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„Heldurðu að þú sért svona merkileg?“ 

Reynsla og viðhorf þeirra sem afhenda opinberum  
skjalasöfnum einkaskjalasöfn til varðveislu 

Berglind Inga Guðmundsdóttir  
Jóhanna Gunnlaugsdóttir 

Fljótt á litið mætti ætla að afhending einkaskjalasafna væri einfalt mál. Þegar betur er að 

gáð vakna þó ýmsar spurningar því tengdu. Hér er átt við atriði sem varða viðhorf 

núverandi og horfinna kynslóða til sjálfra sín, tengsl þeirra við fortíðina og sýn á 

framtíðina. Ritaður menningararfur er varðveittur á skjalasöfnum og eign þeirra byggist 

á því að söfn, þar með talin einkaskjalasöfn, séu afhent þeim til varðveislu.  

Markmið greinarinnar er að fjalla um rannsókn þar sem reynsla og viðhorf þeirra 

sem afhentu einkaskjalasöfn til varðveislu var kannað. Niðurstöður þessar eru hluti af 

stærri rannsókn sem gerð var 2015-2016 (Berglind Inga Guðmundsdóttir, 2016). Gagna 

var aflað með eigindlegum rannsóknaraðferðum, það er hálfopnum viðtölum við níu 

viðmælendur: Fjóra skjalamyndara, sem höfðu afhent eigin skjöl; fjóra aðstandendur, 

sem afhent höfðu skjöl látinna ættingja, og einn sérfræðing á skjalasafni.  

Helstu niðurstöður sýndu að viðmælendur voru sammála um að einkaskjöl hefðu 

mikið varðveislugildi. Þeir voru samt sem áður allir þeirrar skoðunar að almennt hefði 

fólk ekki forsendur til þess að meta heimildagildi skjala fyrir framtíðina.  

Í upphafi er gerð grein fyrir fræðilegum grunni rannsóknarinnar og því næst fjallað 

um aðferðafræði hennar. Helstu niðurstöðum eru gerð skil í þemaköflum, þá birtar 

umræður og samantekt um rannsóknina, og að endingu eru lokaorð sett fram. 

Fræðileg umfjöllun 

Þörfin fyrir að halda skjöl og skrár er ekki ný af nálinni. Allt frá því að maðurinn fór að 

mynda samfélög hefur þótt ástæða til þess að skrásetja heimildir um eignir og viðskipti. 

Ýmsar aðferðir hafa verið notaðar við að færa heimildir í letur á fjölbreyttan efnivið eins 

og lauf, leir, bein, skinn og pappír svo fátt eitt sé nefnt (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2006).  

Hverju skal haldið eftir?  

Varðveisla er mikilvæg fyrir stofnanir sem geyma minningar. Dr. Lekoko Kenosi (1999) 

telur að gríðarleg aukning skjala allt frá 19. öld til nútímans leiði til þess að ógerlegt sé 

að varðveita allt. Plássleysi mun að lokum neyða skjalaverði til þess að taka 

sársaukafullar ákvarðanir varðandi örlög skjala. Þá segir hann að orðræðan um hvaða 

skjöl skuli varðveitt til framtíðar, og hvað eigi að þurrka úr minni mannkyns, sé án efa 

umdeildasta umfjöllunarefni í heimi skjalafræðinnar (Kenosi, 1999). 

Skjalafræðingurinn Luciana Duranti (1994) er þeirrar skoðunar að veigamesta 

hlutverk skjalavarða sé að viðhalda umráðum yfir skjalasöfnum þjóðfélagsins, tryggja að 

þau varðveitist heil, og halda þeim frá hvers kyns eyðileggingu. Hún telur einnig að 

lokatilgangur skjalavörslu sé að skila áreiðanlegum, ábyggilegum og heildstæðum 

vitnisburði um gjörðir samfélagsins til síðari kynslóða þannig að hún geti orðið 

uppspretta og grunnur að ákvarðanatöku í framtíðinni. Þá telur hún að öll skjöl á 

skjalasöfnum séu jafn mikilvæg, enda þjóni þau hagnýtum tilgangi fyrir tilvist safnsins. 
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Þessu er Kenosi (1999) sammála, en hann telur að ekki eigi að geyma skjöl skjalanna 

vegna, heldur vegna þess að þau séu sönnunargögn, og að slíkt megi ekki vanmeta: Skjöl 

séu alltaf sönnun um eitthvað. Að hans mati er heimurinn og umhverfi hans takmarkað 

