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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá innsýn í skráningu og miðlun safnkosts 

listasafna. Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði og voru tekin sex opin og 

hálfstöðluð viðtöl við sjö viðmælendur ásamt einni þátttökuathugun. Fyrirliggjandi gögn 

voru einnig skoðuð. Viðmælendur voru starfsmenn þriggja listasafna sem eru 

aðildarsöfn að Menningarsögulega gagnasafninu Sarpi. Til samanburðar voru einnig 

tekin viðtöl við starfsmenn safns sem notar annað skráningarkerfi en Sarp. Þar að auki, 

með það að markmiði að varpa enn skýrara ljósi á viðfangsefnið, var tekið viðtal við 

starfsmenn hjá Rekstrarfélagi Sarps og hjá Myndstefi, hagsmunasamtökum 

myndhöfunda. Rannsóknin fór fram haustið 2017 og í byrjun árs 2018. Þær 

rannsóknarspurningar sem leitast var við að svara voru þrjár: 1) Hver er staðan á 

rafrænni skráningu safneigna listasafna? 2) Hvert er viðhorf starfsmanna til notkunar 

rafrænna kerfa og til þróunar kerfanna? 3) Með hvaða hætti eru ljósmyndir af 

listaverkum birtar á vefnum? 

Í rannsókninni kom fram að skráning safneigna listasafnanna í rafræn gagnakerfi var 

komin langt á veg. Sum söfn voru að yfirfara skráninguna, ljósmynda verk, og bæta við 

upplýsingum. Með þverfaglegum gagnagrunnum, líkt og Sarpur er, eykst gildi upplýsinga 

þegar munir eru settir í tengsl við aðra hluti og aðrar tegundir af upplýsingum. Það sem 

einnig ávinnst með sameiginlegum gagnagrunni er að fagleg skráning er tryggð betur 

með eftirliti frá Rekstrarfélagi Sarps, öðrum aðildarsöfnum og með ábendingum frá 

notendum. Aukin þróun í átt að gagnvirkri framsetningu á safneign þar sem reynt er að 

virkja notendur má sjá á mörgum erlendum síðum. Gagnvirkir möguleikar ytri vefs Sarps 

hafa stuðlað að samtali safna bæði við listamenn og almenning um safneignina og bætt 

við mikilvægum upplýsingum um verk í skráninguna.  

Listasöfn sýna hluta af safneign á sýningum, sum með fastar sýningar. Safneignir 

listasafna eru því að stórum hluta í geymslum. Stafrænar ljósmyndir af listaverkum er 

því mikilvægur hluti af miðlun upplýsinga um listaverka á netinu. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kom fram að sum söfn birta ljósmyndir úr safnmunaskrám sem eru í 

höfundarétti safnsins önnur hafa ýmist samið við höfunda, rétthafa höfunda eða 

höfundaréttarsamtök en nú stendur til að reyna að samræma þá samninga.  
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Abstract 

The main purpose of this study was to gain insight into the digitization of collections of 

art museums. The study uses qualitative research methods. Six open and semi-

structured interviews were conducted with art museum staff. Furthermore, a 

participatory observation was conducted, as well as interviews with the employees of 

the management companies of Sarpur and Myndstef.  

The research was conducted in the autumn of 2017 and spring 2018. The main 

research questions were three: 1) In what way is digital documentation in art museums 

registered at the present time? 2) How is museum staff experiencing the their usage 

and the development that has been ongoing in the databases? 3) How are digital 

photographs of artwork displayed on the web? 

The research showed that documenting art is an ongoing process. The art museums 

were continuously improving their cataloging in their museum collection system by 

reviewing, photographing, and adding information to their excisting registration.The 

web based museum system Sarpur is an interdispilinary system that allows museums 

from the cultural heritage sector to work together. Three museums used Sarpur while 

one used another system.  

All of the museums have digitized and provided images of their collections on 

websites. Offering access to valuable treasures to learn about different cultures. With 

the digital revolution museums need to know more about their users and relate to their 

audiences in order to design digital resources. Large part of digital photographs of art 

works in the collections are protected by copyright law. Due to unresolved issues 

between relevant parties some museums do not display images of their collection on 

the web. However relevant parties now they seek to align those agreements..   
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Formáli  

Lokaverkefnið er 30 ECTS eininga rannsóknarverkefni til MIS gráðu í upplýsingafræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, á kjörsviðinu upplýsinga- og skjalastjórn og 

rafræn samskipti hjá skipulagsheildum. Rannsóknin fjallar um skráningu safnkosts 

listasafna í gagnasöfn og miðlun stafrænna upplýsinga um þau á vefnum. Verkefnið er 

unnið undir leiðsögn Rögnu Kemp Haralsdóttur aðjúnkt og vil ég þakka henni góða 

leiðsögn. 

