningarlegum mismun með því að 
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draga athygli að því sem sé líkt og ólíkt innan menningarhópa. Hún bendir einnig á að það sé á ábyrgð 

safna að ýta undir gagnrýna hugsun og upplýsa safnagesti um mannréttindi. Hún vonar að söfn geti 

tekið að sér það hlutverk að brúa bilið milli hópa hvað varðar fordóma. Að hennar mati eru 

forsendurnar fyrir fordómum ekki nægjanleg menntun, fátækt og skortur á tengslum milli ákveðinna 

hópa. Þegar kemur að sýningagerð þá sé mikilvægt að skapa jafnvægi milli málfrelsis og þeim áhrifum 

sem það geti haft á aðra (bls. 3-19). 

Josie Appleton (2007) tekur einnig undir efasemdir Rekdal og bætir við að það sé ekkert nýtt við þá 

hugmynd að nota söfn í félagslegum tilgangi. Hún bendir á að það sé yfirgripsmikið félagslegt verkefni 

að miðla kjarna lista og vísinda og það að nota listir og vísindi til að styðja við núverandi ráðandi stétt 

sé ekki glæsilegt markmið. Á meðan grunnhlutverk safna, varðveisla, rannsaka og sýningarhald, er 

ekki truflað eða lætur í minni pokann á einn eða annan hátt þá getur safnagesturinn skammtað 

framlag stjórnmálamanna og embættismanna. Á sama tíma í söfnum sem hafa fólk sem þungamiðju 

þá er hætt við að félagslegu markmiðin verði ráðandi fram yfir grunnhlutverk safna. Appleton bendir á 

að í þeim tilvikum er virkni safnastarfsmanna nú óaðgreinanleg frá starfsmanni í félags-og/eða 

menntunargeiranum. Aðgerðir sem snúa að félagslegri samþættingu geta verið framkvæmdar af 

hvaða góðgerðar eða félagsþjónustu sem er. Söfn sem einblína á fólk eiga það til að gera lítið úr 

sérkennum og rökum safnsins sem slíks, og við það bætist viðleitnin til að leysa safnið upp í samfélag 

þess og brjóta niður múra milli annarra hluta heimsins (bls. 122).  

Appleton (2007) bendir á að markmið hinnar nýju safnafræði sé að hjálpa fólki að öðlast skilning í 

gegnum tilbúnar tilfinningar og reynslu í staðinn fyrir að nota rök og staðreyndir. Appleton heldur áfram 

og segir að það sem tilheyri nýju sýningarformi t.d. tæki, lýsingar, gagnvirkni, talandi sýningar, tónlist 

og tónlistarbútar segi meira um álit safnsins á almenningi í stað þess að segja eitthvað um almenning. 

Appleton vill meina að í raun sé verið að fæla þessa jaðarhópa frá og að þetta sé í raun mjög 

yfirlætisleg og skrítin sýn á almenning (bls. 125). 

Appleton (2007) heldur því fram að það sé vegna algengra áhyggjuefna sem varða félagslega 

samheldni og minnkun á hefðbundum tengslum við t.d. kirkju að leitað var að öðrum leiðum hvað 

varðar félagslega tengingu. Horft er til safna sem menningarlega fundarstaði þar sem fólk getur komið 

saman og fyllt þannig upp í gap sem myndast hefur vegna hnignunar eldri stofnanna og komið á 

samheldni í brotnu samfélagi (bls. 121). 

Appleton (2007) bendir á ákveðna þversögn. Fyrir það fyrsta er það sýningarstjórinn sem leggur 

áherslu á fólkið, játar opinberlega virðingu sína fyrir öllum etnískum hópum, stéttum, aldri og kyni og 

byggir sýningar sínar í kringum það sem hann heldur að séu þeirra þarfir. Samkvæmt Appleton mun 

þessi sýningarstjóri óhjákvæmilega enda með að tjá fyrirlitningu á almenningi. Á hinn bóginn er það 

sýningarstjórinn sem hefur mestar áhyggjur af sýningargripunum sem sýnir í raun almenningi mun 

meiri virðingu að mati Appleton. Í tryggð við vinnu sína gefur hann sér að almenningur sé nægilega 

gáfaður til að skilja hvað hann hefur gert og kunni að meta það erfiði sem hann lagði í vinnu sína (bls. 

124). 

Appleton (2007) bendir jafnframt á að enginn fyrir utan menningarelítuna hafi farið fram á að söfnin 

yrðu aðgengilegri, fjölbreytt og gagnvirk. Hún heldur því fram að þessar breyttu áherslur hafi verið 

búnar til af safnaheiminum sjálfum og varpað á almenning. Afleiðingarnar eru, að mati Appleton, 
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tvennskonar. Í fyrsta lagi það að reyna að finna lægsta samnefnarann útskýrir þá vaxandi tilneigingu 

hjá söfnum að koma fram við alla safnagesti eins og börn. Í öðru lagi veldur fókusinn á fólkið því að 

söfnin byggja upp stjórnsamt samband við safnagesti sína. Appleton bendir á að þegar tilgangur 

sýningar liggi í sambandinu við safnagesti þá vill safnið athuga hvort sambandið virkar. Fólkið verður 

rannsóknarefni, áhugamál og viðbrögð þeirra verða skráð. Samkvæmt Appleton hefur athugun á 

fjöldanum verið skipt út fyrir athugun á hlutum á hinu nýja safni (bls 123). Appleton er þeirrar skoðunar 

að söfn hafi einu sinni verið staðir þar sem einstaklingar gátu farið og fengið að vera í friði og velt 

vöngum yfir einhverju sem tengist ekki þeirra hversdagslega lífi. Núna er alltaf verið að fylgjast með 

almenningi og rannsaka hann. Appleton heldur áfram og bendir á að ef samband safna og safngesta 

er sett í samhengi við rándýr þá eru söfnin að nærast á breytilegri uppsprettu almennings og 

viðbrögðum. Þessi nýja áhersla getur verið mjög krefjandi á safngesti. Þeir fá ekki lengur að rölta um 

með sínar eigin hugsanir, skoða hluti eða lesa á miða eins og þeir kjósa. Til að nálgast upplýsingar 

verða safngestir oftar en ekki að ýta á takka. Það er verið að flækja alla upplýsingaöflun, gestir verða 

að opna og leita að upplýsingum. Appleton sér ekki tilganginn í því (bls. 125). 

Richard Sandell (2007) skilur þessar áhyggjur Rekdal og gagnrýni Appleton og bendir á að þegar 

kemur að hinni nýju safnafræði séu margar hindranir, bæði innan safna sem og utan. Það eru margir 

innan safna- og menningargeirans sem finnst þetta félagslega hlutverk óþægilegt. Hlutverk sem eru 

þröngvuð upp á safnastarfsmenn, sem eru óþörf og óviðkomandi. Sandell bendir einnig á að fyrir 

meirihluta þeirra sem vinna í félags-og heilbrigðisgeiranum, sem vinna daglega að málefnum sem 

snúa að ójöfnuði, mun hlutverk safna hvað varðar menntun og tómstundir frekar verða viðurkennt en 

það að stuðla að félagslegum jöfnuði. Sandell bendir á að söfn séu talin ólíklegir félagar þegar kemur 

að félagslegum jöfnuði og að markmið þeirra séu frekar talin menningarlegs eðlis frekar en félagslegs 

(bls. 95). Samkvæmt Sandell finnst safnastarfsmönnum þeir ekki hafa þau tól og þekkingu sem þeir 

þurfa til að takast á við verkefni af þessi tagi, vanti færni og annað til að vinna svona náið með 

samfélögum. Það útskýri að einhverju leiti viðnám af hálfu sumra safnastarfsmanna (bls. 100). 

Samkvæmt Appleton (2007) gefur gott safn safnagestinum tækifæri á að draga sig frá hinum 

hversdagslega raunveruleika og áhyggjum af lífinu. Appleton bendir á að þess í stað fær hann eitthvað 

annað að brjóta heilann um sem er langt frá hans reynslu. Gott safn er öðruvísi og aðskilið frá 

heiminum, en er ekki viljandi að reyna að vera öðruvísi, vegna þess að það sem það hefur upp á að 

bjóða er langt frá hversdagslegum hlutum. Að mati Appleton hefur safn sem aðeins reynir að líkja eftir 

heiminum í kring misst ástæðuna og viljan til að vera til (bls 122). 

Vissulega á þessi gagnrýni rétt á sér og það er alveg rétt að það er ekki auðvelt fyrir starfsmenn 

safna að uppfylla þetta flókna hlutverk. Það þýðir samt ekki að það sé ekki þess virði að reyna eða 

eins og Helen Chatterjee og Guy Noble (2013) benda á, í bók sinni Museum, Health and Well-Being, 

að eitt hlutverk safna sé ekki minna mikilvægt en annað. Þau vilja meina að þetta eiga ekki að snúast 

um annað hvort eða, að ef söfn einblína á samfélagslegt hlutverk sitt þá vanræki þau önnur hlutverk 

sín. Þau vilja að horft sé til safna í mun víðari skilningi (bls. 3).  
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2.3 Til móts við samfélagið 

Richard Sandell (2007) vill meina að söfn og aðrar menningarstofnanir geti ekki látið lítið fyrir sér fara 

sem merkisberar menningar eða verið samfélagslega hlutlaus. Stofnanirnar eru óneitanlega flæktar í 

víxlverkun (ó)jafnræðis og valdatengsla milli mismunandi hópa gegnum hlutverk þeirra sem eru að 

byggja og miðla ríkjandi félagslegum frásögnum. Sandell bendir á að samhengi þess hvernig hlutir eru 

valdir, settir saman, hvernig skrifað og/eða talað um þá skiptir máli. Samkvæmt Sandell hefur allt 

pólitísk áhrif. Áhrifin koma ekki frá hlutunum sjálfum heldur hvernig þeir eru notaðir og settir fram. 

Sandell segir jafnframt að túlkunarramminn sem er búin til í kringum hluti geti opnað og lokað 

sögulegum og félagslegum tækifærum og eða möguleikum. Sandell bendir á að með því að varpa ljósi 

á jaðarhópa í menningarlegu tilliti og benda á að það sem er öðruvísi er viðtekið, geti 

menntunarhlutverk safna orðið í þeim efnum mikilvægt verkfæri (bls. 100). Sandell vill meina að söfn 

geti haft jákvæð áhrif á líf þeirra sem búa við ójöfnuð af ýmsu tagi og/eða þeirra sem eru á jaðrinum í 

samfélaginu. Söfn geti virkað sem hvati fyrir félagslega endurnýjun og sem drifkraftur í sjálfsstyrkingu 

ákveðinna samfélaga og stuðlað að meira jafnræði. Sandell bendir á að síðastnefnda hlutverkið fái oft 

mesta athygli vegna þess að því er haldið fram að í gegnum vel úthugsaða framsetningu á því sem er 

ólíkt geti öll söfn, burtséð frá gerð þeirra, auðlindum, hlutverki og hvernig þau starfa stuðlað að betra 

og jafnara þjóðfélagi og félagslegu jafnræði (bls. 96). 

Dawn Casey (2007) fjallar um í grein sinni Museums as Agents for Social and Political Change 

hvernig þjóðarsafnið í Ástralíu (e. The National Museum of Australia) kemur til móts við samfélagið. 

Hann segir að starfsmenn safnsins haldi því fram að það sé ekki til einn algildur sannleikur. Á 

grundvelli þess leggja þau sig fram um að bjóða fulltrúum ýmissa sjónarmiða til samræðna á safninu 

og nota til þess margskonar miðlun (bls. 294). Í raun búa þau til vettvang til umræðna með því að 

bjóða upp á svæði þar sem fók getur skoðað málefnin í samhengi, fyrir utan sögulegs bakgrunns 

þeirra. Samkvæmt Casey bjóða þau upp á þægilegt svæði sem örvar hugann. Það sem aðskilur safnið 

frá fréttamiðlum, veitingahúsum eða öðrum opinberum stöðum að mati Casey er að þegar það kemur 

að því að ræða viðkvæm málefni þá stuðlar safnið að upplýstri umræðu. Það sem Casey á við með því 

er að vinnubrögð safna byggja á fræðimennsku og rannsóknum og það gerir starfsmönnum kleift að 

veita annarskonar upplýsingar en t.d. fréttamiðlar, eins og ýmiss konar bakgrunnsupplýsingar. Safnið 

býður upp á vettvang sem er „öruggur“ í þeim skilningi að það sé ró yfir honum, þægilegt að vera þar 

og gagnkvæm virðing fyrir mismunandi skoðunum. Casey bendir einnig á að söfn séu hið nýja 

opinbera rými, staður sem þú getur farið á til þess að ræða fréttaviðburði dagsins og spurt spurninga 

því á söfnum fer fram samspil milli hugrænnar og tilfinningalegrar þekkingar (bls. 296).  

Samkvæmt Casey er alltaf áskorun að skilja að það séu margar mismunandi leiðir við að sjá og 

skilja heiminn. Casey segir einnig að ef fólk rekst á eitthvað á sýningum þeirra sem kemur óþægilega 

við viðkomandi, sem er eðlilegt að hans mati ef viðkomandi hefur verið farið í gegnum sýninguna með 

fulla athygli, þá sé það tekið til umhugsunar og rætt. Casey vill meina að þeirra umræða sé allra 

umræða, því hún er um sögu Ástralíu og sjálfsmynd og það sé mikilvæg umræða. Þjóðarsafnið í 

Ástralíu er að ná að uppfylla það hlutverk að vera vettvangur fyrir þjóðfélagsumræðu og hugsana. Að 

vera einlægur fulltrúi breytinga eins og Casey orðar það (bls. 297). Það er ekki alltaf auðvelt að mæta 

samfélaginu þannig að þörfum allra sé mætt eins og Andrea Witcomb (2007) bendir á.  
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Andrea Witcomb (2007) var sýningarstjóri sýningarinnar Travellers and Immigrants og vildi á þeirri 

sýningu sýna fram á þá merkingu sem fólkið lagði sjálft í munina sem tákn yfir reynslu þeirra sem 

innflytjendur. Til þess að það væri hægt þurfti hún að safna sögum hvers og eins sem lánaði hlut eða 

mynd á sýninguna. Með því yrði sýningin með persónulegra móti í stað þess að vera út frá sjónarmiði 

stofnunarinnar. Witcomb vildi að munnlegar sögur yrðu frásagnarþema sýningarinnar. Hún komst 

fljótlega að því að það voru ekki allir sáttir við þetta form eða að reynsla þeirra yrði túlkuð af safni á 

þennan hátt. Þetta var ekki spurning um tungumál, heldur ekki um þátttökuvilja. Samkvæmt Witcomb 

tengdist vandamálið frekar því að útskýra tilgang munnlegra frásagna í sýningu. Andspyrna sumra 

snérist að þessu óhlutbundna, sumir sögðu að það væri nóg að hafa munina og sáu ekki tilgang í því 

að hafa munnlegar sögur líka (bls. 140). Hún þurfti því ekki aðeins að miðla málum milli samfélagsins 

og safnsins, heldur einnig milli þarfa mismunandi hluta samfélagsins. Hún þurfti að bjóða upp á svæði 

þar sem það persónulega og þessi þekkta venjulega nálgun á hluti gæti verið sett fram og á sama 

tíma útskýrt, bæði gagnvart samfélaginu sjálfu og utanaðkomandi, mismunandi reynslu hópa innan 

samfélagsins og búa til einhverskonar sögulegt samhengi. Hún þurfti að finna leið þar sem einkamálin 

í persónulegri reynslu og minningum fólksins gætu verið sögð og virt í opinberu rými með það að 

markmiði að veita þekkingu og mennta (bls. 141).  

Katla Kjartansdóttir (2010) telur mikilvægt að söfn taki þátt í samfélagsumræðunni. Katla bendir á 

að á síðastliðnum árum hafi orðið áherslubreyting og nú sé bent á hversu mikilvægt sé að horfa frekar 

á söfn sem samfélagslegt rými sem er grundvöllur vangaveltna, gagnrýni og endurskoðun á hinum 

margvíslegu viðteknu goðsögum og gildum samfélagsins. Lögð er áhersla á að túlkunarmöguleikarnir 

eigi að vera margir og að söfn og sýningar séu ævinlega samræður við áhorfandann, hins sjónræna 

texta og hönnuða. Í þessu sambandi er ekki lengur litið á áhorfandann sem valdalausan viðtakanda 

tiltekinna skilaboða heldur á hann að taka fullan þátt í túlkunar-og mótunarferlinu. Nú fá gestir í mun 

meiri mæli að móta og stýra upplifun sinni sjálfir. Með aukinni margmiðlunartækni er hægt að hafna og 

velja áherslur eftir smekk (bls. 113-114). Sigurjón B. Hafsteinsson (2014) tekur einnig fram, í erindi 

sínu á málþinginu Fötlun og menning, að söfn hafa undirstrikað mikilvægi samvinnu á undanförnum 

áratugum og nauðsyn þess að fyrir hendi sé næmur skilningur á þeirri ábyrgð og þeim 

framsetningarmáta sem styrkir hvert samfélag. Þau skref sem söfn hafa tekið í þá átt má rekja til 

vaxandi vitundar um félagslegt og menningarlegt óréttlæti, endurskilgreining á lagalegum skyldum 

safna og fræðilegrar umræðu. Þrátt fyrir þessa viðleitni er enn djúp gjá milli þessara hópa og annarra í 

samfélaginu þegar kemur að því að hafa raunveruleg og varanleg áhrif á söfnin og starf þeirra (12-13). 

Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning (e. paradigm shift) á málefnum fólks með 

fötlun. Það eru 650 milljón einstaklingar með fötlun í heiminum. Þrátt fyrir þennan fjölda eru þessir 

einstaklingar oft jaðarsettir og fá ekki sömu tækifæri og ófatlaðir. Þetta er án efa stærsti 

minnihlutahópurinn. Samfélagslegar hindranir sökum fötlunar geta leitt til fátæktar og jaðarsetningar. 

Það er nú orðin þekkt staðreynd í nútíma samfélögum að einstaklingar eru farnir að lifa lengur og að 

öryrkjum fjölgi. Sú staðreynd að fólk með fötlun lifi frekar í fátækt er oft afleiðing af aðgerðarleysi 

stjórnvalda og þeirra sem sjá um stefnumótun. Það er ítrekað horft framhjá, ýtt til hliðar og ekki stutt 

við réttindi þeirra. Í þeim ríkjum þar sem sérstaklega er stutt við grunnréttindi fólks með fötlun lifa þeir 

einstaklingar innihaldsríku og sjálfstæðu lífi. Það er vegna þess að samfélagið er búið að fjarlægja 
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efnislegar og menningarlegar hindranir sem áður stóðu í vegi fyrir að þau gætu tekið þátt í 

samfélaginu (United Nations, 2007:1-2).  