án skjalasafna. Þá bendir hann á að heimildir um fortíðina grundvallist í þeim skjölum 

sem varðveist hafa: Til þess að komast sem næst sannleikanum reiði sagan sig á 

skjalasöfn sem óbrenglaða heimild um fortíðina, sanna mynd af staðreyndum og 

gjörðum skjalamyndaranna (Kenosi, 1999).  

Samkvæmt Kenosi (1999) eru áætlanir um mat á safnkosti eilíft þrætuepli þeirra sem 

starfa innan skjalfræðinnar. Í tímans rás hefur engin kenning um þess háttar mat verið 

nægjanlega sannfærandi þannig að hún réttlæti eyðingu skjala, enda getur enginn ákveðið 

með vissu hvaða skjöl sé þörf fyrir í framtíðinni. Kenosi telur að mat á safnkosti sé 

ósamrýmanlegt sögunni vegna þess að ályktunin um að sumar sagnfræðilegar heimildir 

séu öðrum æðri skorti sagnfræðilegt vægi. Öll skjöl, óháð stöðu þeirra, kunna að vera 

nytsamleg í sagnfræðilegum tilgangi (Kenosi, 1999). Duranti (1990) er þessu sammála 

og bendir á að fullyrðingin um mat á skjölum fari gegn hugmyndum um sagnfræði. 

Sundurgreining á því hvaða skjalategundir hafi sagnfræðilegt gildi, og hverjar hafi ekki 

slíkt gildi, eigi sér engin rök í sagnfræðilegu samhengi.  

Menningararfur í skjölum  

Hugtakið menningararfur (cultural heritage) er skilgreint í forsetaúrskurði nr. 71/2013 og 

í lögum um menningarminjar nr. 80/2012. Þar eru útskýrð hugtök sem ná til 

menningararfs og tengjast menningarsögu þjóðarinnar. Þjóðarminjar (national heritage) 

eru hvers kyns gripir, munir, myndir, skjöl, handrit og bækur í eigu opinberra aðila, 

fyrirtækja, félagasamtaka og einstaklinga og sem hafa þýðingu fyrir þjóðmenningu 

Íslendinga (Jóna Kristín Ámundadóttir og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2015).  

Orðræðan um hvað skuli varðveitt fyrir síðari kynslóðir er náskyld hugmyndinni um 

menningararfinn. Samkvæmt fornleifafræðingnum Rodney Harrison (2013) snýst 

menningararfur ekki aðallega um fortíðina. Hann lýtur að sambandi kynslóða við nútíð 

og framtíð:   

Menningararfur er ekki hlutlaust ferli við það eitt að varðveita hluti úr fortíðinni. 
Hann er virkt ferli við að safna saman mengi hluta sem við teljum að endurspegli 
nútímann og tengist ákveðnu gildismati sem við kjósum að hafa með okkur inn í 

framtíðina (Harrison, 2013, bls. 4).  

Samkvæmt Valdimari Tr. Hafstein þjóðfræðingi er menningararfur „ákveðið sjónarhorn 

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

hlutur eða fatnaður er nefnt menningararfur, telst það til ákveðinnar hugmyndar um 

hvað sé ekta.  

Þjóðfræðingurinn Barbro Klein hefur einnig fjallað um menningararf og sagði, í 

viðtali við Valdimar Tr. Hafstein, að við séum „alltaf á elleftu stundu þegar 

menningararfurinn er annars vegar“ (Valdimar Tr. Hafstein, 2003, bls. 6). Hún segir: 