Ég vil þakka öllum þátttakendum í rannsókninni sérstaklega fyrir hjálpina. Að lokum 

vil ég þakka manninum mínum fyrir stuðning og hvatningu í vetur. Elsu fyrir ráðleggingar 

og yfirlestur, Silju Lind fyrir yfirferð og Katí fyrir samveruna. Börnin mín stóðu sig með 

prýði sem verkefnastjórar, þakka þeim fyrir skemmtilegar stundir.  

 

           Hafnarfjörður, 8.maí 2018 

           Telma Haraldsdóttir 
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1 Inngangur  

Síðustu áratugi hefur tækniþróun fjölgað möguleikum safna til skráningar og miðlunar 

safneignar sinnar svo um munar. Í vaxandi mæli hafa söfn út um allan heim opnað fyrir 

aðgang að stafrænu efni um safneignir sínar á vefnum. Íslensk söfn hafa smám saman 

tileinkað sér fjölbreyttar leiðir netsins til að miðla þekkingu og fróðleik. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna stöðuna á rafrænni skráningu listaverka og 

hver reynsla viðmælanda er af þjónustu og framþróun rafrænna gagnasafna. Markmiðið 

var jafnframt að skoða með hvaða hætti ljósmyndir af listaverkum eru birtar á vefnum. 

Við rannsóknina var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Tekin voru sex viðtöl við 

sjö viðmælendur og gerð ein þátttökuathugun. Samhliða fór fram fræðileg 

gagnasöfnun. Rannsóknin var unnin haustið 2017 og vorið 2018. Ákveðið var að taka 

viðtöl við þrjú listasöfn sem nota skráningarkerfið Sarp og eitt viðtal við safn sem notar 

annað skráningarkerfi. Til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið var ákveðið að taka 

viðtöl við starfsmann Rekstrarfélags Sarps og starfsmenn Myndstefs, hagsmunasamtök 

myndhöfunda.  

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Eftir inngang er í öðrum kafla fræðileg umfjöllun. Þar 

er farið yfir starfsumhverfi safna og litið yfir stefnur stjórnvalda sem snúa að 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Fjallað er um rafræna skráningu listaverka og stöðuna á 

stafrænni miðlun safnkosts listasafna. Litið er yfir fyrri rannsóknir á efninu. Í þriðja kafla 

er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil, farið er yfir framkvæmd hennar og úrvinnslu 

gagna lýst. Í kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Kaflanum er skipt í 

þrjá undirkafla eftir þemum sem greind voru í viðtölunum, þátttökuathugun og 

fyrirliggjandi gögnum.  

Í niðurstöðum er fjallað um rafræna skráningu á listaverkum. Þá er fjallað um 

viðhorf viðmælenda og þróun á rafrænum skráningarkerfum. Þar á eftir er farið yfir 

birtingu stafrænna ljósmynda af listaverkum á vefnum. Í fimmta kafla er að finna 

umræður og samantekt og í kjölfarið eru lokaorð.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan hluta rannsóknarinnar. Fyrst er farið yfir 

hlutverk safna og starfsumhverfi. Þá verður skoðað hvernig markmið um rafræna 

skráningu og aðgang að menningararfi þjóðarinnar birtist í stefnum stjórnvalda. Fyrri 

skrif og rannsóknir á efninu er skoðað. Þar á eftir er fjallað um rafræna skráningu og í 

kjölfarið um gagnakerfi sem eru notuð á listasöfnum. Í lokin er stafræn miðlun safneigna 

á netinu skoðuð og kannað hver eru áhrif höfundaréttarlaga á myndbirtingu úr 

safneignaskrám.  