Sigurjón (2014) bendir á að söfn á Íslandi hafa með ýmsum hætti reynt að koma til móts við 

aðstæður og væntingar mismunandi hópa í samfélaginu á sviði söfnunar, varðveislu, rannsókna, 

sýningargerðar og aðgengis. Samkvæmt Sigurjóni hefur réttindabarátta fólks með fötlun ásamt 

pólitísku starfi skilað sér í endurskilgreiningu starfseminnar á öllum sviðum. Sigurjón segir að 

fræðimenn hafa fjallað um mikilvægi þess að greina framsetningarkerfi safna á sýningum og að söfn 

endurskoði frásagnir og framsetningar sínar. Með pólitísku starfi er átt við samþykktum 

alþjóðasáttmála, lagasetningum t.d. lög um málefni fatlaðs fólks og hlutverkum safna sem 

almannastofnanir. Sigurjón tekur fram að samkvæmt alþjóðaráði safna (ICOM) sé það fagleg skylda 

safnamanna að taka viðeigandi tillit til sjónarmiða hópa fyrir utan safns við túlkun sýningargripa. 

Viðeigandi tillit er ekki skýrt nánar, það er því alfarið á hendi safnamanna að túlka það eftir því sem 

hentar. Sigurjón segir að safnastofnanir hafa breyst til hins betra á síðustu áratugum og þær 

breytingar vakið upp spurningar eins og t.d. hvaða heimildum söfn eiga að safna eða hvort söfn eiga 

að taka mið af breytingum í samfélaginu. Sigurjón segir einnig að breytingar á safnastarfi á 

undanförnum árum hafa einnig markast af aukinni vitund um samfélagslegt hlutverk safna (bls. 1-3).  

Kristinn Heiðar Fjölnisson (2015), félagi í Hugarafli, bendir á, í grein sinni Virðing í verki sem hann 

skrifaði í tilefni Alþjóðageðheilbrigðisdagsins, að geðheilbrigðisumræðan eigi enn langt í land með að 

standa jafnfætis annari samfélagsumræðu. Það elur á fordómum og vanvirðingu, að hans mati, í garð 

þeirra sem ekki hafa möguleika á að standa á rétti sínum. Hann hvetur til aukinnar virðingar í tengslum 

við geðheilbrigðismál. Það er lykilatriði að allir njóti virðingar og séu metnir að verðleikum í 

samfélaginu. Samkvæmt Kristni er það nauðsynlegt að einstaklingar, sem eiga við geðræn vandamál 

að stríða, upplifi stuðning, skilning og virðingu til þess að geta mætt veikindum sínum. Að hans mati er 

virðing ein af forsendum þess að bati náist. Kristinn bendir jafnframt á að samkvæmt tölfræði frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni sem yfirfærð er yfir á íslenskt samhengi eru 65 þúsund íslendinga 

ekki að fá þá aðstoð sem þeir þurfa á að halda vegna geðrænna vandamála. Að hans mati draga 

stjórnvöld lappirnar þegar kemur að grundvallar mannréttindum fólks sem á við geðræn vandamál að 

stríða t.d. seinagangur að fullgilda samning Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með fötlun. Kristinn 

bendir á að geðraskanir séu gríðarlega útbreiddar í okkar samfélagi. Geðfötlun er t.d. bæði sá 

fötlunarflokkur sem er stærstur og í mestum vexti. 

Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með fötlun snýr í grundvallaratriðum að því að 

fólk með fötlun njóti sömu réttinda og aðrir, geti lifað lífi sínu sem fullgildir samfélagsþegnar sem geti 

lagt sitt af mörkum til samfélagsins ef þeir fengu sömu tækifæri og aðrir. Það er ekki verið að búa til ný 

mannréttindi með þessum samning heldur er hluti markmiðsins að útskýra skuldbindingar og löglegar 

skyldur ríkisins til að tryggja að allir geti notið sömu mannréttinda. Samningurinn tilgreinir þau atriði 

sem þarf að gera úrbætur á til að tryggja þessi réttindi. Annað mikilvægt atriði í samningnum er að 

ríkjum ber skylda til að ráðfæra sig við fólk með fötlun, í gegnum viðeigandi stofnanir, þegar þróa á 

og/eða búa til nýja stefnu sem hefur áhrif á líf fólks með fötlun (United Nations, 2007:4-5).  

Peter Beresford (2007), fyrrum notandi geðheilbrigðisþjónustu og prófessor, bendir á í grein sinni 

Past Tense að ef einstaklingar með geðsjúkdóm ætla að öðlast vald yfir framtíð sinni þá verða þeir 
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einnig að ná valdi á fortíð sinni. Raunin er sú að fortíð þeirra, bæði sem hópur og einstaklingar, hefur 

verið endurtúlkuð og jafnvel afneituð af hinum valdameiri t.d. læknismenntuðum, ríkinu, 

stjórnmálamönnum, hjálparstofnunum og fjölmiðlum. Þetta skemmir fyrir framtíð fólks með geðfötlun 

að mati Beresford. Á síðastliðnum árum hefur orðið mikil vitundarvakning bæði meðal fólks með fötlun 

og samfélagsins í heild sinni. Samkvæmt Beresford hafa þeir sem hafa lært að lifa með eða sigrast á 

sínum sjúkdóm skorað á að þessi endurritun á sögu þeirra verði afnumin (bls. 406). Beresford finnst 

það skipta máli að framsetning og miðlun á fortíð fólks með geðfötlun sé í höndum þeirra sjálfra og 

bendir jafnframt á að það skipti miklu máli hvernig framsetning á sýningum þess efnis er. Beresford vill 

meina að á slíkum sýningum séu oftar en ekki allir einstaklingar með geðfötlun settir undir sama hatt 

og einnig að oft er um að ræða sýningu út frá læknisfræðilegu sjónarhorni þ.e.a.s. geðlækningum. 

Þetta er mjög sorglegt að mati Beresford og sérstaklega þegar horft er á aðrar sýningar sem snúast 

um jaðarhópa sem fengu ekki að gæta sanngirnis á árum áður. Beresford vill fá svar við af hverju fólk 

með geðfötlun fái ekki sömu framsetningu og aðrir. Hann bendir jafnframt á að sýning fái á sig ákveðin 

virðuleikastimpil ef hún er sett upp af þekktu safni, safni sem sýnir vanalega varkárni í umfjöllun um 

mismunun og um það sem er öðruvísi. Það hjálpar ekki stöðu einstaklinga með geðfötlun (bls. 407). 

Sigurjón (2014) bendir á að ekkert hafi verið rannsakað hvað er nú þegar til í íslenskum söfnum af 

gripum og öðrum heimildum um fatlað fólk. Sigurjón tekur þó áhugavert dæmi en það er Geirahús á 

Seyðisfirði. Þar bjó maður að nafni Ásgeir Emilsson. Hann var blindur á öðru auga og heyrnalaus á 

öðru eyra. Hann var hagur listamaður sem lést árið 1999. Það var ákveðið að varðveita óvenjulegt 

heimili hans eins og hann skildi við það. Fötlun Geira er ekki gerð nein skil heldur er áherslan á heimili 

hans og listaverk (bls. 11-12). 

Beresford (2007) bendir einnig á hvaða hlutverk fjölmiðlar spila í umfjöllun um fólk með geðfötlun 

(bls. 407). Það er t.d. hægt að skoða nýlegt dæmi hér á landi þar sem fjölmiðlar voru gagnrýndir af 

Geðhjálp
1
. Það kom upp atvik síðasta haust þar sem morð var framið í tvígreiningarkjarna á vegum 

Reykjavíkurborgar. Í umfjöllun fjölmiðla var tekið fram að morðið hafi átt sér stað í íbúðakjarna fyrir 

geðfatlaða en hins vegar var ekki tekið fram að um fjölþættan vanda væri að ræða, eða bara sleppt 

því alveg að minnast á það (Jóhann Óli Eiðsson, 2015). Það kom gagnrýni á þennan fréttaflutning. 

Stjórn Geðhjálpar sendi frá sér fréttatilkynningu þar sem fjölmiðlar eru hvattir til að láta af mismunun 

gagnvart sjúkdóms-og fötlunarhópum. Þannig væru þeir að leggja samtökunum og baráttu þeirra lið 

við að draga úr fordómum gagnvart fólki með geðraskanir (Geðhjálp, 2015).  

Eins og áður sagði leggur Beresford (2007) mikla áherslu á að fólk með geðfötlun séu með í ráðum 

hvað varðar inntak og uppbyggingu sýninga um málefni sem þau varðar. Að mati Bereford minnkar 

það möguleikan á því að sýningin endi sem einskonar gægjusýning. Beresford er þeirrar skoðunar að 

slík sýning ætti að samanstanda af vitnisburði fyrrum notenda geðheilbrigðiskerfisins í gegnum árin, af 

rituðum heimildum og munum stofnanna. Slík sýning ætti að endurspegla mismunandi tímabil 

geðlækninga, allt frá geðveikrahælum og til nútímans. Með þessu móti gefst einstaklingum með 

                                                      

1
 Geðhjálp eru samtök félaga, notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um bættan hag fólks   með 

geðraskanir og geðfötlun í samfélaginu (Geðhjálp, e.d.). 
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geðfötlun tækifæri á að segja sinn sannleika og þannig væri hugsanlega hægt að koma í veg fyrir að 

mistök fyrri ára séu endurtekin að mati Bereford (bls. 408). 

Samkvæmt Kötlu (2010) hafa jaðarhópar, nýlenduþjóðir, fátæklingar, samkynhneigðir, konur og 

börn í auknum mæli kallað eftir rými í starfsemi safna og viljað fá sinn sess í sýningum þeirra. 

Þjóðminjasafn Íslands hefur komið til móts við þessa hópa t.d. má nefna ljósmyndasýningu Mary Ellen 

Mark sem heitir Undrabörn og sýningu Sigrúnar Sigurðardóttur sem heitir Þrælkun, Þroski, Þrá og er 

um íslenska barnamenningu-/þrælkun fyrri alda (bls. 117). Sigurjón (2014) tekur undir með Kötlu að 

Þjóðminjasafn Íslands hafi tekið ákveðna forystu í að fjalla um aðgengi fólks með fötlun á söfnunum. 

Hann samt sem áður bendir á að söfn standa frammi fyrir vanda þegar þau fara að vinna með 

ákveðnum hópum t.d. fólki með fötlun að sérsýningum. Hættan er að samstarfshópunum verði ýtt út á 

jaðarinn og þeir skilgreindir sem „hinir”. Sigurjón segir að til þess að koma í veg fyrir það hefur verið 

lagt til að að farsælast sé að endurskilgreina þá nálgun sem söfn hafa við gerð fastasýninga og 

sýningaráætlun, þar sem sjónarmið hópa á borð við fólks með fötlun eru gerð að sjálfsögðu 

sjónarhorni til að horfa til (bls. 7-8). 

Kristinn (2015) vill meina að til að greiða fyrir bata þarf að gera endurbætur á velferðarkerfinu 

þannig að ríki og sveitarfélög séu meira samstíga þegar kemur að grundvallarvelferð. Það skýtur 

skökku við að heyra dægurþras stjórnmálamanna um prósentur, krónur og aura í sömu andrá og 

frásagnir um að grundvallarréttindi fólks séu virt að vettugi. Að mati Kristins stuðlar virðingarlaus 

umræða að fordómum og almennu skilningsleysi í samfélaginu. Slík umræða stendur einnig í vegi fyrir 

að fólk tali opinskátt um vandamál sín og leiti sér aðstoðar. Kristinn bendir á að til að ná bata þarf 

heildstæða nálgun sem tekur bæði mið af einstaklinsbundnum og félagslegum þáttum.  

Sigurjóni (2014) bendir á að menningarpólitík hér á landi sé þversagnakennd. Á sama tíma og 

haldið er fram að söfn þurfa að sinna ákveðnum hópum samfélagsins betur í anda lýðræðislegra 

hugmynda eru fjárframlög til þeirra skorin niður. Slík stefna getur komið niður á starfi safna sem vilja 

endurskilgreina áherslur sínar t.d. í málefnum fólks með fötlun. Samkvæmt Sigurjóni getur samvinna 

með slíkum hópum tekið sinn tíma, hugsanlega lengri en fjárframlög gefa svigrúm til. 

Minnihlutahóparnir eða jaðarhóparnir eru mikilvægir þátttakendur við mat og endurskilgreiningu 

framsagna á eigin lífi, aðstæðum og skoðunum í safnastarfi (bls.7). 

Sandell (2007) bendir á að það séu einnig dæmi um að söfn hafi útbúið sérhönnuð verkefni með 

það í huga að auðvelda aðgengi og ýta undir notkun safnsins. Ekki endilega með það sem 

lokamarkmið heldur sem leið til að koma á persónulegum og hagnýtum ávinningi til einstaklinga. 

Sandell leggur áherslu á að þessi verkefni séu búin til með það að leiðarljósi að einstaklingurinn græði 

frekar en safnið. Slík verkefni sýna fram á trú á félagslega gagnsemi safna. Sandell bendir einnig á að 

minni söfn geta boðið upp á sjálfboðavinnu en í gegnum hana er hægt að læra margt nýtt. Fólk með 

geðsjúkdóma/raskanir geta aukið sjálfstraust sitt og eldra fólk stækkað félagsnet sitt (bls. 98). 
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3 Tengsl safna og heilsu 

 

When your day is long 

And the night, the night is yours alone 

When you’re sure you’ve had enough 

Of this life, well hang on 

Don’t let yourself go 

‘Cause everybody cries 

And everybody hurts sometimes 

(Berry, Buck, Mills og Stipe, 1992) 

 

Í fyrsta hluta var farið ýtarlega yfir hina nýju safnafræði sem er ný kenning og/eða nálgun innan 

safnafræði. Eins og fram hefur komið leggja fylgjendur þessarar nálgunar áherslu á samfélagslegt og 

félagslegt hlutverk safna. Það felur í sér að samtal eigi sér stað milli safnagesta og safna þar sem 

gestir geti lagt sitt mark á söfnin og öfugt. Nálgunin felur í sér það markmið að söfn geti stuðlað að 

félagslegum breytingum og tekið þátt í að vinna úr félagslegum vandamálum. Helen Chatterjee og 

Guy Noble (2013) fjalla um eina birtingarmynd félagslegra vandamála í bókinni Museums, Health and 

Well-Being. Þau benda á að nú séu samfélög að takast á við áður óþekkt vandamál af félags-og 

hagrænum toga. Einstaklingar lifa nú mun lengur og stunda óheilbrigðari lífstíl en áður. Það hefur í för 

með sér aukningu á lífstílstengdum sjúkdómum eins og til dæmis alzheimer og sykursýki. Þetta eykur 

álag á heilbrigðisþjónustu/kerfi. Þar að auki, samkvæmt Chatterjee og Noble, benda rannsóknir á að 

það sé félagsleg þennsla í tengslum við heilsu það er að segja að einstaklingar sem koma úr fátækara 

félags-og hagrænu umhverfi upplifa frekar verri heilsu, velferð og félagslega þrautseigju. Samkvæmt 

Chatterjee og Noble benda rannsóknir til þess að félagsleg kerfi og nærsamfélög hafi sterk áhrif á 

heilsu einstaklinga og velferð. Það að fólk  geti tekið þátt í samfélaginu og stjórnað sínu eigin lífi hefur 

þar með mikil áhrif á sálfélagslega velferð og heilsu fólks.  

Chatterjee og Noble benda á að það hafa orðið breytingar á heilsuumbótum í Bretlandi. Nú er lögð 

meiri áhersla á hlutverk samfélaga. Reynt er að skapa umhverfi sem valdeflir nærsamfélög og 

einstaklinga til að taka sameiginlega ábyrgð á umhverfi sínu, samfélagi og lýðheilsu. Áhersla er á að 

fyrirbyggja í stað þess að lækna innan ramma sem krefst þverfaglegrar nálgunar sem leggur áherslu á 

stofnanir eins og hjálparstofnanir og samtök innan samfélaga. Þetta mun breyta miklu um hvernig 

heilbrigðis-og félagsþjónustu er háttað frá því sem nú er. Breytingarnar bjóða upp á ný tækifæri fyrir 

söfn sem hafa fram að þessu að öllu jöfnu ekki verið talin hluti af heilbrigðisþjónustu. Þetta mun virka 

hvetjandi á söfn og starfsmenn þeirra að viða að sér þekkingu á sviði heilsu og velferðar (bls. 1). 

Richard Parish (2013) bendir á í bókinni Museums, Health and Well-Being að áskoranir sem snúa 

að heilsu og velferð hafi aldrei verið meiri á þessum tímapunkti. Lífstílssjúkdómar eru nú með auknum 

hraða að breiðast út um allan heiminn. Hnattvæðing þýðir í raun og veru að ríkari lönd og þjóðir standa 
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að baki útflutnings slæmrar heilsu til landa og þjóða sem eru ekki eins vel stæð. Ójafnræði í tengslum 

við heilsu virðist aukast, bæði milli landa og á milli félagshópa innan samfélaga, segir Parish. 

Hagsældinni er ekki dreift jafnt. Parish leggur áherslu á að að heilsa og sjúkdómar eiga rætur sínar í 

samfélaginu og að menning spili stórt hlutverk í að ákvarða velferð fólks. Heilsa almennings snýst um 

sameiginlegt átak samfélagsins í að koma í veg fyrir sjúkdóma, ýta undir velferð og að byggja upp 

viðnám ef eitthvað kemur upp á. Parish tekur fram að söfn geti lagt sitt af mörkum fyrir betri heilsu 

almennings. Parish segir að sambandið milli menningar og heilsu sé óumdeilanlegt og list 

endurspeglar kjarna þeirrar menningar, svo dæmi sé tekið. List hefur þann eiginleika að geta varpað 

ljósi á gildi einstaklinga, hegðun og trú. List stuðlar að heilsulæsi, skilnings á samfélaginu og hvaða 

áhrif samfélagið hefur á daglegt líf einstaklinga. Þau búa til nauðsynlega tengingu á milli umhverfis og 

innra sjálfs, leggja áherslu á sambandið milli einstaklinga og áhrifaþátta heilsu. Parish tekur fram, líkt 

og Chatterjee og Noble, að söfn hafi ekki verið tekin til greina sem úrræði fyrir heilsu og velferð þrátt 

fyrir augljósa möguleika þeirra. Söfn geri fólki ekki aðeins kleift að hugleiða arfleið sína og sambandið 

á milli heilsu og samfélags fyrri tíma heldur eru þau einnig hluti af nútímanum og geta lagt sitt af 

mörkum þegar kemur að heilsu framtíðar. Eins og staðan er í dag bjóða söfn upp á meðferðarumhverfi 

með lífeðlislegum og tilfinningalegum ávinningum.  

Chatterjee og Noble (2013) vilja með bók sinni, Museum, Health and Well-Being, skilgreina nýja 

grein innan safnafræði, heilsusafnafræði (bls. 2), sem hefur það að markmiði að tengja heilsu, velferð 

og söfn saman í eina heild. 

3.1 Heilsusafnafræði 

Chatterjee og Noble (2013) leggja mikla áherslu á að heilsusafnafræði megi rekja til lista og 

heilsufræða. Það er mikilvægt að skoða þetta svið, list og heilsu, til að rannsaka samhengið við 

uppruna og þróun heilsusafnafræði (bls. 15). Chatterjee og Noble benda á að samkvæmt rannsóknum 

ætti list og listsköpun að vera viðurkennt svið þegar kemur að heilsu, heilbrigðisþjónustu og umhverfi 

þess. Þetta svið hefur það að markmiði að bæta heilsu einstaklings og samfélagsins með því að nota 

aðferðir sem byggja á list, sem reyna t.d. að efla heilbrigðisþjónustu í gegnum t.d. listsköpun (bls. 16). 