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

innbyggð í hugmyndina um menningararf“ (Valdimar Tr. Hafstein, 2003). Hugmyndin 

um elleftu stundina er samofin hugmyndinni um menningararfinn, og kallast á við 

hugsunina um að við „verðum að varðveita þetta áður en það lendir í 

glatkistunni“ (Valdimar Tr. Hafstein, 2003, bls. 6). Það að halda því fram að eitthvað sé 

menningararfur er ákveðinn merkimiði og aðgreinir „okkur“ - erfingjana - frá 

„hinum“ (Valdimar Tr. Hafstein, 2003). Duranti (1994) fjallar ekki um menningararf í 

sjálfu sér, heldur varðveislu. Hún leggur áherslu á að fagfólk í skjalfræðum beri tiltekna 

ábyrgð gagnvart komandi kynslóðum; það er þeirra sem varðveita skjölin að leyfa þeim 

sem á eftir koma að skilja, og eftir atvikum dæma, samfélagið út frá þessum heimildum.  
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Aðferðafræði 

Rannsóknin var framkvæmd veturinn 2015-2016. Markmið hennar var að kanna reynslu 

og viðhorf einstaklinga til afhendingar einkaskjalasafna á opinber skjalasöfn. 

Rannsóknarspurningarnar voru:  

 

1. Hvert er viðhorf og reynsla aðstandenda, sem hafa afhent opinberu skjalasafni 

einkaskjalasafn látinna ástvina, til slíkrar varðveislu? 

2. Hvert er viðhorf og reynsla skjalamyndara, sem hafa afhent eigið skjalasafn til 

opinberra skjalasafna, til slíkrar varðveislu? 

 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og fékk staðfestingu með númerinu 

S7557/2015.  

 Notast var við eigindlega aðferðafræði (qualitative methodology) við gerð 

rannsóknarinnar. Hún gagnast vel þegar skoða á reynslu og viðhorf einstaklinga, svo og 

félagsleg samskipti (Helga Jónsdóttir, 2013; Hennink, Hutter og Bailey, 2011; Silverman, 

2013). Tekin voru hálfopin viðtöl (semi-structured interviews) og þau greind með nálgun 

grundaðrar kenningar (grounded theory). Skilgreina má þess háttar viðtöl sem fagleg samtöl 

þar sem leitast er við að fá viðmælandann til þess að greina frá reynslu sinni og 

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

Aðferðir grundaðrar kenningar fela í sér kerfisbundin viðmið við söfnun og greiningu 

rannsóknargagna þannig að unnt sé að mynda kenningar sem eru grundaðar í gögnunum 

sjálfum (Charmaz, 2006; Glaser og Strauss, 1967; Schwandt, 2007). Með hliðsjón af 

henni eru gögnin vandlega lesin með tilliti til innihalds og greining framkvæmd með 

flokkun og kóðun (coding) gagnanna (Hennink o.fl., 2011; Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 

2013). 

Viðmælendur voru valdir kerfisbundið (purposive sampling) með hliðsjón af þörfum 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Palys, 2008) og leitast 

var við að velja þá sem ætla mætti að hefðu góðan skilning á viðfangsefninu (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Viðtölin voru afrituð og um leið voru 

persónugreinanlegar upplýsingar afmáðar. Þá voru viðmælendum gefin gervinöfn til 

þess að virða trúnað (Gorman  og Clayton, 2005). 

Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir viðmælendur. Þar kemur fram hlutverk þeirra í 

rannsókninni og hver var eigandi skjalasafnsins sem afhent var. 

Tafla 1. Viðmælendur 

Gervinafn Hlutverk í rannsókninni Eigandi skjalasafns 

Sigrún Aðstandandi - dóttir Faðir 

Ólöf Aðstandandi - dóttir Faðir 

Þuríður Aðstandandi - dóttir Móðir og faðir 

Fríða Aðstandandi - dóttir Móðir 

Ægir Skjalamyndari Hann sjálfur 

Ragnar Skjalamyndari Hann sjálfur 

Vala Skjalamyndari Hún sjálf 

Tinna Skjalamyndari Hún sjálf 

Júlía Sérfræðingur á skjalasafni Á ekki við 

 

Viðmælendur í hópi aðstandenda voru allir konur og dætur þeirra sem skjölin 

tilheyrðu. Skjalamyndarar voru tvær konur og tveir karlar. Ekki reyndist örðugt að finna 

tvo af hvoru kyni hvað skjalamyndara varðaði, en öllu flóknara að finna 

karlkynsafkomendur sem afhentu skjöl. Af þeim sökum var eingöngu rætt við konur 
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hvað það varðaði. Meirihluti þeirra sem afhenda skjöl á Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 

eða 60%, eru konur (Svanhildur Bogadóttir, 2013) og vandinn við að finna 

karlkynsafkomendur sem afhenda skjöl því í nokkru samræmi við það. 