2.1 Hlutverk safna 

Samkvæmt siðareglum Alþjóðaráðs safna (ICOM) eru söfn og stofnanir með fastan 

rekstur sem ekki eru reknar til ágóða heldur til þjónustu við samfélagið og til framgangs 

þess. Stofnanirnar eru opnar almenningi og safna til sín, viðhalda, rannsaka, miðla og 

sýna til skoðunar, menntunarauka eða ánægju, það sem til vitnis er um fólk og umhverfi 

þess (Siðareglur ICOM, bls. 32, 2015). Þar kemur fram að söfn verði að fylgja í einu og 

öllu þeim lögum sem við eiga. Má þar nefna landslög svo sem safnalög nr. 141/2011, 

höfundaréttarlög nr. 73/1972 og myndlistarlög nr. 64/2012, alþjóðasamninga svo sem 

Haag sáttmálann, 1999, reglugerðir sveitarfélaga og ákvæðum milliríkjasamþykkta.  

Safnalög voru sett í þeim tilgangi að efla starfsemi safna við varðveislu menningar- 

og náttúruarfs á Íslandi og tryggja að honum verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. 

Söfn skulu hafa það að leiðarljósi í starfi sínu að auka lífsgæði manna með því að efla 

skilning á þróun, stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. Þessi lög taka til safna sem 

eru í eigu ríkisins sem og til annarra safna sem eru viðurkennd samkvæmt safnalögum 

(Safnalög nr. 141/2011). Það er mennta- og menningarmálaráðherra sem fer með 

yfirstjórn safnamála. Um 45 söfn hafa hlotið viðurkenningu frá mennta- og 

menningarmálaráðherra að tillögu Safnaráðs (Safnaráð, 2017).  

Samkvæmt safnalögum skal viðurkennt safn ekki vera rekið í hagnaðarskyni, skal 

vera í eigu opinberra aðila, sjálfseignarstofnunar, félags eða fyrirtækis sem tryggir 

safninu fjárhagsgrundvöll fyrir starfsemi þess og skipar því stjórn (Safnalög nr. 

141/2011). Mörg söfn á Íslandi eru í eigu sveitarfélaga og reiða sig á fjárframlög frá 
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sveitarfélögum og ríki, en sum söfn eru sjálfseignarstofnanir. Öll söfn sækja um styrki í 

safnasjóð til að standa undir ákveðnum verkefnum (Safnaráð, 2016).  

Starfsemi safna hefur í gegnum aldirnar tekið ýmsum breytingum. Safnkostur 

þeirra er fjölbreyttur og markmið þeirra einnig. Þróunin bæði erlendis og hér á landi 

síðustu áratugi hefur verið í átt að samþættingu menningarstofnana (Marty, Paul F, 

2014; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir, 2015; Yarrow, Alexandra, 

Clubb, Barbara, Draper, Jennifer-Lynn, 2008; Örn Hrafnkelsson, 2006). Safnaráði hefur 

verið falið það hlutverk að sinna stefnumörkun um safnastarf í samvinnu við 

höfuðsöfnin: Þjóðminjasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og Listasafn Íslands 

(Safnalög nr. 141/2011).  

Samþætting safna felur í sér aukna samvinnu menningarstofnana í að samræma 

verkferla og starfsemi hvers annars (Jóhanna og Jóna Kristín, 2015). Aukið samstarf 

safna hér á landi má sjá meðal annars með sýningunni Sjónarhorn í Safnahúsinu. 

Sýningin sem er samstarfsverkefni íslenskra menningarstofnana; Þjóðminjasafns Íslands, 

Listasafns Íslands, Náttúruminjasafns Íslands, Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum, Landsbókasafns Íslands-Háskólabókasafns og Þjóðskjalasafns Íslands hefur það 

markmið að skoða menningararfleifðina í nýju samhengi og varpa ljósi á ósagða sögu 

(Listasafn Íslands, e.d.). 

Samfélagslegt hlutverk safna varð að mikilvægum þætti í starfsemi safna á áttunda 

áratug síðustu aldar. Aukin áhersla var lögð á gesti safnsins og að söfnun muna og 

heimilda væri í þágu samfélagsins (Hooper-Greenhill, 1995). Í bókinni Museums and 

their Communities er hlutverk safna skoðað og hvernig söfn geta haft áhrif á samfélagið. 

Sheila Watson segir söfn ekki lengur metin af innihaldi sínu, svo sem safneign og 

starfsfólki, heldur einnig af ytri umgjörð, það er hvað þau hafa að bjóða einstaklingnum 

og samfélaginu sem það þjónar (Watson, Sheila, 2007). Í siðareglum alþjóðaráðs safna 

eru söfn hvött til að hafa frumkvæði að verkefnum í sínum nærsamfélögum, miðla og 

fræða ólíka hópa um menningararfinn og vera virk í samfélagsumræðunni (Siðareglur 

ICOM, 2015).  