Tengingin milli listar og heilsu byggir á þeirri hugmynd, ásamt rannsóknum, að list hafi bætt umhverfi 

heilbrigðisþjónustunnar með því að gera t.d. byggingar mannlegri sem hafa stuðlað að jákvæðum 

læknisfræðilegum árangri einstaklinga. Klíníska umhverfið verði hlýlegra og opnara og veiti sjúklingum 

huggun meðan á veikindum stendur. Verkefni sem fela í sér listsköpun í veita þátttakendum tækifæri til 

að vera skapandi og til að tjá sig, og með því bæta andlega heilsu þeirra. Listsköpun af þessu tagi 

getur verið af margvíslegum toga t.d. teikning, listmálun, tónlist, dans, garðyrkja og arkitektúr (bls. 17).  

Höfundar taka fram að það séu fjórir flokkar sem saman skapa svið lista og heilsu. Þessir flokkar 

eru:  

 List í umhverfi heilsugæslu (e. Arts in the Healthcare settings); 

 Samfélagslistir fyrir heilsuna (e. Community Arts for Health); 

 Í læknanámi og lækna hugvísindum (e. Medical Training and Medical Humanities);  

 Listmeðferð (e. Arts Therapy).  
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Það eru fyrstu þrír flokkarnir sem að mati þeirra hafa mest vægi í þróun heilsusafnafræði sem 

afmörkuð grein (bls. 16). Rannsóknir hafa leitt það Ijós að áhrif lista á einstaklinga felur meðal í sér 

minkun á streitu, þunglyndi og kvíða. Listir hafa einnig jákvæð áhrif á blóðþrýstinginn, minnkun 

styrkleika sársauka og minni þörf fyrir lyf. Þetta hefur ekki aðeins áhrif á einstaklinganna sjálfa heldur 

líka á starfsfólkið og starfsgleði. Chatterjee og Noble benda einnig á að rannsóknir hafi sýnt það að sú 

líkamlega athöfn að taka þátt í listsköpun með öðrum innan sinnar menningar bæti velferð einstaklinga 

og minnki streitu. Það verða einnig til nýjar vináttur og nýjir hæfileikar innan þessa örugga umhverfis 

(21-22). Það er ekki svo stórt stökk að átta sig á möguleika safna í að skila svipuðum niðurstöðum 

með þátttöku virkni (bls. 24). Þeir þættir sem Chatterjee og Noble nefna eru dæmi um jákvæð áhrif 

lista og listsköpunar. 

Safnaheimurinn hefur í auknum mæli áttað sig á hvað safneign þeirra og auðlindir hafa mikið gildi 

fyrir einstaklings-og samfélags heilsu og velferð (bls. 31). Chatterjee og Noble benda á að margir hafa 

útskýrt félagslegt hlutverk safna og að tengingin milli heilsu og félagshagrænnar stöðu sé mjög þekkt. Í 

vestrænum ríkjum er læknisfræðileg nálgun í heilsugæslu mjög sterk þrátt fyrir aukna vitund á þeim 

neikvæðu heilsuþáttum sem tengjast fátækt, lélegs húsnæðis og annarra félagshagrænna þátta. 

Læknisfræðileg kunnátta er góð þegar þarf að greina sjúkdóma og meðhöndla einkenni þeirra en 

þessi sama kunnátta kemur að litlu gagni þegar koma á í veg fyrir það sem veldur þunglyndi, streitu og 

krónískra sjúkdóma af völdum atvinnuleysis svo dæmi megi taka. Höfundar taka fram að hugmyndin 

um að koma í veg fyrir eða fyrirbyggja í stað þess að gefa lyf sé ekki ný af nálinni. Þrátt fyrir það hafa 

margir ekki trú á fyrirbyggjandi aðferðum (bls. 3). Þessi vantrú er að hluta til skiljanleg þar sem það 

þarf að safna sterkum sönnunum þess efnis en þær eru því miður ekki til staðar. Með aðkomu safna 

og þeirri sérþekkingu sem safnastarfsfólk býr yfir ætti þetta að standa til bóta. Samkvæmt Chatterjee 

og Noble eru stærstu áskoranir safna að skilja, sýna fram á og koma gildi þeirra til skila, hvort sem það 

er fyrirbyggjandi eða læknandi, fyrir heilsu einstaklinga og/eða samfélaga og velferð. Þessar þrjár 

áskoranir eru megin viðfangsefni þeirra Chatterjee og Noble og samkvæmt þeim það sem skilgreinir 

heilsusafnafræði (bls. 4). 

Ein af þeim áskorunum sem snýr að því að sýna fram á gildi safna er í meðferðar/læknisfræðilegu 

samhengi, með því að sýna fram á jákvæð áhrif á einstaklinga og samfélög.  

3.2 Söfn sem meðferðarúrræði: Áhrif á einstaklinga og samfélög  

Lois H. Silverman (2010), fræðimaður og ráðgjafi safna, bendir á í bókinni The Social Work of 

Museums að söfn hafi lengi beitt sér fyrir félagslegum endurbótum með ýmsum hætti (bls. 13) og að 

heilsa sé félagslegt málefni (bls. 43). Chatterjee og Noble (2013) benda á að Silverman lýsi söfnum 

sem efnilegu verkfæri til meðferðar og í gegnum mögulegt meðferðarhlutverk sitt geti söfn hugað að 

fólki sem aðrar menningarstofnanir líta oft framhjá. Fólk sem er að takast á við heilsufarsleg vandamál 

eins og þunglyndi, fíkn og banvæna sjúkdóma, svo dæmi sé tekið. Ein leið til að auka enn frekar 

félagslegt hlutverk safna sé einmitt að viðurkenna möguleika þeirra sem meðferðarúrræði.  

Silverman (2010) notast við skilgreiningu World Health Organization á hugtakinu heilsa. 

Samkvæmt WHO er heilsa skilgreind sem ástand líkamlegrar, félagslegrar og andlegrar vellíðunar en 

ekki aðeins að vera án sjúkdóma eða annarra veikleika. Heilsa felur í sér tilfinningu og virkni. 
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Huglægar upplifanir eins og viðhorf og skap og einnig virkni á lífeðlisfræðilegum og líffræðilegum 

kerfum. Tilfinning og virkni hafa samverkandi áhrif og eru óaðskiljanlegur partur af heilsu (bls. 43).  

Samkvæmt Silverman stuðla söfn að heilsu/heilbrigði eftir að minnsta kosti fimm leiðum.   

Í fyrsta lagi stuðla söfn að slökun, afskipti sem stuðla að fljótvirkum æskilegum breytingum á 

lífeðlisfræði, tilfinningum eða bæði. Í þessum hraðskreiða heimi bjóða söfn upp á afdrep sem er laust 

við líkamlega spennu og andlegan kvíða. Margir einstaklingar nýta sér og kunna að meta söfn sem 

stað fyrir slökun og endurreisn (e. restoration) (bls. 43-44). Silverman bendir á að könnun sem gerð 

hafi verið í galleríi í London hafi leitt það í ljós að jafnvel stutt heimsókn á safn hafi orðið til minnkunar 

á streituhormóninu kortisól í líkömum þátttakenda. Hún bendir einnig á kenningu sálfræðinganna 

Rachel og Stephan Kaplan um endurreisn athyglisgáfunnar. Samkvæmt þeirri kenningu geta söfn 

læknað beina athyglisþreytu sem er þekkt form af andlegri uppgjöf sem er afleiðing langvarandi 

áherslu á vinnu. Ástæðan fyrir því er að söfn uppfylla hin fjögur skilyrði endurreisnar umhverfis:  

 Þau hrífa auðveldlega.  

 Þau eru aðskilin hinu venjulega umhverfi og hversdagslegum áhyggjum.  

 Þau bjóða upp á skynjun af stað sem hægt er að vera á í langan tíma og þau geta boðið upp á 

eindrægni (bls. 44).  

Silverman bendir á að söfn veita stuðning hver sem tilgangur einstaklingsins er á þeim tíma. Silverman 

bendir á að samkvæmt öðrum sálfræðingum geta söfn endurreist félagslíf einstaklings með því að 

bjóða tækifæri til einveru (jákvæðrar einveru), tíma fyrir sjálfan sig, sem endurstillir huga og líkama og 

getuna til að eiga í samskiptum við aðra. Silverman segir að lífeðlisfræðilegar ástæður sem og 

aðstæður í lífinu geti ýtt undir þörf einstaklinga fyrir slökun og endurreisn (bls. 44).  

Önnur leiðin sem Silverman fjallar um er hvatning til sjálfsskoðunar. Ferlið að skilja tilfinningar sínar 

og hugsanir sem er nauðsynlegt andlegri heilsu (bls. 43).  Silverman segir að rannsóknir bendi til þess 

að safnagestir noti og kunni að meta söfn sem stað fyrir sjálfsskoðun. Stað þar sem hægt er að horfa 

inn á við, í tilfinningar og reynslu sem er persónuleg sem aðstæður eða munir á safni ýta undir. Þeir 

sem starfa innan félagslega geirans skilgreina sjálfsskoðun sem mikilvægan hluta af andlegri heilsu og 

ferli sem felur í sér að skilgreina, hugleiða og skilja tilfinningar sínar, reynslu og hugsanir. Samkvæmt 

Silverman sýna rannsóknir fram á að gestir taka bæði þátt í að búa til persónulega merkingu (e. 

meaning-making) og sjálfskönnun á söfnum með því að velta því fyrir sér hvað þeir sjá/upplifa og/eða 

ræða það við aðra. Sjálfsskoðun er mikilvægt verkfæri í félagslegu starfi og ráðgjöf. Fyrir þá sem eru 

að takast á við eitthvað eða þurfa nauðsynlega að gera breytingar á sínu lífi er sjálfsskoðun 

sérstaklega mikilvæg. Sumum finnst hún ef til vill óþægileg og/eða erfið. Silverman segir jafnframt að 

samvinna safna og þeirra sem sjá um listmeðferðir sé gjöful. Auk þess að örva tilfinningar og innsæi 

fólks með því að nota muni, sýningar og list geta söfn stuðlað að sjálfsskoðun með því að bjóða upp á 

tækifæri til listsköpunar t.d. teikna, mála og svo framvegis (bls. 45).  

Þriðja leiðin sem Silverman (2010) fjallar um er að söfn halda utan um/sjá um fræðslu um heilsu. 

Slík fræðsla veitir einstaklingum þau verkfæri sem þeir þurfa til að sjá um sig sjálfir (bls. 43). Mörg söfn 

búa yfir þekkingu, skilningi og hegðun sem hjálpa fólki að læra að hjálpa sér sjálft. Mörg söfn örva 

forvitnina og veita upplýsingar aðeins með því að sýna sannfærandi muni eins og til dæmis gömul 
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læknaverkfæri. Sumar sýningar safna hafa það að markmiði að fræða fólk og hvetja það til að taka 

betri ákvarðanir heilsulega séð (bls. 47).  

Að lokum dregur Silverman (2010) saman tvær síðustu leiðirnar. Söfn takast á við víðtækari 

félagslegar aðstæður sem tengjast heilsu, í gegnum lýðheilsu og með því að efla umhverfi 

heilsugæslu (bls. 43). Heilsa er, eins og komið hefur fram áður, að sjálfsögðu félagslegt málefni. 

Heilsa er sameiginlegt markmið margra félagslegra anga þar á meðal stefnu ríkisstjórnar, ríkjandi 

viðhorfa og framboði á viðeigandi úrræðum. Silverman segir jafnframt að söfn takist á við félagslegar 

aðstæður á tvo mikilvæga vegu: Sem umboðsmenn þess að virkja lýðheilsu/heilsu almennings og að 

söfn þenji út umhverfi heilbrigðisþjónustu. Í tengslum við virkjun lýðheilsu/heilsu almennings þá eru 

söfn mikilvægar stofnanir til að vekja athygli almennings á félagslegum þáttum lykil heilsumála. Ásamt 

því að stuðla að forvarnarhegðun t.d. unglingar og áfengi/vímuefni og smithættu á sjúkdómum (bls. 

47). Í tengslum við að þenja út umhverfi heilbrigðisþjónustunnar þá fer slík þjónusta oft fram inn á 

stofnunum eins og til dæmis spítölum. Það umhverfi getur virkað ógnandi og óvinveitt. Söfn og 

starfsmenn þeirra eru hluti af stækkandi hreyfingu sem yfirfæra list inn í heilbrigðiskerfið, til að gera 

umhverfið meira aðlaðandi, slakandi og þátttökuhvetjandi. Silverman tekur fram að rannsóknir sýni að 

listaverk hafi jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan sjúklinga og starfsfólks (bls. 48). Það er í takti við það 

sem Chatterjee og Noble hafa einnig greint frá og hefur komið hér fram áður.  

Lois H. Silverman (2002) bendir á, í greininni The Therapeutic Potential of Museums as Pathways 

to Inclusion, að vegna þess með hvaða hætti söfn ýta undir samskipti milli fólks, hefur þeim verið lýst 

sem efnilegu verkfæri í meðferð. Til að starfa á ákveðin hátt þarf að búa yfir nauðsynlegri vitneskju og 

getu. Silverman vill meina að það sem er þörf fyrir núna eru gagnrýnin tök á þekkingu og færni, sem 

fylgir breyttri sýn (bls. 70). Silverman bendir á í framhaldinu á samvinnuverkefnið söfn sem 

meðferðaraðilar (e. The Museums as Therapeutic Agents eða MATA). Þeirra hlutverk er að byggja 

upp þekkingargrunn til að deila með öðrum. Út frá verkefninu og öðru hafa orðið til átta hugtök sem er 

grunnur fyrir hugmyndina um söfn sem meðferðaraðila (e. therapeutic agents). Fjögur af hugtökunum 

koma úr kenningarsmiðju geðsviðs heilbrigðisgeirans og hin fjögur úr safnaumhverfinu. Saman mynda 

þessi hugtök ákveðin kenningaramma til að skilja og koma meðferðarmöguleika safna í framkvæmd 

(bls. 71). Samvinnuverkefnið (MATA) er með það að markmiði að einblína á að kanna 

meðferðarmöguleika safna meðal þriggja hópa. Fullorðna með banvæna/lífshættulega sjúkdóma og 

umönnunaraðila. Ellilífeyrisþega, og fullorðna með hegðunar heilsuvandamál. Til að uppfylla þarfir 

hópanna voru þrjú verkefni þróuð út frá einstaklingunum sjálfum og fleiru eins og til dæmis safneign 

(bls. 72).  

Samkvæmt Silverman sýna fyrstu fjögur hugtökin fram á mikilvægi samvinnu til að læra (bls. 73). 

Fyrsta hugtakið er um að einblína á niðurstöðu/áhrif. Markmiðið er að koma á breytingu í/hjá 

einstaklingnum eða viðhalda ákveðnu fari sem mælikvarði á árangur. Það getur til dæmis verið að 

auka umgengni við annað fólk (bls. 74).  

Annað hugtakið er hverskonar? Læknandi áhrif. Safnagestir koma í mismunandi tilgangi. Sumir eru 

að leita eftir slökun eða að styrkja félagsbönd á meðan aðrir vilja byggja upp sjálfsmyndina eða auka 

sjálfstraust. Geðsviðið minnir söfn á breidd markmiða sem eru mikilvæg fyrir heilbrigt samfélag (bls. 

75). 
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Þriðja hugtakið er með hverjum? Andleg heilsa er samnefnari. Söfn verða að ákveða fyrir hverja 

þessi úrræði eru í boði. Venjulega eru þessi úrræði fyrir einstaklinga sem eru félagslega einangraðir 

en þau geta þó átt við alla (bls. 75). 

Fjórða hugtakið sem Silverman fjallar um er hvernig? Vinna með viðbrögð. Það sem átt er við er að 

hvernig meðferðaraðilar vinna með einstaklinga til að ná fram jákvæðum breytingum er mjög mikilvægt 

fyrir söfn. Margar af þeim aðferðum sem eru notaðar snúast um viðbrögð einstaklingana t.d. 

minningar, sögur og þekkingu. Þessi viðbrögð fólks t.d. sjálfstjáning eru notuð sem möguleiki til 

samskipta (bls. 76).  

Fimmta hugtakið snýr að viðbrögðum fólks við safnmunum. Munir hafa óneitanlega vald til að kalla 

fram viðbrögð hjá fólki. Hlutir geta verið tákn yfir okkur sjálf, sambönd okkar og líf. Fólk sýnir 

mismunandi viðbrögð eins og t.d. að segja sögur, minnast, deila þekkingu, lýsa yfir undrun sinni, sýna 

leiða og sorg. Líkt og geðsviðið hefur bent á er hægt að nota þessi viðbrögð sem meðferðarverkfæri til 

að hvetja til sjálfsskoðunar og þroska. Silverman bendir á að söfn geti boðið upp á einstakt tækifæri 

fyrir einstaklinga þ.e.a.s. upplifa það að munirnir tali til þeirra og rannsóknarstofu til að skilja þetta 

sterka samband milli einstaklinga og muna (bls. 77).  

Sjötta hugtakið sem Silverman fjallar um er margar gerðir túlkandi miðla. Allt frá hlutverkaleik til 

merkimiða þá hafa söfn það að markmiði að ná til fólks í gegnum safnmunina. Til þess er notast við 

túlkandi miðla. Þessir miðlunamöguleikar eru hugsanlega sérstæðasta einkenni safnaumhverfisins 

fyrir utan safneignina sjálfa að mati Silverman. Hægt er að skipta miðlunarmöguleikum í tvo flokka: 

Persónulega og ópersónulega, sem hægt er að nota til að ná fram meðferðartengdum árangri (bls. 

78).  

Sjöunda hugtakið fjallar um möguleg félagsleg hlutverk innan safna. Samkvæmt Silverman þarf 

einstaklingur að takast á við fjölda áskoranna þegar hann horfist í augu við geðræn og/eða líkamleg 

vandamál eða veikinda manneskju sem stendur honum nærri. Slík reynsla getur haft það í för með sér 

að umönnunarhlutverkið taki yfir og að einstaklingur missi sjónar á hver hann var fyrir veikindin. Það 

að missa sjónar á hver hann var fyrir veikindi eða veikindi ástvinar getur haft neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd og félagsleg tækifæri viðkomandi. Félagsleg einangrun er mjög algeng í kjölfar fötlunar. 

Fyrir þá einstaklinga sem upplifa að missa sjónar af sjálfum sér með þessum hætti er mjög mikilvægt 

að nýta öll tækifæri til að styrkja fyrri hlutverk og búa til ný (bls. 79). Það á einnig við um tímabundin 

hlutverk. Þetta er ákveðið form meðferðar til að hafa áhrif á sjálfsmynd viðkomandi og efla tengsl við 

aðra. Silverman bendir á að það að gefa safnagestinum félagslegt hlutverk þar sem þeir vinna með 

safnmuni sem þeim finnst persónulega sannfærandi býr til árangursríkasta meðferðarformið. 