Merkilegar minjar og glatkistan 

Upplýsingar eru myndaðar á hverjum tíma. Sumar nýtast í skamman tíma en aðrar geta 

þjónað tilgangi um ókomna tíð. Upplýsingar geta nýst í óþekktum tilgangi hvenær sem 

er í framtíðinni, enda notagildi hlutanna ekki fyrirsjáanlegt í breytilegum heimi. 

Umræðan um hvað væri merkilegt og hvað bæri að varðveita var áberandi í 

viðtölunum. Þá höfðu sumir viðmælenda áhyggjur af því að mikilvægar heimildir 

glötuðust. Flestir voru á þeirri skoðun að fólk í samtímanum þyrfti ekki endilega að vera 

dómbært á hvert heimildagildi gagna væri þegar fram liðu stundir. Ljóst var að 

viðmælendur báru virðingu fyrir upplýsingum og samfélögum fortíðar, nútíðar og 

framtíðar. 

„Þá hafi þetta eitthvað gildi“ 

Skjalamyndararnir virtust allir vita hvaða gögn voru afhent. Ægir taldi sig geta metið 

hvað væri merkilegt í sínu safni, og Völu fannst að það sem hún hafði afhent gætu orðið 

merkilegar heimildir að 200-300 árum liðnum. Bæði skjalamyndarar og aðstandendur 

áttuðu sig á varðveislugildi heimilda eins og þeirra sem þau afhentu. Ægir, Ólöf, Vala 

og Fríða tóku sérstaklega fram að ekki væri endilega ljóst í samtímanum hvað teldist 

markvert fyrir komandi kynslóðir. Ægir tiltök sem dæmi ákveðna mynd í eigin skjalasafni 

af þjóðþekktum einstaklingi: 

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

Vala var á sama máli og sagði um skjalasafn sitt: „Og ég hugsa eftir kannski 200-300 ár, 

þá hafi þetta eitthvað gildi.“ Ólöf og Fríða nefndu báðar að erfitt gæti verið fyrir fólk 

að gera sér grein fyrir hvað hefði gildi fyrir eftirkomendur. Einhver fyrirbæri gætu þótt 

mun merkilegri síðar en þau þykja í dag og hlutir, sem álitnir væru sjálfsagðir nú og 

óþarfi að halda til haga, einmitt verið þeir sem fræðimenn framtíðarinnar vildu leita 

heimilda um. Ólöf, sem afhenti skjöl föður síns, virtist ekki alveg átta sig á mikilvægi 

þeirra:  

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

Fríða tók í sama streng og bætti við: „ … maður er ekki endilega góður dómari sjálfur“. 

Bæði Vala og Tinna nefndu að við afhendingu skjalanna hefðu þær verið inntar eftir 

því hvað þær vildu að gert yrði við skjöl sem ekki teldust til einkaskjala og ætti því strangt 

til tekið ekki að geyma innan um skjölin. Vala vildi fá allt aftur sem ekki átti að fara inn 

á safnið: 

Og ég bað þau sérstaklega um … að það sem þau vildu ekki varðveita að afhenda 
mér það þá frekar, ekki að eyða því … Svona er ég sjúk sko en svo vildu þau hirða 
þetta þannig að ég þurfti ekki að móttaka neitt til baka. 
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Tinna vildi ekkert fá til baka en bað um að það, sem ekki yrði varðveitt, yrði látið hverfa 

án þess að hún yrði látin vita af því. Til þess kom þó ekki þegar allt kom til alls og safnið 

er varðveitt í heild sinni á skjalasafninu. 