Nú má segja að söfn séu ekki lengur að vinna fyrir samfélagið heldur með 

samfélaginu. Með komu þátttökuvefsins auðveldar tæknin tafarlaus samskipti, óháð 

staðsetningu (Bautista, Susana Smith, bls. 27-28, 2014). Mikið hefur verið rætt um 
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vandamál og ávinning þess að söfnin aðlagi sig að breyttri menningu og þrói nýjar leiðir 

til að þjóna samfélaginu (Drotner, Kirsten og Schrøder, Kim Christian, bls. 7-8, 2013; 

Parry, Ross, 2010).  

2.2 Stefnur stjórnvalda 

Stjórnvöld hafa tilgreint hlutverk menningarstofnana í stefnuyfirlýsingum og áætlunum 

og sett þeim markmið um skráningu og aðgengi að menningararfi þjóðarinnar. Í 

Auðlindir í alla þágu, upplýsingastefnu ríkisins fyrir árin 2004-2008, voru markmiðin að 

vinna að tölvuvæddri skráningu menningarefnis í samræmi við alþjóðlega staðla og að 

gagnagrunnar menningarstofnana verði samræmdir og þeir gerðir aðgengilegir. Þar 

kemur einnig fram að átak verði gert í stafrænni endurgerð íslensks menningararfs og 

tekið tillit til þarfa menntakerfisins. Þá ætti að móta eigin stefnu um varðveislu stafræns 

efnis (Forsætisráðuneytið, 2004).  

Árið 2007 var gerð skýrsla um langtímavarðveislu stafræns efnis sem unnin var fyrir 

menntamálaráðuneytið með það að markmiði að taka saman og meta núverandi stöðu 

á langtímavarðveislu stafræns efnis í heiminum og finna mögulegar fyrirmyndir fyrir 

Ísland, með megináherslu á bóka- og skjalasöfn (Björn Þór Jónsson og Margrét Eva 

Árnadóttir, 2007). Markmið í stefnu ríkisstjórnarinnar um upplýsingasamfélagið fyrir 

árin 2008-2012, Netríkið Ísland, voru að gera aðgengi að upplýsingaþjónustu á einum 

stað að bóka-, minja-, lista- og skjalasöfnum ásamt fleiri gagnasöfnum 

(Forsætisráðuneytið, 2008). 

Fyrsta menningarstefna ríkisins var samþykkt á Alþingi árið 2013 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þar er að finna kafla um stafræna menningu. Í 

kaflanum kemur fram að gott aðgengi að íslenskri menningu og upplýsingum um hana í 

stafrænum miðlum sé afar mikilvægt fyrir öflugt menningarlíf í samfélaginu. Auka þurfi 

framboð á stafrænu efni og færa gamalt efni í stafrænt form til að opna aðgang 

almennings að lista- og menningararfi þjóðarinnar. Jafnframt kemur fram að aðgengi að 

menningarefni styðji menningar- og listfræðslu og sporni gegn ólögmætri notkun á 

lögvernduðu efni. Það stuðli einnig að auknum áhuga og þekkingu á íslenskri menningu 

og að mikilvægt sé að auka færni fólks í að nota stafræna miðla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  
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Í stefnunni eru sett sex markmið til að ná þessu fram. Til að byrja með þurfi 

menningarstofnanir sem vinna með stafrænt efni að starfa saman, forgangsraða og gera 

áætlanir. Framboð á íslenskri menningu í stafrænu formi eigi að vera vandað og 

sýnilegt. Kynning á starfi safna á vefnum eigi að vera fagleg, bæði á íslensku og 

erlendum tungumálum og stuðla eigi að virkri þátttöku og sköpun landsmanna í 

gegnum vefinn. Einnig var markmiðið að leitað verði lausna á höfunda- og 

hugverkaréttindamálum á netinu og unnið með samtökum listamanna og stjórnvöldum 

í nágrannalöndunum á því sviði. Að lokum er þar tekið fram að menningarstofnanir eigi 

að geta eflt miðlun á listum og menningararfi með stafrænum hætti.  