Persónuleg tenging við muni og félagslegt hlutverk virðist virka best saman. Deila vitneskjunni svo 

áfram með því að t.d. kenna virkar mun betur en aðeins að læra um eitthvað (bls. 80).  

Áttunda hugtakið sem Silverman fjallar um er þörfin fyrir stöðuga þróun. Silverman tekur fram að 

þörfin fyrir frekari rannsóknir á meðferðarmöguleika safna sé skýr. Með stöðugri þróun er hægt að 

þenja út kenningarammann og framkvæmdina. Silverman vill meina að safnaheimurinn hafi nú tekið 

þessum hugmyndum opnum örmum og viðurkennt þörfina á sýningum og þróun verkefna. Skulbinding 

safna við þróun og mikilvægi þess að safna þekkingu boða áframhaldandi rannsóknir og tilraunir og 

þar af leiðandi framfara á meðferðarhlutverki safna (bls. 80).  
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Síðustu fjögur hugtökin sem Silverman fjalla um hvernig sé hægt að nýta hið sérstaka umhverfi 

sem söfn bjóða upp á. Geðsvið heilbrigðiskerfisins kemur með sérstakt sjónarmið á vaxandi skilningi á 

söfnum sem stað til meðferðar. Síðustu fjögur hugtökin eru lykilhugtök og mikilvægur grunnur þegar 

kemur að meðferðarhlutverki safna (bls. 77). 

3.2.1 Vinna úr sorg og takast á við áfall 

Það eru fleiri sem hafa fjallað um meðferðarmöguleika safna og má þar nefna Anne Melton 

safnafræðing. Melton (2013) bendir á að með rannsókn sinni hafi hún viljað finna út af hverju og 

hvernig söfn geta verið árangursríkir staðir til að vinna úr sorg og minnka þjáningar. Rannsóknin byggir 

á fjórum dæmum þar sem söfn hafa brugðist við harmleik með einhverjum hætti. Hún skoðar leiðir 

sem söfnin fóru til að mæta þörfum samfélagsins og hvernig aðferðirnar hafa stuðlað að 

lækningu/heilun. Niðurstöður hennar benda til þess að söfn geti haft árangur sem erfiði við að hjálpa 

samfélögum sínum og safnagestum að vinna úr sorg og minnka sársauka með því að nota sérstöðu 

sína. Samkvæmt Melton er hægt að finna mörg dæmi þar sem fólk hefur leitað til safna til að fá 

huggun og leita skjóls í kjölfar harmleiks. Þá vaknar spurningin hvað það er við söfn sem getur hjálpað 

einstaklingum við að líða betur (bls.6-7). Samkvæmt Melton verður fólk fyrir andlegu áfalli þegar um 

óvænt neyðarástand er að ræða sem hefur mikil áhrif á einstaklingin og samfélagið. Í kjölfar slíks áfalls 

verður fólk að vinna sig í gegnum sorgarferlið sem er nauðsynlegur hluti heilunar. Heilun er upplausn 

sorgar og það á sér stað þegar einstaklingurinn upplifir sig sem persónulega heilan eftir að hafa 

upplifað reynsluna af því að vera brotinn. Hún bendir jafnframt á að sorgin geti verið leyst upp mun 

hraðar og heilun hafist ef einstaklingur hefur sterkan félagslegan stuðning. Þegar samfélag gengur í 

gegnum sorgarferli getur heilun átt sér stað þegar samfélagið er stutt með því að ræða sameiginlega 

hvaða áhrif  og afleiðingar harmleikurinn hafði á líf þeirra (bls. 7).  

En víkjum aftur að spurningunni hvað það er við söfn sem getur hjálpað einstaklingum að líða 

betur. Í rannsókn Melton voru viðbrögð safna við harmleikum flokkuð eftir ákveðinni viðmiðun til að 

ákvarða hvernig aðgerðirnar stuðluðu að heilun og upplausn sorgar safnagesta (bls. 8). Þessi 

upptalning og viðmið er hluti af heilun, ákveðnar leiðir sem hægt er nýta til að vinna úr sorg. Þetta eru 

aðgerðir og verkfæri sem stuðla að heilun og úrlausn sorgar eftir harmleik (bls. 9).  

Fyrsta atriðið sem Melton fjallar um eru persónuleg tengsl. Þessi samfelldu tengsl hjálpa til við að 

upplifa sig persónulega heilan (bls. 9). Þetta atriði kom fyrir í öllum safnadæmunum í rannsókninni. 

Söfnin stuðluðu að persónulegum tengslum og félagslegum stuðningi með því að opna rými þeirra fyrir 

almenningi og leiða fólk saman í félagsskap hvors annars (bls. 17).  

Annað atriðið sem Melton fjallar um eru helgisiðir og athafnir sem búa til vettvang þar sem hægt er 

að deila tilfinningum og þar sem er einblínt á heilun og lokun (e. closure) (bls. 9). Þrjú af fjórum söfnum 

í rannsókninni buðu fólki að taka þátt í helgisið eða athöfn (bls. 17). Til dæmis heldur The Oakland 

Museum of California dag hinna dauðu (e. Days of the Dead) hátíðlegan. Það koma margir að þessum 

viðburði t.d. listamenn úr samfélaginu, aðrir meðlimir samfélagsins ásamt gestasýningarstjórum. Þessi 

hópur leitar svo eftir samstarfi við t.d. skólahópa og mismunandi listamanna við að undirbúning 

athafnarinnar t.d. við að búa til líkneski (e. ofrendas). Stjórnandi verkefnisins tók það fram í 

rannsókninni að dagurinn snýst ekki um að fagna dauðanum heldur að fagna lífi þeirra sem ekki eru 
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líkamlega lengur á jörðinni. Þetta, sagði yfirmaður verkefnisins á safninu, væri heilbrigð leið til að 

syrgja og halda áfram með heilunarferlið. Í kjölfar morðsins á fjölmiðlamanninum Chauncey Bailey
2
 var 

ákveðið að heiðra hann í tengslum við dag hinna dauðu. Hann var meðal annars heiðraður með 

sérstakri eins dags virðingar samfélagsathöfn þar sem aðrir voru hvattir til að halda hans góða starfi 

áfram (bls. 16).  

Þriðja atriðið sem Melton telur upp er athafnasköpun (e. acts of creation) eða með öðrum orðum 

sköpun af einhverju tagi. Til dæmis minnisvarðar sem settir eru upp í skyndi, líkamleg merki sorgar 

(bls. 9). Tvö söfn af fjórum urðu við þessu og má þar nefna The Experience Music Project Museum í 

Seattle. Safnastarfsmenn buðu syrgjendum að skrifa og teikna á stéttina fyrir utan með krít og innan 

safnsins á pappír (bls. 18).  

Fjórða atriðið snýr að nauðsyn þess að taka sjónrænt hlé frá truflandi myndefni af harmleiknum 

(bls. 9). Tvö af fjórum söfnum buðu safnagestum upp á skjól frá undanförnum hörmungum og má þar 

nefna The Field Museum. Í tengslum við hryðjuverkaárásina 11.september 2001 var safnið staður þar 

sem fólk gat komið og leitað skjóls frá sjónvarpsútsendingum (bls. 18).  

Fimmta atriðið sem Melton bendir á er sterkur félagslegur stuðningur frá fjölskyldu eða samfélagi, 

sem í sameiningu mun takast á við áhrif og afleiðingar harmleiksins (bls. 9). Öll söfnin fjögur í 

rannsókninni notuðu þetta verkfæri og má taka dæmi frá The Experience Music Project Museum 

(EMP). Safnið skapaði samfélagslegt rými þar sem syrgjendur fengu tækifæri til að koma saman og 

fagna lífi söngvarans Michael Jacksons (bls. 18).  

Sjötta atriðið á listanum sem Melton notar sem viðmið í rannsókn sinni er þegar leiðtogar 

samfélagsins bregðast við með eftirfarandi hætti: 

 Með vitrænum hætti, t.d. í gegnum samræður, skipulagningu og kennslu (bls. 9).  Í 

rannsókninni var aðeins eitt safn sem notaði þetta verkfæri og það var The Field Museum. 

Starfsmenn safnsins skipulögðu pallborðsumræður sem settu hlutina í samhengi fyrir 

safnagesti og jók það skilning á þeim málum sem upp komu eftir hryðjuverkaárásina (bls. 

18). 

 Með líkamlegum hætti eins og í gegnum helgiathafnir og hvíldarstundir (bls.9). Sem dæmi 

má aftur nefna The Field Museum sem skaut skjólhúsi yfir safnagesti í kjölfar 

hryðjuverkaárásana (bls. 18).  

 Með tilfinningalegum hætti t.d. í gegnum helgiathafnir og tjáningu á tilfinningum (bls. 9). 

Þrjú söfn notuðu þetta verkfæri t.d. EMP safnið í Seattle bauð safnagestum að tjá 

tilfinningar sínar með því að skrifa á gangstéttina.  

                                                      

2
 Chauncey Bailey var áberandi persóna í fréttaveitum Oakland, öldungur í öllum fréttamiðlum. Hann var skotinn 

þrisvar sinnum af manni með skíðagleraugu á leið sinni á skrifstofu sína árið 2007. Það kom síðar í ljós að árásin 

var skipulögð vegna fréttar sem hann var að vinna að. Hann var að afhjúpa fjárhagsvandamál bakarís að nafni 

Your Black Muslim Bakery. Bakaríið hafði verið virkt í samfélaginu í mörg ár og þekkt fyrir glæpsamleg athæfi 

(Melton, 2013:15). 
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 Með andlegum hætti, t.d. jarðarfarir (bls. 9). Hægt er að taka dæmi frá einu safni úr 

rannsókninni en það er The Oakland Museum of California. Myndun líkneskja í tengslum 

við dag hinna dauðu á sér djúpar rætur í menningunni (bls. 18).  

 Með sköpun, í gegnum list (bls. 9). Öll fjögur söfnin í rannsókn Melton notuðu þetta 

verkfæri. EMP safnið í Seattle notaði til dæmis tónleikaupptökur af Michael Jackson og 

sýndu safnagestum. Safnagestir gátu einnig skapað sín eigin verk á gangstéttina og inni á 

safninu (bls. 18).  

 Með hagnýtum hætti t.d. með því að nýta sér lög og reglur, og að flytja (bls. 9). Ekkert 

safnanna í rannsóknini svaraði þörfum safnagesta með hagnýtum hætti (bls. 17).  

Samkvæmt Melton (2013) geta söfn verið skilvirkir staðir til að vinna úr sorg og draga úr sársauka. 

Það er vegna þess að söfn útvega rými fyrir persónulegar tengingar og félagslegan stuðning sem er 

mikilvægt þegar kemur að heilunarferlinu. Melton bendir einnig á að söfn geta nýtt sérstöku auðlindir 

sínar t.d. safneign, sýningar, sérfræðikunnáttu og ný verkefni sem stuðla að heilun. Þessar auðlindir er 

hægt að nota til að mæta þörfum samfélagsins í kjölfar harmleiks með þeim verkfærum sem talin voru 

upp hér að ofan.  

Melton bendir jafnframt á að til þess þess að söfn geti brugðist fljótt við harmleik þá sé mikilvægt að 

innri menning þeirra styðji slíkt frumkvæði.  

Melton tekur fram að rannsóknin hafi takmarkanir þar sem úrtakið var frekar lítið og einnig að engin 

formleg þróun hafi orðið á verkefnum safnanna, sem takmarkar vissulega áframhaldandi rannsóknir 

(bls. 19).   

3.2.2 Stríð og áfallastreituröskun 

Blake J. Ruehrwein (2013) fjallar um samvinnuverkefni milli listamannsins Krzysztof Wodiczko, 

uppgjafarhermanna og Institute of Contemporary Art (ICA) í grein sinni The Art Museum as Trauma 

Clinic: A Veteran’s Story. Samvinnuverkefnið leiddi í ljós möguleika þess að söfn geti hjálpað 

einstaklingum að takast á við áföll úr stríði (bls. 36).  

Wodiczko endurgerði árás í Írak með stafrænum hætti eins og áhorfendur væru að upplifa hana. 

Við gerð verkefnisins vildi listamaðurinn opna skilgreininguna á uppgjafahermönnum þannig að allir 

sem voru nálægt þegar árásin átti sér stað myndu falla undir hana. Markmið Wodiczko, safnsins og 

samstarfsaðila hans var að vekja athygli á reynslu hermanna og íbúa á átakasvæðum, hvetja þá til að 

tala fyrir sig sjálfa ásamt því að skapa umræður um stríð í nútíma hnattvæddu samfélagi. Þriðja 

markmiðið var hugmyndin um að einstaklingur sem hafi orðið fyrir áfalli og kæmist í kynni við 

verkefnið, sem þátttakandi eða áhorfandi, myndi upplifa einhverja heilun af sálfræðilegum toga (bls. 

37). Niðurstöður verkefnisins benda til þess að söfn geti verið opinber vettvangur fyrir samskipti sem 

uppgjafahermenn þurfa til að vinna úr lamandi áföllum. Ruehrewein bendir jafnframt á að söfn geti 

boðið mörgu fólki upp á heilun sem hefur orðið fyrir áfalli og hjálpað þeim að verða virkir 

samfélagsþegnar (bls. 36).  

Ruehrwein (2013) bendir á að listamaðurinn Wodiczko hafi tekið sér hlutverk meðferðaraðilans og 

þannig mætti kalla safnið meðferðarumhverfi hans. Aðferðin sem hann notaði er þekkt sem skilvirkasta 
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leiðin til að vinna úr andlegu áfalli sem afleiðing átaka og kallast berskjöldunar meðferð (e. exposure 

therapy). Markmiðið með þessari meðferð er að draga úr kvíða sem er afleiðing áfalls eða hræðslu. 

Meðferðaraðili gæti jafnvel notað þessa aðferð á einstakling með bráða streituröskun til að koma í veg 

fyrir að það þróist yfir í áfallastreituröskun. meðferð er einnig notuð á einstaklinga með 

áfallastreituröskun. Meðferðin fer þannig fram að einstaklingur sér fyrir sér atburðin í huga sér á 

meðan hann lýsir honum fyrir meðferðaraðilanum (bls. 42). Í berskjöldunar meðferð eru tvær almennar 

aðferðir sem hægt er að nota. Sú fyrri er hefðbundnari og þar notast einstaklingurinn við ímyndun sína 

við að rifja upp atburðinn. Sú síðari er nýrri af nálinni og kallast sýndarveruleika berskjöldunar meðferð 

(e. Virtual Reality Exposure Therapy). Notast er við nýjustu tækni til að setja einstaklinginn í umhverfi 

með alvöru myndum og hljóðum til að styðja við frásögn þeirra af atburðinum. Wodiczko notaðist við 

báðar aðferðirnar í verkefninu. Hann notaðist einnig við þriðju aðferðina sem snýst um að láta 

einstaklinga sitja saman og deila frásögnum í litlum hóp. Þetta kallast oftast hópmeðferð (e. Group 

Therapy). Venjulega eru það viðurkenndir meðferðaraðilar eða sálfræðingar sem halda utan um slíka 

fundi en í þessu tilviki var það Wodiczko sjálfur sem tók það hlutverk að sér. Fundirnir fóru þannig fram 

að uppgjafahermennirnir hlustuðu og veittu hvor öðrum stuðning. Með því að hlusta og deila sinni 

reynslu sjálfur öðlaðist Wodiczko traust þeirra og fékk þá til að deila reynslu sinni og tilfinningum um 

stríðið (bls. 43).   

Ruehrwein tekur fram að samkvæmt sérfræðingum á sviði sálfræði eru samskipti í báðar áttir mjög 

mikilvæg þegar kemur að berskjöldunar meðferð. Samskipti milli þeirra sem hafa orðið fyrir áfalli og 

hlustandans eru gríðarlega áhrifarík í meðhöndlun uppgjafahermanna. Með það að ljósi hve 

mikilvægur meðferðaraðilinn er í þessu ferli er ekki skynsamlegt að Wodiczko sjálfur eða starfsfólk 

safnsins hafi tekið það að sér, það hefði verið betra að fá fólk með viðeigandi menntun og reynslu í 

það hlutverk (44). Þrátt fyrir það hefur verkefnið opnað umræðuna um stríð og eftirmála þess fyrir 

samfélög. Einstaklingar sem hafa orðið fyrir áfalli þurfa mun meiri skilning en þeir hafa fengið hingað 

til. Verkefnið gerði uppgjafahermönnum kleift að veita öðrum innsýn inn í þeirra upplifun sem aðeins 

gat komið frá þeim sjálfum (bls. 44). Þeir sem ekki eru uppgjafahermenn munu njóta góðs af miðlun 

þessara upplýsinga en það sem hlýst af gagnvæmum skilningi er samheldni (bls. 45).  

3.2.3 Áhrif safnmuna á heilsu 

Chatterjee og Noble (2013) fjalla um tengsl safnmuna við minni og upprifjun. Þau taka fram að það 

hafi verið skrifað mikið um hlutverk minnis og upprifjunar í tengslum við samslátt ólíkra menninga og 

að sýnt hafi verið fram á meðferðargildi þess að nota safnmuni við upprifjun. Chatterjee og Noble 

benda á að safnmunir ýta undir minningarbrot með allt öðrum hætti en annað gildishlaðið efni. 

Fjölskynjunaraðferð byggir á því að munir eru notaðir til að ýta undir minningar og sameiginlega 

reynslu í öruggu umhverfi en samkvæmt Chatterjee og Noble eru margir sérfræðingar hlynntir slíkum 

aðferðum. Þau taka dæmi frá verkefni á vegum British Museum í tengslum við upprifjun. 

Niðurstöðurnar benda til þess að munir ýti undir lærdóm, skapandi hugsun, þróun hæfileika og aukins 

sjálfstraust. Það komu einnig fram vísbendar um að upprifjunar ferlið sjálft hefði áhrif á skap, 

hugmyndir um sjálfsvirði og almenna velferð. Þau nefna annað dæmi um verkefni af þessu tagi frá 

National Museums Liverpool (NML). Verkefnið er byggt upp í kringum muni, skriflegar heimildir og 
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sögur sem er að finna á safninu. Markmiðið er að veita félags-og heilbrigðisstarfsfólki nýja færni sem 

þau geta nýtt í vinnu sinni með fólki sem þjáist af minnisglöpum, til þess að auka velferð þeirra og 

lífsgæði (bls. 39). Niðurstöður verkefnisins leiddu í ljós eftirfarandi þemu:  

 Aukin skilning á minnisglöpum, einstaklingsmiðuð aðferð. 

 Setja sig í spor þeirra sem þjást af minnisglöpum, sjá veröldina með þeirra augum en ekki 

öfugt.  

 Einstaklingar upplifa minnisglöp á mismunandi hátt. 

 Aukin skilning á því hvað það að hlusta og eiga samskipti geta skipt miklu máli fyrir 

einstakling með minnisglöp og getur hjálpað þeim að eiga betra líf.  

 Aukin þekking á mismunandi stigum og gerðum minnisglapa og áhrifum á hegðun.  

 Skilningur á viðhorfum fjölskyldu og aukið sjálfstraust til að eiga samskipti við 

fjölskyldumeðlimi. 