Júlía, sérfræðingurinn, hafði sömu reynslu og aðrir viðmælendur varðandi það að 

meta hvað væri merkilegt og varðveislunnar virði. Hún nefndi að fólk hefði stundum 

flokkað frá það sem það teldi ekki merkilegt og afhenti einungis það sem því sjálfu þætti 

merkilegt. Júlíu varð að orði að þótt fagna bæri áhuga fólks á varðveislu, og því hvað 

vert væri  að varðveita, væri gallinn sá að leikmenn og lærðir hefðu oftar en ekki ólíka 

sýn á hvað teldist merkilegt og hvað ekki. Áhugaverð skjöl gætu þannig auðveldlega 

farið í ruslið vegna vanþekkingar þrátt fyrir góðan ásetning og slíkt hefur gerst að sögn 

Júlíu. 

„Heldurðu að þú sért svona merkileg?“ 

Viðmælendur voru á einu máli um að mikilvægt væri að varðveita heimildir um líf fólks. 

Þeir voru samt sem áður hvorki sammála um hvaða skjöl, né hverra, bæri að geyma. 

Þuríður taldi að mikil verðmæti fælust í bréfasafni foreldra sinna sem hún afhenti 

Borgarskjalasafni Reykjavíkur til varðveislu. Henni fannst að fengi maður slíkt upp í 

hendurnar bæri manni að varðveita það. Ólöf hafði ekki mjög ákveðnar skoðanir á hvað 

bæri að geyma en sagði: „Mér finnst ekkert endilega að allt þurfi að vera til um alla.“ Hún 

áleit þó að tvenns konar skjöl ætti að varðveita: Annars vegar gögn sem vörðuðu þjóðina 

sem okkur bæri beinlínis skylda til að varðveita og hins vegar heimildir um hversdagslíf 

einstaklinga. 

Fríða velti því fyrir sér hvers vegna fólk afhenti skjöl sín á skjalasafn. Aðspurð nefndi 

hún í sambandi að ef til vill væri það vegna þess að þá gæti það sjálft metið hvað færi á 

skjalasafnið: „Maður fer ekki að setja eitthvað bara sem skiptir engu máli.“ Þá sagði hún 

að það hlyti að vera spurning hvort fólki fyndist skjölin sín eiga erindi við fleiri. 

Tinna ólst upp við að þrjár kynslóðir á undan henni söfnuðu skjölum. Á heimili 

hennar þótti mikilvægt að varðveita allt slíkt. Hún lagði ríka áherslu á mikilvægi þess að 

safna heimildum sem þessum, og taldi nauðsynlegt að þær væru afhentar í þannig ástandi 

að þær væru aðgengilegar öllum þeim sem vildu kynna sér heimildirnar. Hún var á þeirri 

skoðun að það hlyti að vera „alveg hræðilegt fyrir svona safn að fá einhvern graut í 

kassa“. Tinna hafði þá stefnu frá unga aldri að afhenda skjalasafni skjöl sín. Hún hélt 

þeim skilmerkilega til haga eftir ákveðnu kerfi. Tinna ræddi það opinskátt að hún hefði 

í hyggju að afhenda öll sín skjöl á skjalasafn - hún biði aðeins eftir rétta tækifærinu. Í 

þessu samhengi voru viðbrögð fólks meðal annars á þessa leið: „Heldurðu að þú sért 

svona merkileg?!“ Tinna var þó ekki á þeirri skoðun, heldur væri hún einungis 

manneskja sem hefði lifað lengi og skjölin lýstu ævi hennar, lífi og starfi. Hún taldi þó 

að ævi hennar væri ekki síður merkileg og áhugaverð en ævi næsta manns, og gilti þá 

einu um hvort hinn sami væri þekktur eða ekki. Tinna lagði ríka áherslu á að það væri 

einstaklega mikilvægt að halda upp á heimildir um líf fólks: „Svo finnst mér líka allir 

hafa nógu merkilega sögu að segja til þess að geyma pappíra eftir þá.“ 

Ragnar tók í sama streng og Tinna. Honum fannst mikilvægt að varðveita heimildir 

um líf sem flestra einstaklinga. Hann tiltók æviminningar verkakonu í Reykjavík sem 

voru honum minnisstæðar. Að hans mati voru þær ómetanleg heimild um lífskjör, 

lifnaðarhætti og aðstæður einstæðrar móður í fátækt og basli. Hann taldi mikilvægt að 

heimildir um sem flesta yrðu varðveittar þannig að sagnfræðingar gætu komið 

sannleikanum til skila. Í því sambandi væri nauðsynlegt að safna skjölum „sem víðast af 

akri þjóðlífsins“. 