Í þingsályktun um varðveislu menningararfleifðar á stafrænu formi sem samþykkt 

var á Alþingi 16. maí, 2014 var ákveðið að fela mennta- og menningarmálaráðherra að 

setja fram markvissa, heildstæða og metnaðarfulla stefnu um varðveislu íslenskrar 

menningararfleifðar á stafrænu formi og leggja drög að því að verkið verði unnið á 

næstu 10-20 árum. Til að verkefnið yrði framkvæmanlegt var gerð tillaga að því að setja 

markmið til nokkurra ára og miða við tvö stórafmæli á Íslandi: 100 ára afmæli 

fullveldisins 1. desember, 2018 og 1100 ára afmæli Alþingis árið 2030. Þjóðargjöfin gæti 

orðið sú að hefjast handa við þetta verkefni og ljúka því árið 2030 (Þingskjal 118, 2011-

2012).  

Til að stjórnvöld gætu tekið ákvarðanir um næstu skref var unnin skýrsla af 

mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2017) þar sem leitast var við að kortleggja 

stöðu stafrænnar endurgerðar íslenskrar menningararfleifðar hjá söfnum og 

menningarstofnunum landsins. Þar kom fram að þekking og reynsla í stafrænni 

endurgerð hefði byggst upp og að samstarf við erlendar stofnanir hafi aukist. Hindranir 

margra safna og stofnanna fólu í sér að þær hefðu ekki bolmagn til að sinna skráningu 

eða annarri vinnu við stafræna endurgerð safneignar. Gerð var tilaga um að skipaður 

yrði starfshópur til að vinna að stefnumörkun stjórnvalda um varðveislu íslenskrar 

menningararfleifðar á stafrænu formi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Í fjármálaáætlun ríkisins sem ber heitið Menning, listir, íþrótta- og æskulýðsmál 

2018-2022 eru meginmarkmið aðgerða á sviði menningar og lista að auðvelda öllum 

landsmönnum að njóta menningar og lista meðal annars með því að bæta aðgengi og 

miðlun á menningu og listum og efla rannsóknir og skráningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). 
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2.3 Fyrri rannsóknir og skrif 

Nokkuð hefur verið fjallað um að myndast hafi gjá á milli listfræðinnar og stafrænna 

fræða. Áskoranir, meðal annars innan listfræðinnar, eru varðandi stafrænar myndir og 

aðgang að þeim sem og tæknina við gagnavinnslu (Drucker, Johanna, 2013). Sumir telja 

að efla þurfi skilning á stafrænni framtíð greinarinnar og umfangi stafvæðingarinnar á 

starfsemi safna síðustu áratugi með því að samþætta listfræði og stafræna stjórnun (e. 

Digital Curation) í háskólum (Bentowska-Kafel, Anna, 2015; Drucker, Johanna, 2013; 

Drucker, Johanna, Helmreich, Anne, Lincoln, Matthew og Rose, Francesca, 2013; Zohire, 

Diane, 2015).  

Fjölmörg hugtök hafa orðið til síðustu ár til að skilgreina nýja starfshætti innan 

safna. Kröfur um þekkingu á stjórnun stafrænna gagna má sjá hjá erlendum söfnum 

með starfsmenn sem gegna stöðum eins og Digital Director, Digital Content Manager, 

Internet Manager (Roberts, Andrew, bls. 22-27, 2010; Hegley, Douglas, 2017). Á síðustu 

árum hafa Háskólar kynnt nýjar leiðir innan fræðinnar til að takast á við þessar 

tækniframfarir með nýjar námsbrautir líkt og Digital Humanities og Digital Curation 

(Ray, Joyce, 2014). Á Íslandi hefur Háskóli Íslands opnað námsbrautina upplýsingafræði 

fyrir nemendur sem hafa lokið annarri háskólagráðu á grunnstigi en bókasafns- og 

upplýsingafræði (Háskóli Íslands, e.d.).  

Stafræn stjórnun upplýsinga á söfnum er ekki ný af nálinni heldur er umræðan og 

alþjóðlegir viðburðir síðustu ár til marks um endurvakinn áhuga á og auknu umfangi 

stafrænna gagna. Ávinningur á notkun tölvutækni í listasögurannsóknum má rekja til 

níunda áratugarins (Bentowska-Kafel, 2015). Alþjóðleg ráðstefna UNESCO sem bar 

titilinn The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation var 

haldin í Kanada árið 2012 til að kanna helstu vandamál sem tengjast stafvæðingu safna 

og varðveislu menningararfleifðar á stafrænu formi (Higgins, Sarah, 2012). Árlegar 

ráðstefnur Museums and the Web eru haldnar í Norður Ameríku og Asíu. Ráðstefnan 

var stofnuð árið 1997 af David Bearman og Jennifer Trant en þau hófu að skoða 

Internetið sem nýjan vettvang fyrir upplifun og stað til að nálgast þátttakendur og gesti. 