 Mikilvægi þjálfunar þegar unnið er með fólki sem þjáist af minnisglöpum.  

 Mikilvægi hins persónulega lífs til jafns á við vinnuhlutverk (bls.40).  

Chatterjee og Noble (2013) benda einnig á að í rannsóknum komi fram undrun þátttakanda á 

meðan þeir handleika safnmuni. Þátttakendur benda sjálfir á að munirnir hjálpi þeim að muna, deila 

tilfinningum og minningum. Meðan verið er að handleika munina er mikilvægi og merkingu þeirra gert 

hátt undir höfði og þátttakendur segjast upplifa viss forréttindi að mega handleika slík verðmæti. 

Chatterjee og Noble velta því fyrir sér hvort það sé meðhöndlun slíkra menningarverðmæta, í öruggu 

rými, sem hafi þessi lækningaráhrif. Þau benda á að vissulega sé nóg af rannsóknum sem styðja þá 

ályktun (bls. 39). Rannsókn sem gerð var á Glasgow Open Museum leiddi í ljós að þátttakendur búa til 

merkingu fyrir muninn byggðan á fyrri reynslu. Allir þátttakendur rannsóknarinnar sem talað var við 

gátu orðað þá miklu reynslu sem það að handleika safnmuni gaf þeim. Þeim fannst sem munirnir: 

 Geti virkað sem hvati fyrir vitsmuna-og tilfinninga ferli. 

 Örvi sköpunargáfuna og opnuðu möguleika fyrir uppgvötanir og lærdóm. 

 Geti virkað sem hvati fyrir aukna sjálfstjáningu. 

 Virki sem kveikja fyrir minningar og félagsleg samskipti bæði milli þátttakanda og 

þátttakanda og umönnunaraðila.  

 Virki einstaklinga til að öðlast tengingu við fortíðina og öðlast dýpri skilning á hvernig 

fortíðin var.  

 Gefi þátttakendum ástæðu til að eiga í samskiptum þeirra á milli og deila minningum og 

tilfinningum. 

 Hafi táknræna og pólitíska þýðingu.  

 Spili mikilvægt hlutverk fyrir einstaklinga og samfélög sem eru jaðarsett til að öðlast 

sjálfsmynd (e. identity) og finnast þau tilheyra. Ásamt því að ýta undir skilning, virðingu og 

þol milli samfélaga.  
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 Leiði til aukins áhuga, hvatningu, áþreifanlega framför í skriflegri vinnu og betri 

prófeinkunnir (bls. 42).  

Helen Chatterjee, Sonjel Vreeland og Guy Noble (2009) fjalla um lækningamöguleika safnmuna í 

grein sinni Museopathy: Exploring the Healing Potential of Handling Museum Objects. Um er að ræða 

tilraunaverkefni og  rannsókn sem gerð var í samstarfi við University College London Museums & 

Collections og University College London Hospital Arts. Rannsóknin fékk heitið arfleið á spítölum (e. 

Heritage in Hospitals). Markmiðið með rannsókninni var að komast að því hvort meðhöndlun 

safnmuna gæti haft jákvæð áhrif á velferð sjúklinga. Rannsóknin nær yfir þrjátíu og tvö skipti þar sem 

safnmunir voru meðhöndlaðir á árinu 2008. Við greiningu gagna úr rannsókninni komu í ljós tvö 

endurtekin þemu: Ópersónulegt/fræðandi og persónulegt/upprifjun. Fyrra þemað á við þau skipti þar 

sem meðhöndlun safnmuna gerðu sjúklingum kleift að komast að sannleikanum um munina aðeins í 

gegnum snertingu t.d. meta þyngd, áferð og hitastig. Gerði þátttakendum einnig kleift að mynda náið 

sambandi við muninn og uppruna hans, að rannsaka muninn ásamt því að fá leyfi til að handleika 

eitthvað svona mikilvægt. Seinna þemað snýr að þeim möguleika að þessi rannsókn/verkefni gæti 

komið að gagni við ráðgjöf varðandi málefni eins og veikindi, dauða, missi og sorg. Einnig að verkefnið 

gæti komið að gagni við endurreisn virðingar og sjálfsmyndar með því að útvega útgangspunkt til 

upprifjunar og frásagna í mjög stofnanalegu umhverfi.  

Chatterjee, Vreeland og Noble (2009) benda á að sú hugmynd að nota safnmuni í læknis-og 

meðferðartilgangi sé langt frá því að vera ný af nálinni. Nú þegar eru þó nokkur söfn sem hafa opnað 

starfsemi sína þá þennan hátt með því að fara með safnmuni inn á spítala og hjúkrunarheimili. Þau 

taka fram að lítið hafi verið um áframhaldandi þróun slíkra verkefna til að hægt sé að meta áhrif þeirra 

á þátttakendur (bls.164).  Lausleg uppbygging þessa tilraunaverkefnis og rannsóknar var að:  

 Finna þátttakendur, fara yfir verkefnið og vera viss um að bæði þátttakendur og starfsfólk 

skildu um hvað það snérist.  

 Fá undirritað samþykki á sérútbúin eyðublöð.  

 Nota upptökutæki til að taka upp þegar munirnir væru handleiknir.  

 Fylla út matsblað. 

 Fylgja viðeigandi verkferlum varðandi sýkingarhættu.  

 Meðhöndlun safnmuna og umræða.  

 Fylla út sama matsblaðið og áður.  

 Að lokum að passa upp á hreinlæti.  

 Matsblaðið, sem var verkfæri hópsins til að mæla velferð þátttakenda, fól í sér kvarða til að 

mæla lífsgæði og einngi heilsufar. Þátttakendur gátu að auki valið úr átta orðum til að lýsa 

skapgerð sinni á þeirri stundu (165-166).  

Chatterjee, Vreeland og Noble áttuðu sig á því að sá sem heldur utan um og stýrir tímanum og 

meðhöndlun safnmunanna sjálfra er í eðli sínu nátengt og þar af leiðir að ekki er hægt að aðskilja 

þessar tvær breytur og rannsaka í sitthvoru lagi. Niðurstöðurnar benda því til að það sé tenging milli 

hverju þessi tími skilar og þess sem heldur utan um hann og safnmunina (bls. 170).  
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Samkvæmt Chatterjee, Vreeland og Noble sýna niðurstöður fram á að lífsgæði þátttakanda 

bötnuðu eftir að hafa meðhöndlað safnmunina. Eins og áður hefur komið fram leiddu niðurstöður í ljós 

tvö endurtekin meginþemu sem fönguðu tvískiptingu rannsóknarinnar. Þessi þemu gerðu 

þátttakendum kleift að tala um sjálfa sig, hugmyndir sínar ásamt því að hlusta og læra um munina (bls. 

171). Chatterjee, Vreeland og Noble benda á að þátttakendur hafi, hugsanlega ómeðvitað, notað 

þessa tíma til að finna tilgang með lífi sínu og sætta sig við veikindi sín. Þau benda jafnframt á að fyrir 

marga einstaklinga og fjölskyldur krefjast krónísk eða lífshættuleg veikindi endurskoðunar á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum um lífið og uppbyggingu á nýrri lífssögu. Það skiptir miklu máli fyrir líkamlega 

og tilfinningalega velferð, til lengri tíma litið, hvernig einstaklingar búa til nýja merkingu og skýra 

veikindi sín (bls. 172-173). Þeir einstaklingar sem finna jákvæðar merkingar við veikindi sín og missi 

upplifa minna þunglyndi, betri lífsgæði og tilfinningalega velferð (bls. 173). Chatterjee, Vreeland og 

Noble benda að lokum á mikilvægi áframhaldandi rannsókna og þóunar. Með því að sjá möguleika 

safna í tengslum við félagslegar stofnanir t.d. spítala opnast margar dyr og margvísleg tækifæri til 

samvinnu (bls. 175).  

Minningarherbergið, Ó borg, mín borg, á Þjóðminjasafni Íslands er ágætis dæmi frá Íslandi er 

viðkemur vinnu með muni og upprifjun. Herbergið er með húsbúnaði og munum frá árunum 1955-65.  

Leið safnsins til að bæta þjónustu, við lítinn en ört vaxandi þjóðfélagshóp, var að útbúa sérstakt 

minningarherbergi fyrir eldri borgara fædda í kringum 1930 sem haldnir eru einhvers konar 

minnisglöpum eins og t.d. alzheimer. Leitað var eftir samstarfi við sérfræðinga í Maríuhúsi
3
, Landakoti 

og Hrafnistu um hvernig best væri að standa að þessari framkvæmd. Í framhaldi var ákveðið að safna 

munum sem hægt er að tengja við viðfangsefni daglegs lífs og ákveðin þemu, með sérstakri áherslu á 

heimilislífið á árunum 1955 til 1965. Keypt voru notuð húsgögn úr t.d. dánarbúum og munir fengust 

gefnir eða keyptir á mörkuðum. Einnig var búið til myndaalbúm úr ljósmyndasafneign safnsins. Tekið 

er á móti fámennum hópum, eða 4-5 einstaklingum í einu, sem fá að handleika og skoða muni ásamt 

myndum með leiðbeinanda sínum. Munirnir eru hafðir í kössum og skúffum sem látið er ganga á milli 

fólks og það fær að skoða. Tilgangurinn er að rifja upp gamlar minningar og deila með öðrum (Háskóli 

Íslands, e.d.). Þetta verkefni Þjóðminjasafnsins er í samræmi við rannsóknir sem fjallað hefur verið um 

hér á undan.  

3.2.4 Söfn og geðheilsa 

Samkvæmt Chatterjee og Noble (2013) eru mörg söfn sem einblína á notendur geðheilbrigðisþjónustu 

þegar kemur að nýjungum í dagskrá safnanna (bls. 57). 

Chatterjee og Noble benda á Lightbox safnið í Woking sem er frægt fyrir samfélagsverkefni 

sérstaklega ætlað notendum geðheilbrigðisþjónustu (bls. 58). Lightbox safnið hefur unnið með 

sérfræðingum á sviði andlegrar heilsu og þjónustunotendur í nokkur ár. Safnið hefur boðið upp á 

listræna virkni til að koma í veg fyrir að fólk með geðsjúkdóma/raskanir einangri sig (bls. 33). Frá því 

safnið opnaði árið 2007 hefur það staðið fyrir og þróað margvísleg verkefni, má þar nefna listaverkefni 

                                                      

3
 Í Maríuhúsi er sérhæfð dagþjálfun fyrir fólk með alzheimerssjúkdóminn og aðra heilabilunarsjúkdóma. Maríuhús 

opnaði árið 2008 (FAAS, e.d.). 
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sem fékk nafnið Ways of Seeing. Samkvæmt Chatterjee og Noble var markmið verkefnisins að skapa 

ný listaverk, sýna þau með verkum úr safneign safnsins og setja upp stóra opinbera listasýningu. 

Valdir voru þátttakendur úr nærsamfélaginu sem áttu það sameiginlegt að vera með andlega eða 

líkamlega fötlun. Þátttakendum var fylgt eftir á listrænu ferðalagi sínu af rannsóknarliði frá Brunel 

háskóla í London, sem mat og skráði verkefnið. Niðurstöður sýndu fram á jákvæð áhrif á heilsu og 

velferð. Niðurstöður leiddu í ljós aukið sjálfstraust, aukna færni, jákvæða hóp reynslu og sjálfsvirðingu 

svo eitthvað sé nefnt (bls. 58).  

List án Landamæra er ekki ósvipað verkefni og Ways of Seeing. Eins og kemur fram á heimasíðu 

verkefnisins er þetta árleg listahátíð með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins. Á hátíðinni vinnur 

listafólk saman að allskonar list sem leiðir til aukins skilnings og auðugra samfélags. Tekið er fram að 

það sé öllum leyfilegt að taka þátt. Hátíðin var haldin í fyrsta skipti á Evrópuári fatlaðra árið 2003 og 

hefur verið árlegur viðburður síðan. Hátíðin hefur þróast og breyst ár frá ári. Samkvæmt heimasíðu 

verkefnisins eru fleiri að verða meðvitaðir um gildi hennar í listalífinu, bæði áhorfendur og 

þátttakendur. Hátíðin hefur stuðlað að samvinnu við listasöfn, tónlistarfólk og leikhópa svo eitthvað sé 

nefnt.  

Á heimasíðunni er einnig fjallað um samstarf en þar segir að á síðustu árum hafi listafólk og hópar 

frá Norðurlöndunum óskað eftir samstarfi. Hópar hafi komið til Íslands og sýnt verk sín á hátíðinni. 

Hátíðin hafi meðal annars fengið stuðning frá Norræna menningarsjóðnum, Norrænu 

ráðherranefndinni ásamt fleiri norrænum sjóðum í tengslum við skandinavísk verkefni. List án 

Landamæra hefur einnig hlotið verðlaun og má þar nefna Múrbrjót Þroskahjálpar árið 2009 og 

Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar árið 2012 (List án Landamæra, e.d.).  

Á heimasíðu verkefnisins er jafnframt tekið fram að fyrir utan beina listviðburði hefur hátíðin stuðlað 

að umræðu t.d. í samvinnu við Háskóla Íslands, Norræna húsið og Þjóðminjasafnið um list fatlaðs 

fólks og ímynd fólks með fötlun í listum. Með aðkomu fleiri bæjarfélaga er það von aðstandanda 

hátíðarinnar að fólk með fötlun um land allt fái tækifæri til að koma sinni list á framfæri (List án 

Landamæra, e.d.) 

Á heimasíðu List án Landamæra eru markmið hátíðarinnar talin upp en þau eru að auka gæði, 

aðgengi, fjölbreyttni, gleði og jafnrétti í menningarlífinu. Aðstandendur hátíðarinnar vilja koma list fólks 

með fötlun á framfæri og koma á samstarfi milli listafólks með fötlun og ófatlaðs listafólks. Þau benda á 

að sýnileiki ólíkra einstaklinga sé mikilvægur, bæði í samfélagsumræðunni og í samfélaginu og að 

sýnileiki hafi bein áhrif á jafnrétti. Með því að skapa vettvang verði til tækifæri og leiðir opnast. Með því 

að kynna saman einstaklinga og hópa opnast fleiri dyr og tækifæri. Þannig sé List án Landamæra 

hátíð þess mögulega, hátíð margbreytni og tækifæra fyrir alla (List án Landamæra, e.d.). 

Á heimasíðunni er ávinningur af listahátíðinni talinn upp og er hann samkvæmt aðstandendum 

hátíðarinnar: 

 Að hátíðin leggi áherslu á jákvæða birtingarmynd fólks með fötlun sem fullgildra 

þátttakenda í samfélaginu. 
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 Að listafólk og þátttakendur í hátíðinni séu fyrirmyndir og áhrifamáttur þeirra sé mikill. 

Mikilvægt að þessar fyrirmyndir séu „allskonar’’ og spegli samfélagið í sinni fjölbreyttustu 

mynd. 

 Að List án landamæra auki skapandi virkni og hvetji til þátttöku í menningarlífinu. 

 Að á hátíðinni skarist ósýnileg landamæri. 

 Að List án landamæra skapi tækifæri. 

 Að List án landamæra tengi fólk saman og greiði leiðir.  

 Að List án landamæra stuðli að aukinni þekkingu sem leiði af sér minni fordóma.  

 Að List án landamæra auki jákvæða umfjöllun um fólk með fötlun í fjölmiðlum. 

 Að List án landamæra skapi vettvang milli listafólks með fötlun og ófatlaðs listafólks og auki 

þannig fjölbreytileika mannlífsins á landinu öllu (List án Landamæra, e.d.). 

Hátíðin er þak yfir viðburði og hefur það að markmiði að vera síbreytileg og lifandi eins og sést 

greinilega þegar forsíða heimasíðunnar er skoðuð. Þar er hægt að sjá yfirlit yfir næstu viðburði og má 

þar nefna ljóð í sundi, listasýningu og hljómleika. Það er því greinilegt að hægt er að finna eitthvað fyrir 

alla (List án Landamæra, e.d.). 

Tekið er fram á síðunni að hátíðin sé ekki stofnun heldur grasrótarsamtök. Samstarfsaðilar í stjórn 

hátíðarinnar eru: Átak, Fjölmennt, Hitt húsið, Þroskahjálp, Öryrkjabandalag Íslands og Bandalag 

íslenskra listamanna svo einhverjir séu nefndir. Það koma því fjölmargir að þessari hátíð (List án 

Landamæra, e.d.).  

Það sem aðskilur þessi tvö listaverkefni, List án Landamæra og Ways of Seeing, er að áhrif 

ferlisins á þátttakendur var rannsakaður í Ways of Seeing en ekki í List án Landamæra. Það er ekki 

minnst á að formleg rannsókn hafi verið gerð um áhrif á einstaklinginn sjálfan á heimasíðu 

hátíðarinnar. Þó það leiki ekki vafi á jákvæðum áhrifum slíkrar hátíðar á einstaklinga og samfélagið þá 

væri það sterkur leikur að rannsaka þessi áhrif formlega. 

Chatterjee og Noble (2013) fjalla um samstarfsverkefni milli fjögurra safna í Norður-Wales sem 

kallast the Arteffact verkefnið. Þeir sem höfðu frumkvæðið að þessu verkefni notuðu skapandi þátttöku 

innan safna til að bæta andlega heilsu og velferð fólks (bls. 58-59). Þátttakendur áttu sögu um andleg 

heilsufarsvandamál eða þjáðust af mikilli streitu. Þátttakendum var skipt upp í hópa og tóku þátt í röð 

listasmiðja sem tóku allt að tíu vikur. Óháður matsaðili var fengin til að gera rannsókn og meta áhrifin. 

Hann notaði blandaðar aðferðir í rannsókn sinni. Tekin voru viðtöl við þátttakendur og þau látin fylla út 

kvarða sem mælir andlega velferð. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þátttakendurnir 

upplifðu strax breytingar á andlegri velferð sinni sem var bein afleiðing af listrænni virkni þeirra. Það 

urðu einnig breytingar á mörgum helstu einkennum þunglyndis, kvíða og streitu. Þátttakendur sögðust 

sjálfir finna fyrir tafarlausum áhrifum eins og minni líkamlegur sársauki, kærkomna truflun frá 

vandamálum ásamt meiri festu í líf þeirra (bls. 59). 

Tafarlaus áhrif: 

 Ánægja. 

 Hrífandi. 
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 Lausn frá líkamlegum sársauka. 

 Leiða hugann frá vandamálum. 

 Róandi, læknandi og slakandi. 

 Gefur lífinu uppbyggingu (bls. 38). 

Sumir þátttakendurnir sögðust einnig finna fyrir langatímaáhrifum eins og betri líðan og auknu 

sjálfstrausti (bls. 59).  

Langtímaáhrif: 

 Betri líðan. 

 Aukið sjálfstraust. 

 Aukin geta til að geta tekið hrósi. 

 Aukin sjálfshvatning. 

 Aukin meðvitund. 

 Aukin geta til að geta tekist á við vandamál. 

 Eitthvað til að lifa fyrir. 

 Framtíðaráætlanir. 

 Þátttaka/einvera. 

 Stuðningur. 

 Skemmtun. 

 Sjálfstæði. 

 Traust á listræna hæfileika.  