„Glatkistan“ 

„Glatkistan“ var það orð sem Sigrún notaði. Það orð var mjög lýsandi fyrir umræðuna 

enda, eðli málsins samkvæmt, alltaf hætta á því að það sem talið er merkilegt og þess 

virði að geyma lendi í glatkistunni. Sigrún dró upp mynd af því þegar bróðir hennar kom 
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að máli við þáverandi þjóðskjalavörð vegna skjalasafns föður þeirra og „sagði honum 

bara að taka það sem hann vildi, til þess að það færi ekki í glatkistuna“. Sigrún sagði 

einnig frá því að í Vestmannaeyjagosinu árið 1973 hefði faðir hennar lánað manni 

búsettum í Vestmannaeyjum húsnæði. Stílabækur voru geymdar í húsinu og þar á meðal 

voru bækur sem hún hafði skrifað í vegna rekstrar föður síns. Þegar hún ætlaði að ganga 

að þeim síðar voru þær horfnar. Þeim hafði verið hent á haugana. Sigrún harmaði þetta 

mjög og hún sagði: „ ... en ég sé voðalega eftir því að það skyldi ekki hafa varðveist 

þarna, þessar bækur sem ég skrifaði því að þar kemur svo glöggt fram hvernig fólkið ... 

hvernig fólkið sko ... var.“ Sigrún hafði þá í huga að mikilvægar heimildir um lífshagi 

fólks frá þessum tíma hefðu glatast þar sem umrædd bók tilheyrði rekstri föður hennar. 

Í máli hennar kom einnig fram að skjalasafnið væri þá í þessu tilviki ekki fullkomlega 

heilt, það er, eins og það varð til hjá skjalamyndara. Tiltekin skjöl hefðu glatast á meðan 

skjalamyndari var enn á lífi.  

Glatkistan var einnig áhyggjuefni Ægis rétt eins og Sigrúnar. Hann vissi af gömlum 

sendibréfum afa síns og öðrum skjölum sem honum fannst áhugaverð og merkileg og 

voru í fórum annarra fjölskyldumeðlima:  

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

Þetta sýnir að Ægir hafði gert tilraun til þess að leiðbeina ættingjum sínum „á fínan 

máta“ um hvert og hvernig væri hægt væri að afhenda sendibréf og önnur skjöl til 

varðveislu. Hann virtist þó ekki fá mikil viðbrögð við því eins og fram kom í orðum 

hans þegar hann sagði: „ … ég svona finn það, að það heldur nú svona frekar fast á 

þessu.“ Áhyggjur Ægis snérust um það að þegar eldri kynslóðir hyrfu á braut væru 

kynslóðir eftir sem hefðu litla sem enga tengingu við það fólk sem skjölin tilheyrðu 

upprunalega og „þá einmitt er svo mikil hætta að svona, bara gögn, bara annað hvort 

týnist eða glatist“. Og hann hélt áfram: „Og, fólk þekkir ekki sögu þeirra heldur.“ Ljóst 

var af orðum Ægis að hann var hræddur um að rof gæti myndast milli sögu 

skjalamyndara og skjalanna sjálfra. Hann taldi mögulegt að það fólk, sem hefði skjölin 

undir höndum „ger[ði] sér í raun og veru ekkert grein fyrir því hvar þetta mundi enda, 

sko eftir þeirra dag“. 

Umræður og samantekt 

Skjalasöfn einstaklinga eru mikilvæg fyrir margra hluta sakir. Í sögulegu samhengi eru 

þau að vissu leyti endanleg birtingarmynd einstaklinga. Orðstír fellur í gleymskunnar dá 

nema hann sé skjalfestur. Inn í viðfangsefnið fléttast sérlega áhugaverð sýn einstaklinga 

á sjálfa sig og ættmenni sín; fortíð, framtíð og allt þar á milli (Berglind Inga 

Guðmundsdóttir, 2016). 