Fagaðilar í menningargeiranum hittast þar árlega og fá tækifæri til að miðla sinni 

reynslu (Museums and the Web, e.d.). Museum Next er annar alþjóðlegur vettvangur 

sem hófst árið 2009 í þeim tilgangi að skapa alþjóðlegt samfélag fagaðila safnageirans til 
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að ræða framtíðarþróun safna (Museum Next, e.d.). Sharing is Caring ráðstefnurnar eru 

haldnar í Danmörku og snúast um að deila reynslu og þekkingu um stafræna menningu 

(Share Care, e.d.). Á árlegum ráðstefnum félags safna í Svíþjóð hefur stafvæðing á 

safneign verið eitt af megin viðfangsefnunum (Sveriges Museer, e.d.).  

Fræðilegar rannsóknir og skrif um rafræna skráningu og aðgengi að safneignum á 

netinu hefur aukist síðustu ár hérlendis. Arndís S. Árnadóttir fjallaði um aðgengi að 

upplýsingum um listir í grein sem birtist í tímaritinu Bókasafnið árið 1999. Þar gerir hún 

grein fyrir stöðlum við heimildaskráningu um listir. Hún sýnir fram á að við 

heimildaskráningu þurfi að fylgja samræmdum aðferðum sem byggja á alþjóðlegum 

stöðlum og að upplýsingamiðlun um listaverk verði auðveldari með samræmdu 

skráningarsniði og stýrðum orðaforða (Arndís S. Árnadóttir, 1999).  

Í erindi og grein Heiðu Bjarkar Árnadóttur og Tinnu Grétarsdóttur á ráðstefnu 

félagsvísindasviðs árið 2010 var farið yfir stafræna miðlun safnkosts. Þar fjalla þær um 

þróun á nýtingu stafrænnar tækni til miðlunar safnkosts safna og tóku fram að listasöfn 

hefðu dregist aftur úr og lítið væri um markvissa miðlun safneigna þeirra á netinu. Þær 

segja eina helstu hindrun í að nýta stafræna tækni til miðlunar safnkosts listasafna séu 

núgildandi lög og reglugerðir. Þær telja að til þess að söfn haldist samkeppnishæf verði 

safnstjórar að vera meðvitaður um þau fjölmörgu tækifæri sem miðlun safnkosts á 

netinu felur í sér (Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir, 2010).  

Heiðrún Dóra Eyvindardóttir rannsakaði umsýslu ljósmynda í ljósmyndasöfnum á 

Íslandi árið 2010 þar sem hún skoðaði ytri umgjörð safnanna og vinnureglur varðandi 

skráningu, varðveislu og grisjun safnkostsins. Jóna Kristín Ámundadóttir rannsakaði 

einnig stöðuna á rafrænni skráningu menningarminja á Íslandi (2014) og rýndi í rafræna 

gagnagrunna sem eru notaðir og verklag sem stuðst var við hjá skjala- og minjasöfnum. 

Þar kom í ljós að skortur var á samræmdri skráningu, til dæmis þegar kom að 

efnisorðagjöf. Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að á sumum söfnum skorti 

verklagsreglur og staðla en flestir voru að vinna að þeirri innleiðingu. Árið eftir fluttu 

Jóna Kristín og Jóhanna Gunnlaugsdóttir erindi á ráðstefnu félagsvísindasviðs og rituðu 

grein um skráningu menningarminja í stafrænu umhverfi og skoðuðu þar samvinnu, 

samþættingu og framtíðarþróun safna.  
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Gunnþóra Halldórsdóttir rannsakaði þær breytingar sem kvikmyndasöfn standa 

frammi fyrir vegna stafrænnar tækni við gerð og miðlun kvikmynda árið 2016 

(Gunnþóra Halldórsdóttir, 2016). Guðný Dóra Gestsdóttir (2016) rannsakað hvernig 

safnstjórum viðurkenndra safna á Íslandi hefur tekist að sinna því hlutverki sem þeim er 

ætlað í nýju safnalögunum. Þar kemur fram að söfn á Íslandi eru oft með fá stöðugildi 

og eiga erfiðara en stærri söfn með að sinna þeim verkefnum sem skilgreind eru í 

lögunum. Erfitt væri að sinna skráningu vegna manneklu en að vel tækist til hjá þeim 

sem gátu ráðið starfskraft til að sinna því yfir sumartímann (Guðný Dóra Gestsdóttir, 

2016).  