 Ný reynsla, læra nýja færni. 

 Ánægja með afraksturinn.  

 Eignarhald. 

 Listræn geta (bls. 38-39). 

Þrátt fyrir að meirihluti niðurstaðna rannsóknarinnar hafi sýnt fram á jákvæð áhrif á þátttakendur þá 

sýndu þær einnig fram á neikvæð viðbrögð. Það komu upp áhyggjur varðandi safnaumhverfið en 

sumum fannst það yfirþyrmandi og truflandi. Einnig höfðu skipuleggjendur, listamenn og þátttakendur 

áhyggjur af að jákvæðu áhrifin myndu ekki vera til langframa, aðeins á meðan viðkomandi myndi taka 

þátt í listasmiðjunni. Eitt af lykil markmiðum rannsóknarinnar var að afla upplýsinga og viðbragða um 

hvernig eigi að þróa slík verkefni í framtíðinni (bls. 59).  

Chatterjee og Noble (2013) benda á annað verkefni sem tengist söfnum og notendum 

geðheilbrigðisþjónustu. Museum of the Mind
4
 verkefnið er tilkomið vegna frumkvæðis Bethlem Art and 

History Collections Trust og er staðsett á Bethlem Royal spítalanum í Beckenham. Starfsfólk, 

                                                      

4
 Heimasíða verkefnisins: http://museumofthemind.org.uk/  

http://museumofthemind.org.uk/
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félagshópar, sjúklingar sem dvelja á spítalanum sem og aðrir notendur taka þátt í endurtúlkun, 

endurþróun og endurstaðsetningu safneignarinnar. Þau taka einnig þátt í að þróa og endurskipuleggja 

ný rými innan safnsins sem og viðskiptaáætlun þess (bls. 59). Verkefnið notar samráðsferlið til að 

vekja athygli á málefnum er varða andlega heilsu, til að kynna lífstíl og listaverk fólks með 

geðsjúkdóma og/eða raskanir, til að þróa ný námsverkefni, til að upplýsa um samfélagsþáttöku og þá 

viðburði og sýningar sem boðið er upp á. Chatterjee og Noble benda einnig á að auk munnlegs 

samráðs verður ferlið einnig sýnilegt inn á deildunum með ljósmyndum og skapandi starfsemi með 

sjúklingum ásamt notendum í dagsvirkni. Þetta er áhugaverð nýbreytni á notkun safneignar til að 

hvetja til meðferðar innan safna (bls. 59-60). Aðstandendur verkefnisins halda því fram að söfn séu í 

kjöraðstöðu til að taka á málefnum sem snerta andlega heilsu. Þau málefni varða félags-og 

hagfræðilegt ójafnræði, félagslega eða menningarlega mismunun, einangrun og skort á afþreyingu. 

Chatterjee og Noble taka fram að það séu sterkar vísbendingar sem bendi til þess að þátttaka í 

menningarlegum viðburðum hafi góð áhrif á heilsu (bls. 33). Samkvæmt þeim benda rannsóknir til að 

það sé tenging á milli dánartíðni og menningarlegrar þátttöku. Þetta styður við þá fullyrðingu að 

menningarörvun eins og t.d. safnaheimsóknir eru gagnlegar (bls. 34). Chattejee og Noble benda á að 

undirliggjandi grundvöllur verkefnisins Museum of the Mind sé forsendan að andleg heilsa sé í eðli 

sínu tengd líkamlegri heilsu. Margar rannsóknir benda til þess að slæm andleg heilsa geti aukið 

líkurnar á hjartasjúkdómun, krabbameini og sykursýki. Til að skilja betur tengslin á milli tilfinningalegrar 

velferðar og safnaþátttöku benda Chatterjee og Noble á rannsókn, Culture Unlimited, þar sem tekin 

voru viðtöl við þrjátíu og sjö einstaklinga. Þessir einstaklingar tóku allir þátt í verkefnum á vegum safna 

sem tengdust andlegri heilsu. Innihaldsgreining dró fram nokkur þemu úr svörum þátttakenda sem 

tilgreina hið einstaka hlutverk sem söfn geta spilað í að efla tilfinningalega velferð, og útlista nokkrar af 

þeim ástæðum af hverju þátttakendur kunna að meta söfn (bls. 36): 

 Tilfinningin að tilheyra og að tengjast öðrum. 

 Mannauður: Að nota og bæta færni. 

 Jákvæðni og von. 

 Siðferðisleg gildi og trú.  

 Sjálfsmynd og sjálfstraust. 

 Tilfinningar og viðnámsþrótt. 

 Viðurkenning á árangri. 

 Stuðningur. 

 Þögn, hvíld og skjólhús. 

 Félagskapur og sambönd. 

 Þroskandi iðja. 

 Öruggt, ríkt safnaumhverfi. 

 Aðgengi að menningu og listum (bls. 36-37).  
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Chatterjee og Noble (2013) benda á endurtekin þemu úr fyrrnefndum rannsóknum. Þessi þemu 

koma því í orð hvernig menningar kynni (e. cultural encounters) geta haft áhrif á heilsu og velferð. 

Niðurstöður rannsókna gefa skýr dæmi um að menningarleg kynni líkt og söfn og safneignir þeirra: 

 Veita jákvæða félagslega reynslu. 

 Veita tækifæri til lærdóms og að þróa nýja hæfileika. 

 Eru róandi og minnka kvíða. 

 Framkalla tilfinningaleg viðbrögð sem ýta undir jákvæða tilfinningar líkt og von. 

 Stuðla að auknu sjálfsáliti og tilfinningu fyrir sjálfsmynd og samfélagi.  

 Veita nýjar upplifanir sem geta þroskað og fyllt einstaklinga af andgift (bls. 49). 

 

Chatterjee og Noble (2013) segja að menningarleg kynni geta einnig minnkað tilfinningalega 

einangrun sem er mikilvægt fyrir þá sem eru félagslega einangraðir og í umönnun t.d. á spítala. Það 

að vera fastur á stofnun getur haft áhrif á lífsgæði, heilsu og tilfinningalega velferð viðkomandi. Það er 

hægt að skapa umhverfi þar sem einstaklingur og sjálfsmynd hans, hugmyndir og skoðanir fá vægi. 

Það eykur orku, árvekni, einbeitningu og tilgang, í raun allt sem einstaklingur þarf til endurreisnar. 

Samkvæmt Chatterjee og Noble eru niðurstöður af þessu tagi gagnlegar fyrir andlega heilsu og velferð 

(bls. 49). Það er því augljóst að söfn eru sterkir umboðsmenn félagslegra umbóta og hafa mikla 

möguleika sem meðferðarúrræði (bls. 51). 
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4 Pop-Up geðheilsa 

 

All I can say 

Is that my life is pretty plain 

I like watchin’ the puddles gather rain 

And all I can do 

Is just pour some tea for two 

And speak my point of view 

But it’s not sane, 

It’s not sane 

(Smith, 1992) 

 

Farið hefur verið yfir nokkur dæmi sem styðja við þá fullyrðingu að söfn geti nýst sem meðferðarúrræði 

þegar kemur að geðheilsu einstaklinga. Þessi vitundarvakning í samfélaginu ásamt því hve lítið er 

fjallað um fólk með geðfötlun á sýningum var upphaflega kveikja verkefnisins. Við það bættist svo hin 

samfélagslega ábyrgð að skila aftur til samfélagsins, með það að markmiði að verkefnið hafi jákvæð 

áhrif á þátttakendur ásamt því að benda á mögulegt hlutverk safna sem meðferðarúrræði fyrir fólk með 

fötlun.  

Þegar ég ákvað að halda Pop-Up
5
 safn sem yrði sérstaklega aðgengilegt fyrir ákveðin hóp fólks 

með geðfötlun varð ég að stíga varlega til jarðar. Það geta komið upp ýmis siðferðisleg álitamál þegar 

verið er að fjalla um þennan málaflokk og þetta tilfelli er ekki undanskilið. Ég hafði samband við 

Vísindasiðanefnd, en hlutverk hennar er að meta umsóknir um rannsóknir sem fyrirhugað er að gera á 

mönnum og varða heilsu þeirra (Vísindasiðanefnd, e.d.), og útskýrði fyrir þeim hvað ég hafði ég huga, 

markmið verkefnisins og aðferð. Þeirra mat var að verkefnið væri þess eðlis að ég þyrfti ekki sérstakt 

leyfi og bæri ekki skylda til að láta þátttakendur vita. Það væri hins vegar annað mál ef ég væri að 

fjalla persónulega um þátttakendur eða rannsaka þá sérstaklega. Ég lét þann sem er yfir stofnuninni 

vita um fyrirætlanir mínar og minntist á það óformlega við þátttakendur að ég myndi skrifa um 

viðburðinn. Ég tók einnig myndir og bað þá sem væru því mótfallnir að láta mig vita. Það hafði enginn 

neitt á móti því en ég hef ákveðið að birta ekki myndirnar hér til að virða einkalíf þátttakenda. Af sömu 

ástæðu mun ég ekki birta óbreyttar lýsingar á viðburðunum.  

 

                                                      

5
 Pop-Up safn hefur stundum verið þýtt sem stundarsafn eða smástundarsafn sjá 

https://smastundarsafnid.wordpress.com/. Ég hef ákveðið að halda mig við að kalla það Pop-Up safn til 

aðgreiningar. Einnig vegna þess að Pop-Up hugtakið er orðið þekkt hér á landi og þá sérstaklega í tengslum við 

Pop-Up markaði.  

https://smastundarsafnid.wordpress.com/
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4.1 Bakgrunnur, tilurð og markmið verkefnisins 

Búsetukjarnarnir eru hluti af verkefni, sem hófst árið 2006 og er nú formlega lokið, sem er átak til að 

efla þjónustu við geðfatlaða og kallast Straumhvörf. Í fréttatilkynningu á heimasíðu 

Velferðarráðuneytisins er tekið fram að nærri 140 einstaklingar hafi fengið búsetuúrræði, sérhæfðan 

stuðning og aðstoð við að stunda vinnu, mennta sig, endurhæfingu eða nýta sér aðra þjónustu í 

tengslum við Straumhvörf. Miðað við að fréttatilkynningin er frá árinu 2010 hef ég trú á að talan hafi 

hækkað eitthvað. Eins og áður sagði þá hófst verkefnið árið 2006 þegar þáverandi 

félagsmálaráðherra, Árni Magnússon, hóf átak með það að markmiði að efla þjónustu við geðfatlaða. 

Eitt stærsta markmið verkefnisins var að koma hópi fólks með geðfötlun sem dvalið höfðu á stofnunum 

aftur út í samfélagið, í sjálfstæða búsetu og með stuðningi. Talsverðum peningum var varið í þetta 

verkefni eða um 2.300m.kr. á árunum 2006-2010. Peningarnir sem fóru í verkefnið komu úr 

framkvæmdarsjóði fatlaðra og af söluandvirði Landsímans. Með tilkomu verkefnisins fluttust 160 

einstaklingar úr stofnanavistun í þjónustu úti í samfélaginu. Eins og áður sagði var markmiðið að 

útvega þessum einstaklingum búsetuúrræði ásamt sérhæfðum stuðningi og stoðþjónustu sem snýr að 

atvinnu, menntun og endurhæfingu auk annarar dagþjónustu. Á heimasíðu Velferðarráðuneytis er 

tekið fram að í ljósi þeirrar staðreyndar að geðfötlun er afturkræf, án þess að það sé útskýrt nánar, 

hefur verið vakin athygli á þörfum fólks með geðfötlun fyrir bætt lífsgæði og fjölbreyttari 

þjónustuúrræði. Jafnframt er tekið fram að augu manna beinast að sjónarmiðum sem varða virkari 

þátttöku og meira sjálfstæði fólks með geðfötlun í samfélaginu (Velferðarráðuneytið, 2010). Þetta 

samræmist þeirri vitundarvakningu sem fjallað var um í lok fyrsta hluta ritgerðarinnar.  

Í fréttatilkynningunni kemur fram að lykilhugtak verkefnisins sé valdefling fólks með geðfötlun. 

Ráðist var í stefnumótum í málefnum fólks með geðfötlun við upphaf verkefnisins. Kynning á stefnu 

ásamt verkáætlun var árið 2006 og í henni endurspeglaðist meðal annars hugmyndafræði valdeflingar 

sem snýst um að veita fólki með geðfötlun aukið vald yfir eigin tilveru og lífi með því að auka áhrif 

þeirra á umhverfi sitt til muna. Í verkefnisstjórn voru fulltrúar félags- og tryggingamálaráðuneytis og 

heilbrigðisráðuneytis og þau stýrðu verkefninu. Verkefnasstjórn til aðstoðar var ráðgjafarhópur 

notenda og aðstandenda og framkvæmdahópar fagfólks (Velferðarráðuneytið, desember 2010). Slíkt 

samráð er einnig í samræmi við þá vitundarvakningu og þá stefnubreytingu sem hún hefur komið af 

stað t.d. Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með fötlun.  

Tekið er sérstaklega fram í fréttatilkynningunni að straumhvarfaverkefnið sé í eðli sínu 

frumkvöðlaverkefni. Það endurspegli framkvæmd nýrrar sýnar og hugmyndafræði sem kveðið var á 

um í yfirlýsingu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um geðheilbrigði frá ráðherrafundi Evrópuþjóða í 

Helsinki árið 2005 (Velferðarráðuneytið, desember 2010). 

Ástæðan fyrir þessari umfjöllun um Straumhvarfaverkefnið og búsetuþjónustu fyrir fólk með 

geðfötlun er sú að ég hef lengi unnið við slíka þjónustu. Þessi vinna og hugmyndafræðin er hluti af 

mínum bakgrunni og ástæða þess að ég ákvað að láta þetta verkefni verða að veruleika. Þetta málefni 

er mér hugleikið og ég haft það sem markmið nú í dágóðan tíma að tengja þennan málaflokk við söfn 

og safnastarfsemi. Það að ég hafi unnið í búsetuþjónustu fyrir geðfatlaða veitti mér mér mikla innsýn, 

aðgang og traust sem ég hefði annars ekki.  

Markmiðið með þessu verkefni er þríþætt:  
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 Mig langaði til að finna leið til þess að tengja þátttakendur við menningarstarfsemi af 

einhverju tagi til að auka virkni, þá helst söfn og starfsemi þeirra. Hugmyndin er að byrja 

með þessa virkni inn í aðgreindu rými þar sem allir eru velkomnir en er sérstaklega valið 

upp á þægindi og aðgengi fyrir fólk með geðfötlun. Færa virknina síðar inn á safn eða 

tengjast safni sem væri þá samstarfsverkefni framtíðar. Er ekki með ákveðið safn í huga. 

 Að verkefnið snérist ekki um að skapa list. Það eru ekki allir listrænir eða hafa áhuga á 

slíku. Því fannst mér mikilvægt að finna eitthva sem allir geta tekið þátt í, óháð áhugasviði.   

 Ég vildi með verkefninu skapa ný samskiptamynstur, Skapa vissar aðstæður þar sem 

þátttakendur myndu deila einhverju, reynslu eða minningu, sem þeir hafa ekki deilt áður á 

þennan hátt. Ég vildi að þátttakendur myndu upplifa að það sem þau hafa fram að færa 

skipti máli. Þeirra saga, reynsla og skoðanir skipta máli, jafnmiklu máli og allra annarra.  

Til að ná þessum markmiðum valdi ég að nota Pop-Up safnaformið sem er þekkt innan 

safnafræðinnar. Þar sem ég er mjög tengd þátttakendum og verkefninu sjálfu valdi ég auto-etnógrafíu 

nálgun sem er aðferðarfræði innan mannfræði. Verkefnið fór fram í húsi á vegum sveitarfélagsins, 

þátttakendur tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja og var framkvæmt með leyfi forstöðumanns.  

4.1.1 Pop-Up söfn  

Nina Simon (2010) er vel þekkt í safnaheiminum. Hún hefur fjallað mikið um þátttöku safnagesta og 

um Pop-Up söfn. Í bók sinni The Participatory Museum bendir Simon á að síðastliðinn 20 ár hafa 

gestakomum í gallerí, á söfn og á aðrar menningarstofnanir minnkað töluvert. Starfsmenn 

menningarstofnanna vilja meina að þau hafi sérstakt vægi þegar kemur að menningu og almenningi, 

en fólk hefur í auknum mæli leitað eitthvað annað fyrir umræður, lærdóm og skemmtun. Fólk hefur t.d. 

verið að nota veraldarvefinn í auknum mæli til að deila list, skiptast á sögum og tónlist. Fólk mætir ekki 

lengur á sýningar hjá söfnum eins og þau gerðu. Simon spyr hvernig hægt sé að bæta þessi rofnu 

tengsl og hvernig menningarstofnanir geta sýnt fram á mikilvægi sitt í nútímasamfélagi. Simon svarar 

þessu sjálf og segir að lausnin sé að bjóða fólki að vera virkir þátttakendur en ekki hlutlausir 

áhorfendur. Fólk ætlast til að hafa aðgang að miklum upplýsingum, það ætlast til þess að vera tekið 

alvarlega. Vill fá tækifæri til að ræða, deila og blanda því saman sem þau hafa tekið inn. Samkvæmt 

Simon verða menningarstofnanir mikilvægar fyrir menningu og samfélagið ef og þegar fólk fær að taka 

virkan þátt. Simon fjallar um þrjár grunnkenningar/hugmyndir um þátttöku gesta. Í fyrsta lagi er það 

hugmyndin um stofnun sem byggð er í kringum áhorfendur sem er eins mikilvæg, nothæf og 

aðgengileg og verslunarmiðstöð. Í öðru lagi er það hugmyndin um að gestir geti búið til sína eigin 

merkingu úr menningar reynslu/upplifunum. Í þriðja lagi er það hugmyndin um að raddir notenda geti 

bæði upplýst og endurnært bæði verkefnahönnun og verkefni sem snúa að almenningi. Þessar 

grunnkenningar/hugmyndir renna stoðum undir bók Simon.  

Simon skilgreinir menningarstofnun, sem leggur áherslu á þátttöku gesta, sem stað þar sem gestir 

geta skapað, deilt og tengst yfir ákveðnu innihaldi.  

Simon segir að markmiðið með þátttökuaðferðum sé að mæta væntingum gestsins um virka 

þátttöku en að framkvæmdin samræmist markmiðum og grunngildum stofnunarinnar. Stofnun með 

þátttökuvirkni er ekki með sama innhald fyrir alla heldur safnar og deilir mismunandi, persónulegu og 
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síbreytilegu innihaldi sem er búið til í samvinnu við gesti. Gestirnir nota stofnunina sem opinbert rými 

þar sem hægt er að eiga í samtali um innihaldið sem er til sýnis. Stofnanir með þátttökuvirkni eru 

skapaðar og stjórnaðar með gestunum í stað þess að vera um eitthvað eða fyrir einhvern.  

Simon fjallar um fimm algengar staðhæfingar frá gestum sem varða óánægju þeirra sem 

þátttökuaðferðir taka fyrir. Þessar staðhæfingar eru: 

 Menningarstofnanir eru lífi mínu óviðkomandi. Með því að leita eftir og svara hugmyndum og 

sögum gesta geta menningarstofnanir kveikt áhuga þeirra á innihaldi og framtíð 

stofnunarinnar.  