Allir viðmælendur áttuðu sig á því að persónulegar heimildir hefðu varðveislugildi 

en fólk gerði sér þó almennt ekki grein fyrir mögulegu framtíðargildi þeirra skjala sem 

urðu til í daglegu lífi. Þessar hugmyndir eru í samræmi við kenningar fræðimanna um 

heimildir og gildi þeirra fyrir eftirkomendur (Duranti, 1990, 1994; Kenosi, 1999). Þá 

minna þær jafnframt um margt á viðtekna orðræðu um menningararf (Valdimar Tr. 

Hafstein, 2003, 2006). 

Tinna og Ægir voru bæði skjalamyndarar sem afhentu skjöl sín til varðveislu. Tinna 

hafði kynnst skjalasöfnun í uppeldinu og var þess viss frá unga aldri að hún mundi 

afhenda skjöl sín á skjalasafn. Hún ræddi viðbrögðin sem hún fékk þegar hún sagði frá 

þeirri fyrirætlan sinni: „Heldurðu að þú sért svona merkileg?!“ Hún taldi svo ekki vera, 

en nefndi að hún hefði lifað langa ævi og skjölin vörpuðu ljósi á líf hennar. Viðbrögð 
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fólks við frumkvæði Tinnu lýsa að nokkru leyti hugmyndinni um að opinber skjalasöfn 

eigi eingöngu að varðveita skjöl þeirra sem séu „svona merkilegir“ (Berglind Inga 

Guðmundsdóttir, 2016). Ægir sagðist geta greint gildi síns skjalasafns og hvað í því væri 

áhugavert að halda upp á. 

Viðmælendur voru sammála um að fólk væri líklega almennt ekki dómbært á gildi 

skjalanna sem það myndaði. Þau Fríða Vala, Ólöf og Ægir tiltóku það sérstaklega að 

ekki væri alltaf ljóst í nútíma hvað teldist áhugavert fyrir eftirkomendur. Í því sambandi 

nefndi Ægir ljósmynd af þjóðþekktum einstaklingi sem var að finna í skjalasafni hans. 

Sú mynd gæti orðið verðmætari og merkilegri að 50-100 árum liðnum. Vala nefndi að 

þótt skjöl hennar þættu ekki áhugaverð í dag gætu þau talist það eftir 200-300 ár. Þau 

gætu þá lýst lífi ungrar konu í Reykjavík á síðustu árum 20. aldar. Eins og Kenosi (1999) 

bendir á verður sagan að reiða sig á að í skjalasöfnum sé að finna óbrenglaðar heimildir 

um fyrri tíma. Hvað Völu varðar er hægt að færa rök fyrir því að skjalasafn hennar sé 

heildstæð heimild konu um samtíma hennar þar sem safnið er afar viðamikið. Þá gaf 

hún í skyn að síðar, til dæmis eftir 20 ár, ætlaði hún allt eins að afhenda aftur skjöl sín á 

skjalasafn. Þannig yrði til samfella hvað heimildirnar varðaði og þá gæti mikilvægi þeirra 

aukist til muna.  

Ólöf áttaði sig á varðveislugildi skjalasafns föður hennar þó svo að hún segðist ekki 

alveg gera sér grein fyrir mikilvægi heimildanna. Þær væru ef til vill of nálægt henni í 

tíma til þess að hún sæi mikilvægið hlutlaust.  Ef til vill er það ekki hlutverk okkar, sem 

lifum í nútímanum, að leggja mat á gildi heimilda fyrir eftirkomendur. Samkvæmt 

Duranti (1994) er það skylda okkar í nútímanum að varðveita skjalasöfn okkar þannig 

að komandi kynslóðir geti nýtt sér þau. Við erum þannig sífellt að vinna úr þeim 

heimildum sem forfeður okkar mátu í sambandi við hvað teldist áhugavert og þess virði 

að geyma. Þegar vel tekst til myndast flæði þekkingar þar sem fyrri kynslóð leggur til 

efnivið fyrir næstu kynslóð (Berglind Inga Guðmundsdóttir, 2016). 