 Stofnunin breytist aldrei. Ég hef komið þangað einu sinni og þarf því ekki að fara aftur. Með 

því að búa til umhverfi þar sem gestir geta skipst á hugmyndum og tengst öðrum gestum geta 

menningarstofnanir boðið upp á mismunandi upplifanir og reynslu. 

 Rödd stofnunarinnar samræmist hvorki mínum skoðunum né býr til samhengi svo að hægt sé 

að skilja það sem sett er fram. Með því að setja fram margar sögur og raddir geta 

menningarstofnanir hjálpað áhorfendunum að skilja sitt eigið sjónarmið í samhengi við önnur 

mismunandi sjónarmið.  

 Stofnunin er ekki skapandi staður þar sem ég get tjáð mig og sett mitt mark á sögu, vísindi og 

list. Með því að bjóða gestum að taka þátt geta stofnanir stutt við þá einstaklinga sem vilja 

frekar framkvæma í stað þess að horfa.  

 Stofnunin er ekki þægilegt félagslegt rými þar sem ég get viðrað hugmyndir mínar við 

ókunnuga jafnt sem vini. Menningarstofnanir geta endurskilgreint sig sem æskilegt rými fyrir 

umræður um mikilvæg málefni, í tengslum við það sem er til sýnis, með því að hvetja til 

mannlegra og persónulegra samræðna.  

Að mati Simon eru þessi fimm atriði ástæða þess að nota þátttökuaðferðir en áskorunin er hvernig 

það er gert (Simon, 2010). Ein leið til að virkja þátttöku gesta er að setja up Pop-Up safn. Nina 

Simon heldur úti bloggsíðu um þátttökuaðferðir sem hún kallar Museum 2.0, þar fjallar hún meðal 

annars um Pop-Up söfn. Hún skilgreinir Pop-Up safn sem:  

1. Stofnun sem er til í skamman tíma í tímabundnu rými. 

2. Leið til að stuðla að samtali milli ólíks fólks, miðlað í gegnum hlutina þeirra (Simon, 2011). 

Michelle DelCarlo (e.d.) hefur líka mikinn áhuga á Pop-Up söfnum. Hún heldur einnig úti bloggsíðu, 

sem heitir einfaldlega The Pop-Up Museum, þar sem hún meðal annars skráir og tekur myndir af Pop-

Up söfnum sem hún stendur fyrir. Hún segir sjálf á bloggsíðu sinni að hún vilji búa til samræður, tengja 

fólk saman og skapa verðmæta reynslu. DelCarlo segir að markmið Pop-Up safnsins sé að skapa 

samtal milli ólíkra einstaklinga. Safnið er tilraun í samfélags uppbyggingu og að skapa þýðingarmikla 

reynslu. Safnið byggist aðeins á því innihaldi sem einstaklingarnir koma sjálfir með. DelCarlo útskýrir 

nánar og segir að fyrst sé valið ákveðið þema, þátttakendur velja eitthvað út frá þessu þema til að 

deila með öðrum. Þegar þátttakendur mæta skrifa þeir niður á miða hvaða merkingu hluturinn hefur 

fyrir þá. Svo í lokinn taka allir hlutinn með sér heim aftur. Það er ekki flóknara en það. Hún segir 

jafnframt að safnið sé aðeins til í nokkrar klukkustundir og að staðsetning þess sé breytileg.  
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DelCarlo (2011) skilgreinir Pop-Up safn sem rými sem líkist safni þar sem einstaklingar deila 

sögum með öðrum og læra eitthvað um hina í gegun samtöl. Hún setur einnig upp á einfaldan hátt 

hvernig eigi að búa til sitt eigið Pop-Up safn: 

 Velja Þema. 

 Bjóða fólki að koma með hlut sem hefur merkingu fyrir þeim og tengist þemanu. 

 Bjóða þeim að skrifa niður á miða af hverju þessi hlutur hefur merkingu, eða sögu sem 

tengist honum. 

 Fólk á í samskiptum við hvort annað á meðan safninu stendur. Skoðar hluti hvors annars 

og eiga í samræðum.  

Nina Simon (2011) fjallar Pop-Up safn Delcarlo á sinni bloggsíðu og telur upp þau atriði sem henni 

finnst áhugaverðust. Pop-Up safnið varir aðeins í stuttan tíma. Hlutirnir og safnið er aðeins spennandi 

á meðan þátttakendur eru á staðnum til að deila þeim. Simon finnst einnig áhugavert að markmiðið sé 

að stuðla að samtölum. Safnið snýst í raun ekki um þemu eða um hlutina heldur um samtölin sem eiga 

sér stað. Simon bendir einnig á umgjörðina en hún er mjög einföld og kostnaður er í lágmarki. Síðasta 

atriðið sem Simon bendir á er að safnið sé ekki stórt í sniðum og því er einblínt á persónulegar 

reynslur. Það koma kannski um tuttugu til þrjátíu manns og því auðveldara fyrir þátttakendur að öðlast 

djúpstæða og persónulega reynslu. Þessi uppsetning/aðferð hentar því vel minni hópum.  

Í mínu verkefni notaði ég sömu Pop-Up uppsetningu og DelCarlo. Ástæðan fyrir því er, eins og 

Simon bendir á, að hún hentar smærri hópum, er auðveld og ódýr í uppsetningu og svo er ekki flókið 

að taka þátt. Af þessum ástæðum er ég þeirrar skoðunar að þetta form passi vel markmið verkefnisins.  

4.1.2 Auto-ethnography 

Karen O’Reilly (2005) segir, í bók sinni Ethnographic Methods, að þessi nálgun hafi fyrst komið upp á 

yfirborðið í kringum 1990 sem nokkurs konar sjónræn útgáfa sem felur í sér að þátttakendur nota 

upptökur eða ljósmyndir til að segja sögur um líf sitt. Segja má að um sé að ræða vídeódagbók eða 

vídeóblogg, svipað veruleikasjónvarpi sem er mjög vinsælt í dag. Hún bendir á að í sumum 

etnógrafíum er hið sjónræna mun meira frelsandi og sterkara en hið ritaða orð og því hafa sumir kosið 

að nota þessa nálgun. O’Reilly tekur dæmi frá rannsókn þar sem var verið að skoða sjálfsmynd 

samkynhneigðra. Þátttakendur voru beðnir að fjalla um hvernig sjálfsmynd þeirra birtist í hinu 

hversdagslega lífi og sýna það einnig á sjónrænan hátt með því að nota upptökuvélar. Þessi aðferð 

náði mun betur utan um ferlið heldur en að nota aðeins munnlega frásögn. Sjónræni þáttur 

rannsóknarinnar þjónaði tvennskonar tilgangi, valdeflingu þátttakenda og tilfinningalegri þátttöku 

fræðimanna (bls.168). 

Sally Denshire (2014) fjallar einnig um þessa nálgun í grein sinni On auto-ethnography sem 

óhefðbundna aðferð og ritstíl. Denshire segir að þetta sé ögrandi nálgun sett í fræðilegt og faglegt 

samhengi. Þessi nálgun opnar líf rannsakandans og breytir valdatengslunum í kjölfarið. Denshire segir 

að margir félagsvísindamenn hafa verið þjálfaðir í því að skrifa texta á ákveðinn hátt, með því að nota 

sérstakan orðaforða sem fletur út persónulega þáttinn. Þeir sem aðhyllast þessa nálgun fara yfir þessa 

fínu línu og bæta því persónulega aftur inn í fræðitexta. Rithöfundurinn og/eða rannsakandinn skrifar 
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um sína reynslu og upplifun líka ásamt annarra. Slíkur texti er oftast skrifaður í fyrstu persónu. 

Denshire bendir á að vegna þessa er það mjög eðlilegt að það séu ekki allir sammála um ágæti 

þessarar aðferðar. Samt sem áður, þrátt fyrir að þessi nálgun sé ný af nálinni, er hún orðin nokkuð 

algeng innan mismunandi greina. Samkvæmt Denshire eru sífellt fleiri innan fötlunar-og heilsufræða 

að nota þessa nálgun til að ögra ríkjandi orðræðu um „okkur“ og „hina“. Þessi nálgun ögrar einnig 

ríkjandi valdatengslum og vekur upp spurningar um siðferðisleg málefni.  

Þar sem ég var hluti af verkefninu fannst mér þessi nálgun henta vel. Ég skrifaði mína upplifun af 

viðburðinum í fyrstu persónu og í nokkurs konar dagbókarstíl. 

4.2 Pop-Up safn - 21.Október 

Ég vissi að besta leiðin til að kynna þennan viðburð væri í persónulegum samræðum við 

þjónustuþegana. Það krafðist smá útskýringa, hvatningar og sölumennsku en flestir tóku nokkuð vel í 

þetta. Það er ekki óvanalegt að það þurfi smá sölumennsku og hvatningu þegar um nýjan viðburð er 

að ræða en allir þeir sem tóku þátt komu af fúsum og frjálsum vilja. Pop-Up safnið átti að eiga sér stað 

þann 21.október í rými á vegum sveitarfélagsins. Passað var upp á að rýmið væri nálægt, aðgengilegt 

og þægilegt. Ég bjó til auglýsingu sem fór upp á auglýsingatöflu með útskýringum. Ég notaði einföldu 

skilgreininguna af síðu Delcarlo (2011) sem fyrirmynd á auglýsinguna til að útskýra hvað við værum að 

fara að gera. Auglýsingin fór upp rétt fyrir helgina áður en safnaviðburðurinn átti sér stað. Ég fékk fleiri 

með mér í lið til að hjálpa við að hvetja til þátttöku og útskýra út á hvað Pop-Up safn gengur. Til 

undirbúnings fór ég í skriftstofuvöruverslun og keypti pakka af þykkum A5 glósuspjöldum. Þau yrðu 

notuð til að skrifa á minningar og/eða sögur tengdar þeim munum sem þau myndu koma með. Ég 

keypti einnig A3 karton pappír, klippti út stafi og skrifaði Pop-Up safn til að hengja upp í rýminu, til að 

marka það að viðburðurinn væri í gangi. Að mínu mati var mikilvægt að breyta rýminu á einhvern hátt 

til að halda utan um safnið. Þarf ekki að vera mikið en eitthvað smáræði til að sýna að eitthvað 

sérstakt sé að eiga sér stað. Þar sem að þessi viðburður var frekar smár í sniðum langaði mig líka að 

setja safnið listrænt upp í rýminu áður en viðburðinum myndi ljúka. Alls væru hugsanlegir þátttakendur 

tuttugu en mitt markmið, miðað við að gera þetta í fyrsta skipti, var að ná þremur beinum
6
 

þátttakendum. Ég var einnig búin að sjá fyrir mér að einhverjir myndu mæta í kaffi og kökur, sem ég 

auglýsti einnig til að laða að, sem óbeinir þátttakendur. Ég keypti snæri, filmur í gömlu polaroid 

myndavélina mína og litlar klemmur. Ég strengdi snærið yfir gluggann og hengdi upp polaroid myndir 

af hlutunum ásamt miðunum sem þátttakendur skrifuðu á. Þetta kom mjög vel út þó ég segi sjálf frá. 

Ég átta mig þó á að ég gæti ekki gert það sama ef um mjög stóran hóp væri að ræða þar sem slíkar 

filmur eru ekki ódýrar. Aftur að viðburðinum sjálfum. Viðburðurinn byrjaði frekar rólega. Alls tóku fimm 

einstaklingar þátt og náði ég þar með markmiði mínu og var mjög ánægð með það. Það komu einnig 

nokkrir óbeinir þátttakendum sem tóku þátt í spjalli og hlustuðu á frásagnir annarra. Einn þátttakandinn 

var með stuðning með sér en hann tók ekki þátt. Í heildina séð gekk þetta mjög vel fyrir sig, það 

myndaðist skemmtilegt andrúmsloft í rýminu og allir deildu frásögnum sín á milli og spjölluðu saman. 

                                                      

6
 Ég skilgreini beina þátttakendur þá sem koma með hlut og taka virkan þátt allan tímann. Óbeinir þátttakendur 

eru þeir sem koma að fylgjast með án þess að vera með hlut en enda svo með að taka þátt í samræðum.  
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Það sem kom mér mest á óvart var í hvaða átt umræðurnar fóru. Ég hafði ekki upplifað samræður á 

þessum nótunum fyrr sem var mjög sérstök upplifun. Til dæmis hafði einn þátttakandi nýlega gengið í 

gegnum erfitt tímabil og þrátt fyrir að hluturinn tengdist því ekki þá snérist umræðan um það. 

Þátttakandinn hafði mikla þörf fyrir að tala og deila með hinum. Aðrir þátttakendur hlustuðu og veittu 

stuðning. Annar þátttakandi kom mér einnig á óvart en hann skrifaði lengstu frásögnina og deildi 

skemmtilegri minningu með okkur hinum. Út frá þessum fimm munum og frásögnum spunnust 

umræður og samtöl. Þetta var eins og áður sagði stórskemmtileg stund. Allir voru sammála um að það 

væri gaman að endurtaka leikinn og bjóða fleirum að vera með. Ákveðið var á staðnum að halda 

annað Pop-Up safn með jólaþema í lok nóvember.  

Þemað á þessu safni var lífið sjálft. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að velja svona opið þema var í 

raun til að fæla ekki fólk frá þátttöku, gera þetta eins og einfalt eins og hægt væri. Markmiðið er ekki 

að ráðast á pólitískar ádeilur eða fjalla um réttindabaráttu þessa fólks með fötlun. Nema að sjálfsögðu 

að þátttakendur vilji ræða þessi mál. Það gerist kannski síðar en markmiðið var fyrst og fremst að 

kynna Pop-Up safnið, fá fólk til að taka þátt og eiga í samræðum. Byrja verkefnið á þennan hátt en 

þróa það svo áfram. Annað sem kom mér á óvart er hve krefjandi það er að halda utan um svona 

viðburð, þrátt fyrir að ekki fleiri tóku þátt, þar sem það þarf stundum að koma umræðum af stað ásamt 

því að taka myndir af munum og frásagnarblöðum. Ég get þakkað fyrir það að starfsfólk sýndi 

verkefninu mikinn áhuga og gerði sitt besta til að hjálpa til. Það er eitthvað sem ég þarf að hugsa út í 

áður en ég stækka viðburðinn að fá einhvern til þess að hjálpa mér að stjórna umræðum og taka 

myndir svo að allt gangi fyrir sig eins og á að gera. Ég er einnig mjög þakklát öllum þátttakendum fyrir 

að gefa sér tíma og prófa að taka þátt í þessu verkefni með mér.   

4.3 Jóla Pop-Up safn - 26.nóvember 

Næsta Pop-Up safn átti sér stað 26.nóvember og var með jólaþema. Í þetta skiptið buðum við fleirum 

að taka þátt í viðburðinum. Ég lét starfsfólk vita á öðrum búsetukjörnum og bað það að hengja upp 

auglýsinguna fyrir mig. Staðsetningin var sú sama og í fyrra skiptið. Ég tók það fram í auglýsingunni 

að ef fólk vildi deila einhverju öðru en því sem tengist jólunum væri það í góðu lagi. Eins og áður sagði 

legg ég meiri áherslu á að fá fólk til að koma og taka þátt heldur en á umræðuna sjálfa að svo stöddu. 

Ég sendi út auglýsinguna með viku fyrirvara en reynslan hefur sýnt að það sé heppilegur fyrirvari. Það 

borgar sig ekki að hafa of langan fyrirvara því annars gleymist viðburðurinn. Þar sem ég hafði haldið 

þetta áður þurfti ég ekki að eyða jafnmiklum tíma í kynningar-og sölumennsku. Nú vissu allir um hvað 

þetta snérist og gátu ákveðið sig strax hvort þeir ætluðu að vera með eða ekki. Það erfiðasta við þetta 

var að ég þurfti að treysta á annað starfsfólk til að kynna viðburðinn og hvetja til þátttöku en ég get 

gefið mér það að þeir hafi ekki lagt eins mikið í það og ég. Það er mjög eðlilegt að fólk sýni meiri 

áhuga ef þeir eru sjálfir að standa fyrir viðburðinum. Ég hefði getað ferðast á milli staða og kynnt þetta 

sjálf ef ég hefði getað verið svo mikið frá minni vinnu. Það er eitthvað til að hugsa um fyrir næsta skipti. 

Hvort það sé hægt að finna tíma til að fara á milli og kynna þennan viðburð. Það hefði hugsanlega 

fjölgað þátttakendum um einn eða tvo en því miður hafði ég ekki þann kost í þetta skiptið. Ég fékk 

fljótlega svar frá einum kjarnanum en þau gátu því miður ekki mætt þennan dag þar sem annað stóð til 

en þeim fannst þetta frumlegt og skemmtilegt og fannst leiðinlegt að geta ekki mætt. Uppörvandi að fá 
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svona viðbrögð og vildi ég að fleiri hefðu sýnt lit og svarað auglýsingunni en ég fékk aðeins tvö önnur 

skeyti. Ég fékk spurninguna hvort það þyrfti að skrá sig sérstaklega, það væri nefnilega einn 

einstaklingur sem sýndi þessu áhuga og ætlaði að öllum líkindum að mæta. Ég svaraði að þess þyrfti 

nú ekki heldur bara að mæta. Sama dag og viðburðurinn átti að eiga sér stað sendi ég út áminningu til 

þeirra sem við buðum að vera með svo þetta myndi alls ekki gleymast. Pop-Up safnið byrjaði svo á 

slaginu klukkan tvö. Ég breytti rýminu á sama hátt og síðast. Ég setti upp útskýringarnar                                                                     

ásamt A3 veggspjaldi sem ég var búin föndra daginn áður. Ég setti auka stóla og hafði þá í nokkurs 

konar hring þannig allir gætu séð framan í hvort annað. Ég gætti þess að það væri nóg kaffi á 

könnunni og kökur á boðstólnum. Mér til mikillar ánægju var ekki allt sama fólkið sem tók þátt aftur. 

Það voru tveir þátttakendur sem tóku þátt í annað sinn og fjórir í fyrsta sinn eða samtals sex 

þátttakendur. Það hafði smá áhrif í byrjun að einum þátttakandanum virtist ekkert líða allt of vel og það 

hafði, að ég taldi, áhrif á andrúmsloftið. Samræðurnar byrjuðu ekki jafn auðveldlega og í fyrra skiptið. 

Þess vegna beindi ég athygli minni að þessum þátttakanda fyrst um sinn. Ég spurði út í hlutinn sem 

hann kom með en hann svaraði aðeins í eins atkvæðisorðum. Þegar ég sá að þetta var ekki að ganga 

upp einbeitti ég mér að öllum hinum og lét þennan þátttakanda alveg eiga sig. Við eigum jú öll okkar 

daga og ég ákvað að láta þetta ekki hafa meiri áhrif en hafði þegar gert. Fljótlega náðum við hin að ýta 

þessu frá okkur og byrja að spjalla um hlutina sem þau komu með ásamt öllu því sem fólki datt í hug. 

Það kom einn þátttakandi frá öðrum kjarna og hann sló svo sannarlega í gegn. Hann kom með tösku 

fulla af allskonar forvitnilegum hlutum. Ekki nóg með það heldur kom hann með tilbúna útprentaða 

frásögn meðferðis. Ég verð að viðurkenna að þetta gladdi mig óskaplega og bætti að miklu leiti upp 

fyrir það að ekki fleiri hafi mætt frá öðrum kjörnum. Sumir þátttakendur skrifuðu ekki mikið um sína 

hluti en tóku meiri þátt í umræðum og spjalli. Því var öfugt farið með aðra, eins og t.d. þátttakandann 

með töskuna en hann skrifaði ýtarlega lýsingu en við þurftum hins vegar að spyrja hann meira út í 

munina og halda þannig flæðinu gangandi. Hann átti minningu tengda hverjum einasta mun og það 

var virkilega skemmtilegt að spjalla við hann. Hann naut athyglinnar sömuleiðis og loksins fékk 

söfnunar áhugi hans uppreisn æru, ef svo má að orði komast. Allir komu með eitthvað sem hægt var 

að tengja við jólin á einn eða annan hátt. Einnig kíktu nokkrir við í kaffi og meðlæti og fylgdust með. 

Það voru þrír óbeinir þátttakendur sem komu og tóku þátt í umræðum og deildu minningum með 

okkur. Fleiri kíktu við í styttri tíma og á tímabíli var orðið nokkuð þröngt í rýminu. Þá laust upp þeirri 

hugmynd hjá mér að á nýju ári væri sniðugt að færa safnið um set í stærra og opnara rými.  

Munurinn á þessum viðburði og þeim fyrri var sá að umræðurnar gengu betur og það skapaðist 

skemmtilegra andrúmsloft í fyrra skiptið. Hver ástæðan er fyrir því er erfitt að segja. Enginn af 

þátttakendunum hafði orð á því að þeir hafi upplifað eitthvað neikvætt á viðburðinum, þvert á móti 

fannst öllum þetta skemmtilegt og virtust njóta þeirrar athygli sem þau fengu.  

4.4 Næstu skref 

Ég vil halda þessu verkefni áfram og leyfa því að þróast. Held að það sé góð hugmynd og 

skynsamlegt næsta skref að halda næsta Pop-Up safn í samstarfi við Hlutverkasetur. Það væri fyrsta 

skrefið við að færa virknina út fyrir kjarnann en síðan væri langtímamarkmiðið að tengja verkefnið við 

safn. Ástæðan fyrir að ég myndi tengja verkefnið við Hlutverkasetur er sú, eins og kemur fram á 
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heimasíðu þeirra, að þar er boðið upp á umgjörð, hvatningu og stuðning fyrir þá sem vilja auka 

lífsgæðin og viðhalda virkni á markvissan hátt. Þar er stefnt að því að viðhalda og efla sjálfsmynd 

gegnum verkefni, fræðslu og umræður. Markmið Hlutverkaseturs er að aðstoða einstaklinga við að 

komast út á almennan vinnumarkað, fara í nám eða auka lífsgæði. Hlutverkasetur hefur virka 

samfélagsþátttöku að leiðarljósi. Þeirra skoðun er sú að það að hafa hlutverk gefi lífinu tilgang og 

þýðingu. Á heimasíðu Hlutverkaseturs er tekið fram að eitt að því mikilvægasta í lífinu fyrir marga er 

þátttaka í atvinnulífinu, að hafa hlutverk. Þetta snýst ekki aðeins um fjárhagslegan ávinning heldur 

hefur það félagslegt gildi og er hluti af daglegu skipulagi. Þar segir einnig að Hlutverkasetur sé 

mikilvægt samfélagsverkefni sem tekur á móti einstaklingum sem einhverra hluta vegna, tímabundið 

eða til lengri tíma, getur ekki verið í vinnu eða stundað nám. Einstaklingar sem hafa verið lengi án 

atvinnu og skerta starfsgetu missa oft vonina, þeir trúa því ekki að þeir eigi erindi á atvinnumarkaðinn. 

Þau taka fram á heimasíðunni að langtímaatvinnuleysi hafi slæm áhrif á líðan fólks. Ungt fólk er 

sérstaklega viðkvæmt sem stundar hvorki vinnu né skóla. Að þeirra mati er brýn þörf á að koma til 

móts við þessa hópa til þess að fyrirbyggja heilsubrest og niðurbrot. Með það að markmiði að þessi 

hópur skili sér aftur út á atvinnumarkaðinn þegar það hentar (Hlutverkasetur, e.d.) 

Félagið AE starfsendurhæfing sem rekur Hlutverkasetur var stofnað árið 2005 en starfsemin hófst á 

árinu 2006. Nú er starfsemin staðsett við Borgartún 1. Tilgangur félagsins er að reka 

starfsendurhæfingu, að efla þátttöku og virkni fólks sem misst hafa hlutverk í lífinu. Í Hlutverkasetri er 

lagt áherslu á að allir geti lagt eitthvað af mörkum. Hlutverkasetur er í samstarfi við og er styrkt af 

mörgum aðilum innan félags-og heilbrigðisgeirans ásamt Reykjavíkurborg svo eitthvað sé nefnt 

(Hlutverkasetur, e.d.). 

Hugmyndafræði Hlutverkaseturs samræmist bæði hugmyndafræði búsetukjarnanna ásamt 

markmiðum verkefnisins. Samstarf búsetukjarnanna við Hlutverkasetur er mjög gott og það eru nokkrir 

þjónustunotendur sem fara þangað reglulega nú þegar.  

Að mínu mati er mikilvægt að gera pop up safnið aðgengilegt og sjónrænt. Hanna t.d. heimasíðu 

eða blogg til að safneignin fái að njóta sín og þátttakendur geti skoðað hvenær sem er. Mikilvægt að 

það sé einhver vitnisburður eða sönnun um það sem átti sér stað. Það er einnig næsta skref, að bera 

hugmyndina undir þátttakendur og fá leyfi þeirra til að nota myndir og annað.  

Einnig finnst mér mikilvægt, eins og Chatterjee og Noble (2013) benda á oftar en einu sinni í bók 

sinni, að þróaður sé nokkurs konar matskvarði eða aðferð til að rannsaka betur þau áhrif sem þessi 

virkni hefur á þátttakendur. Því eins og þau benda réttilega á er mikilvægt að geta vitnað í niðurstöður 

rannsókna til að sanna og benda á að menningarvirkni hafi jákvæð áhrif. Einnig er mikilvægt að halda 

verkefninu áfram og leyfa því að þróast til að fá áframhaldandi niðurstöður. Það skiptir einnig miklu 

máli hvernig slík rannsókn yrði framkvæmd og sett upp. Það væri best ef notaðar yrðu svipaðar 

rannsóknir og annarstaðar upp á samanburð og alþjóðlegt samstarf. Það væri því hluti af næstu 

skrefum að skoða það nánar hvernig best væri að framkvæma slíka rannsókn og eftirfylgni hér á landi.  
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5 Samantekt og niðurstöður 

Verkefnið Pop-Up geðheilsa stóð undir væntingum mínum að því leiti að markmiðum þess og tilgangi 

var náð. Að mínu mati hentar Pop-Up safnformið þessu verkefni fullkomlega þar sem þátttakendur 

voru ekki margir og samskiptin á mjög persónulegum nótum. Þátttakendur deildu minningum og 

sögum sín á milli og höfðu gaman af. Tilgangur þessa verkefnis var einnig að sannreyna þær 

hugmyndir sem fjallað var um í kaflanum á undan, um söfn sem meðferðarúrræði.  

Silverman (2010) bendir á að söfn stuðli að betri líðan eftir að minnsta kosti fimm leiðum. Það fyrsta er 

að söfn stuðla að slökun og það á einnig við um Pop-Up safnformið þar sem það býður upp á afdrep 

sem er laust við líkamlega spennu og andlegan kvíða. Afdrep þar sem hægt er draga sig til hliðar frá 

hversdagsleikanum. Önnur leiðin sem Silverman talar um er að söfn hvetji fólk til sjálfskoðunar. Hægt 

er að yfirfæra það á verkefnið þar sem þátttakendur deildu persónulegri reynslu og minningum. Þriðja 

leiðin af þessum fimm sem Silverman fjallar um er að söfn haldi utan um fræðslu um t.d. heilsu. Þar 

passar verkefnið ekki inn. Það væri erfitt að koma fræðslu inn í þetta form af safni þar sem það byggir 

algjörlega á því innihaldi sem þátttakendur koma sjálfir með. Tvær síðustu leiðirnar sem Silverman 

fjallar um eru að takast á við víðtækari félagslegar aðstæður sem tengjast heilsu, í gegnum lýðheilsu 

og með því að efla umhverfi heilsugæslu. Þetta á heldur ekki við verkefnið. Það væri ekki nema það 

yrði valið heilsutengt þema, en það á ekki við á þessum viðburðum.  

Tvær af þessum fimm leiðum sem hún fjallar um eiga við Pop-Up formið. Það stuðlar að slökun og 

sjálfskoðun. Fræðsluhlutverkið hentar þessu safnformi ekki nema þá að velja þemu sem fjalli um 

heilsutengd málefni. Það væri vissulega áhugavert að prófa það síðar.  

Silverman (2002) bendir á að söfnum hafi verið lýst sem efnilegu verkfæri í meðferð vegna þess með 

hvaða hætti þau ýta undir samskipti fólks. Pop-Up verkefnið byggir aðallega á samskiptum og er þess 

vegna samkvæmt þessu mjög hentugt meðferðarúrræði. Silverman fjallar einnig um átta hugtök sem 

hún kallar grunn fyrir hugmyndina um söfn sem meðferðaraðila. Þetta er kenningarammi til að skilja og 

koma safnameðferðarúrræðinu í framkvæmd.  

Það fyrsta er að einblína á þá niðurstöðu og/eða áhrif sem eru æskileg. Þau áhrif sem ég sóttist eftir í 

Pop-Up safninu voru fyrst og fremst samskipti og virkni. Að skapa annað samskiptamynstur en á sér 

venjulega stað. Þeim niðurstöðum/áhrifum var náð enda snýst Pop-Up safnaformið um samskipti fyrst 

og fremst.  

Annað hugtakið snýr að hverskonar læknandi áhrif er verið að leitast eftir. Að mínu mati er það mjög 

persónulegt og fer í raun eftir hverjum og einum. Í sambandi við Pop-Up safnið þá hafði ég mínar 

hugmyndir um hvaða áhrif það ætti að hafa, en það er alls ekki víst að hugmyndir þátttakenda hafi 

endilega samræmst mínum og það er allt í lagi. Að mínu mati fer það eftir hverjum og einum hvað 

hann vill fá út úr viðburðinum. Það breytir því þó ekki að, eins og fram kemur í kaflanum, að samskipti 

hafa alltaf góð áhrif og draga úr félagslegri einangrun. Félagsleg einangrun er algengt vandamál 

meðal einstaklinga með geðfötlun og er það því gott markmið í sjálfu sér.  

Þriðja hugtakið er um að það þurfi að ákveða fyrir hverja úrræðið er í boði. Það var ákveðið áður en 

Pop-Up verkefnið fram framkvæmt. Ég þróaði verkefnið með einstaklinga með geðfötlun í huga. Ég 
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setti Pop-Up safnið þannig upp að þessir þátttakendur ættu auðvelt með að koma. Þess ber þó að 

geta að auðvitað var öllum velkomið að taka þátt.  

Fjórða hugtakið snýr um vinnu með viðbrögð en margar af þeim aðferðum sem meðferðaraðilar nota 

snúast einmitt um viðbrögð. Þetta á mjög vel við Pop-Up safnið og myndi ég telja að væri mjög 

hentugt form til að einmitt vinna með viðbrögð fólks. Það er í raun kjarni Pop-Up safnsins, að deila 

minningum og sögum og hvetja til sjálfstjáningar.  

Fimmta hugtakið er um muni eða viðbrögð við safnmunum. Þetta atriði á vel við verkefnið þar sem það 

eru hlutirnir sem koma samræðum af stað og ýta við viðbrögðum fólks. Hlutirnir hafa mikið vald og 

geta verið tákn yfir í raun hvað sem er. Þetta kemur einnig inn á rannsókn Chatterjee, Vreeland og 

Nobel (2009) um áhrif safnmuna á heilsu en niðurstöður hennar sýna fram á bætt lífsgæði 

þátttakenda.  

Sjötta og sjöunda hugtakið sem Silverman fjallar um eiga hvorugt við Pop-Up formið vegna 

einfaldleika þess en þau eru um túlkandi miðla og félagslegt hlutverk innan safna. Í Pop-Up forminu 

hafa allir hlutverk en þátttakendur eru sérfræðingar í sinni sögu sem þeir síðan deilda með hinum. 

Áttunda hugtakið snýr að þörfinni fyrir stöðuga þróun. Það á svo sannarlega við mitt verkefni enda er 

það hluti af framtíðarmarkmiðum þess. Mér finnst mikilvægt að halda þessu verkefni áfram og leyfa því 

að þróast. Það þarf að rannsaka betur áhrifin á þátttakendur og helst þannig að hægt væri að bera 

saman við sambærileg verkefni bæði hér á landi og í heiminum öllum.  

Það eru mörg af þeim atriðum til staðar í verkefninu, sem Silverman fjallar um, sem bendir til þess að 

Pop-Up safnið eigi góða möguleika sem meðferðarúrræði. Það er því ekki úr vegi að segja að þetta 

væri flott verkefni til að tengja við safn. Pop-Up safnið gæti ferðast á milli staða til þeirra sem treysta 

sér ekki til að koma á safnið sjálft. Það er framtíðarmarkmiðið, að verkefnið geti tengt fólk með 

geðfötlun við söfn og safnastarfsemi.  

Á Íslandi er ekki mikið af verkefnum af þessu tagi í tengslum við söfn, hvað þá verkefni sem eru 

sérstaklega ætluð fólki með geðfötlun. Það má helst nefna List án landamæra sem er opin öllum en 

sérstaklega beint að fólki með fötlun. Chatterjee og Noble (2013) fjalla um verkefni á söfnum 

sérstaklega ætluð einstaklingum með geðfötlun. Niðurstöður þessara verkefna sýna fram á jákvæð 

áhrif á þátttakendur. Slík verkefni hafa það að markmiði að koma í veg fyrir að einstaklingar einangri 

sig, svipað og Pop-Up Geðheilsa. Niðurstöður slíkra verkefna leiða einnig í ljós aukið sjálfstraust, 

aukna færni, aukna sjálfsvirðingu, minna þunglyndi, kvíða og streitu svo eitthvað sé nefnt. Rannsóknir 

benda einnig til þess að þátttakendur kunna að meta söfn vegna þess þeir upplifi tilfinninguna að 

tilheyra og tengist öðrum. Það er því greinilegt að söfn hafa mikla möguleika sem meðferðarúrræði. 

Það sem stendur helst upp úr varðandi þessi verkefni er að þau snúast flest öll um listræna sköpun. 

Það er ekkert nýtt að listræn sköpun hafi góð áhrif á fólk eins og Chatterjee og Noble benda á. Það er 

í raun eina gagnrýnin sem ég hef á heilsusafnafræði, hve nátengd þessi nálgun er listmeðferðum. Ég 

er samt þeirrar skoðunar að listræn nálgun verði að vera með t.d. í samstarfi við listasöfn en það 

verður að vera eitthvað annað í boði líka. Það hafa ekki allir áhuga á listrænni sköpun og einnig 

nauðsynlegt að menningarminjasöfn þrói verkefni út frá sinni safneign og skapi sér sérstöðu. Pop-Up 

Geðheilsa er ekki af listrænum toga heldur snýst um virkni í tengslum við menningarstarfsemi, söfn og 

starfsemi þeirra. Söfn hafa einnig sannað sig sem meðferðarúrrræði fyrir fólk með minnisglöp, fyrir 
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samfélagsleg áföll og áfallastreitu svo eitthvað sé nefnt. Möguleikarnir eru greinilega óendanlegir 

þegar kemur að söfnum sem meðferðarúrræði.  

Hvað varðar auto-etnógrafísku nálgunina hentaði hún að mörgu leiti vel. Ég var alltaf hluti af 

verkefninu og mög tengd þátttakendum og þessi nálgun leyfði mér að vera það. Það komu samt sem 

áður upp siðferðisleg álitamál varðandi hvernig ég myndi skrifa um Pop-Up safnið. Ég skrifaði um 

hvernig ég upplifði safnið, í fyrstu persónu í dagbókarstíl. Ég leyfði textanum að flæða fram án þess að 

vera sérstaklega að hugsa um fræðilega nálgun eða hvað væri ekki rétt að segja. Vegna þess að ég 

er að fjalla um þennan málaflokk, fólk með geðfötlun, verð ég að fara varlega og því ákvað ég að birta 

ekki textann án þess að breyta honum. Samfélag fólks með fötlun er mjög lítið hér á landi og því þarf 

ekki mikið til að fólk þekkist án þess að það sé ætlunin. Skylda mín er fyrst og fremst gagnvart 

þátttakendum og því ákvað ég að taka allt úr textanum sem hugsanlega væri hægt að rekja til 

viðkomandi. Ég hélt eftir minni upplifun og nálgun í textanum alveg upp að því marki að það myndi 

ekki ganga á rétt annara. Næsta skref verkefnisins verður því að finna miðlunarleið í samráði við 

þátttakendur svo að hægt sé að njóta safneignarinnar, nokkurs konar vitnisburð um verkefnið.  

 Lífstílssjúkdómar eru nú með auknum hraða að breiðast út um heiminn og þar af leiðandi hafa 

áskoranir sem snúa að heilsu og velferð aldrei verið meiri. Samfélög eru nú að takast á við áður 

óþekkt vandamál af félagslegum toga. Einstaklingar lifa mun lengur en áður og stunda óheilbrigðari 

lífstíl. Heilsa er ekki bara læknisfræðilegt vandamál heldur félagslegt og samfélagið verður að standa 

fyrir sameiginlegu átaki til að koma í veg fyrir sjúkdóma og ýta undir velferð. Söfn geta lagt sitt af 

mörkum fyrir betri heilsu. Sumir myndu jafnvel ganga svo langt að segja að söfnum beri skylda til þess. 

Fylgjendur nýrrar nálgunar innan safnafræði, hinar nýju safnafræði, vilja meina að söfn eigi að vera 

mun gagnrýnni í nálgun sinni á sýningum ásamt því að fjalla um erfið samfélagsleg mál. Söfn geti 

virkað sem hvati fyrir félagslega endurnýjun, stuðlað að meira jafnræði og styrkt ákveðin samfélög.  

Að mínu mati þyrftu söfn á Íslandi að vera mun virkari í því að vinna að samfélagslegum málefnum. 

Það væri hægt að nýta söfnin mun betur og fjölga safngestum, að ég tali nú ekki um fjárhagslegan 

ávinning af því að létta á heilbrigðiskerfinu með því að nýta þau sem meðferðarúrræði. Það þarf ekki 

að vera flókið eða dýrt eins og Pop-Up Geðheilsa sýnir fram á heldur þarf aðeins áhuga, vilja og tíma. 

Samfélagslegi ávinningurinn er of mikill til að hægt sé að líta fram hjá möguleika safna sem 

meðferðarúrræði.  
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