Sigrún, ásamt systkinum sínum, afhenti skjalasafn föður þeirra að frumkvæði bróður 

þeirra. Hann hafði samband við þáverandi þjóðskjalavörð og „sagði honum bara að taka 

það sem hann vildi, til þess að það færi ekki í glatkistuna“. Orðalag Sigrúnar tengist 

orðræðunni um menningararfinn, enda er það sem talið er vert að geyma á einhvern 

hátt alltaf á hraðri leið í glatkistuna. Við erum „alltaf á elleftu stundu“ eins og Barbro 

Klein og Valdimar Tr. Hafstein benda á (Valdimar Tr. Hafstein, 2003, 2006).  

Ægir hafði áhyggjur af sendibréfum sem hann vissi að ættingi hans hafði undir 

höndum. Hann var hræddur um að þau gætu lent í glatkistunni. Hann hafði leitast við 

að leiðbeina ættingjanum varðandi það hvernig hægt væri að varðveita skjölin en fékk 

þó dræmar undirtektir við því. Þá lýsti Ægir áhyggjum sínum af því að í tímans rás yrði 

rof milli skjalanna og sögu þess einstaklings sem myndaði skjölin enda þekktu nýjar 

kynslóðir ekki til þess fólks sem skjölin tilheyrðu. Ægir óttaðist að merkileg gömul skjöl 

færu í glatkistuna sökum áhugaleysis og/eða þekkingarleysis þeirra sem síðar fengju 

skjölin í hendur. Þessi ótti er í samræmi við orðræðuna um menningararf og elleftu 

stundu, það er, að það sem sé áhugavert sé á leið í glatkistuna og því sé nauðsynlegt að 

bjarga (Valdimar Tr. Hafstein, 2003, 2006). 

  Lokaorð 

Við lifum í heimi fullum af upplýsingum og þekkingu, og þegar ólíkar uppsprettur 

þekkingar tengjast verða framfarir. Til þess að upplýsingar nýtist þeim sem á eftir koma 

verður þó að varðveita þær og gera aðgengilegar. 

Ljóst er að viðmælendur í rannsókninni gerðu sér grein fyrir því heimildagildi sem 

býr í einkaskjalasöfnum. Þeir voru sammála um að þeir sem mynda heimildirnar væru 

þó ekki dómbærir á hvaða gögn kynnu að hafa þýðingu síðar meir. Þetta er í samræmi 
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við það sem Kenosi (1999) benti á; að enginn geti ákveðið með vissu hvaða skjöl verði 

þýðingarmikil seinna meir. 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir rannsókn um afhendingu einkaskjala til 

opinberra skjalasafna. Í upphafi var fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil, þá 

aðferðafræði hennar, og loks fjallað um viðtalsrannsóknina sjálfa.  Viðlíka rannsókn 

hefur ekki verið framkvæmd hér á landi, en hún endurspeglar reynslu og viðhorf 

viðmælenda sem afhent hafa skjöl á opinber skjalasöfn. Rannsóknin gefur mikilvægar 

vísbendingar um upplifun þessa fólks þó svo að hún hafi ekki alhæfingargildi, enda er 

það ekki tilgangur rannsókna sem gerðar eru með eigindlegri nálgun. Fræðilegt gildi 

rannsóknarinnar felst í öflun nýrrar þekkingar á reynslu þeirra sem afhenda skjöl á 

opinber skjalasöfn. Hagnýtt gildi hennar er það að umræðan um afhendingu skjalanna 

gæti vakið fólk til vitundar um að þessi kostur sé fyrir hendi bæði hvað varðar eigin skjöl 

og skjalasöfn látinna ættingja. Rannsóknin getur þannig skapað grunn fyrir frekari 

rannsóknir, ekki síst þar sem hún vekur upp ýmsar spurningar, meðal annars um 

persónuleg skjöl og skjöl ýmissa jaðarhópa og minnihlutahópa, svo sem fatlaðra og 

hinsegin fólks svo að dæmi séu tekin. Líkt og einn viðmælanda sagði eiga allir sér 

merkilega sögu. 
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