Farskóli safnamanna á Íslandi 2017 bar titilinn „Söfn í stafrænni veröld“, þar sem 

erindi safnamanna snérust um það hvernig hægt er að nýta tæknina til framþróunar og 

vaxtar og tryggja varðveislu til framtíðar (Safnamenn, e.d.). Alþjóðlegi safnadagurinn 

2018 ber yfirskriftina „Ofurtengd söfn: Ný nálgun, nýir gestir“. Í kynningu um 

safnadaginn er hugtakið ofurtengslamyndun (e. hyperconnectivity) notað yfir 

fjölbreyttar samskiptaleiðir sem við búum við nú á dögum, líkt og samskipti í tölvupósti, 

netspjall, síma og á netinu. Vegna tækninnar geta söfn náð langt út fyrir sitt 

nærsamfélag og nálgast nýja gesti á annan hátt, til að mynda með því að koma 

safneigninni á stafrænt form (Facebook, Alþjóðlegi safnadagurinn á Íslandi, 9. mars, 

2018). 

2.4 Rafræn skráning  

Í skilgreiningu Þjóðskjalasafns Íslands er rafrænn gagnagrunnur safn upplýsinga sem 

geymdar eru skipulega á rafrænu formi. Kosturinn við rafrænt gagnakerfi er að 

upplýsingum er skipað niður eftir innbyrðis venslum til að vinna úr þeim og heimta þau 

að hluta eða í heild (Þjóðskjalasafn Íslands, e.d.). Með notkun rafrænna gagnakerfa er 

hægt að fylgjast með staðsetningu muna, skipuleggja varðveislu og halda utan um 

útgáfu, sýningarsögu og uppruna verka. (Quigley, Suzanne og Perian, Sully, bls. 161, 

2010).  

Talið er að með sameiginlegu kerfi menningarstofnanna aukist hagræðing og þróun 

skráningar ásamt samræmi í skráningarferli safna (Higgins, Sarah, 2012). Skráningin er 

talin hvað nákvæmust þegar upplýsingar um muni eru samþættar milli stofnanna og 

þvert á fræðigreinar (Hagedorn-Saupe, Monika et al, 2013). Hinsvegar geta upplýsingar 
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og fjöldi smáatriða verið talin nauðsynleg hjá einu sviði, en eru mögulega óþörf eða 

jafnvel óskiljanleg hjá öðru. Þjóðfræði hefur yfirleitt minni áhuga á persónu höfundar 

hlutar en í listgreinum og í náttúrufræði er hugtakið „höfundur“ orðið algerlega 

óviðkomandi (Doerr, Martin og Croft, Nicolas, 1998).  

Eins og komið hefur fram þurfa söfn staðfestingu safnaráðs til að teljast sem 

„viðurkennt safn“ og að fá viðurkenningu ráðherra samkvæmt safnalögum. Til þess þarf 

að fara eftir leiðbeiningum höfuðsafns um skráningu og skráningarkerfið en það þarf 

meðal annars að fela í sér rafrænan gagnagrunn sem er leitarbær (Safnaráð, e.d.). 

Listasafn Íslands hefur, sem höfuðsafn, gefið út leiðbeiningar um skráningu listaverka 

fyrir listasöfn landsins í samvinnu við safnaráð. Þær leiðbeiningar eru frá árinu 2013 og 

eru byggðar á tillögum frá tækninefnd Fagstaðlaráðs í upplýsingatækni (hjá Staðlaráði 

Íslands) um staðlaða skráningu heimilda og leiðbeiningum frá CIDOC (e. International 

Committee for Documentation) (Safnaráð, e.d.).  

Í skilgreiningu safnaráðs á skráningu (e. cataloging) segir:  

Skráning er ferli þar sem upplýsingar um heimild/ir sem eru hluti af safnkosti safns 

eru skráðar. Fyrsta skráning safngripa er gerð í aðfangabók, en þar er þeim gefið 

númer (safnnúmer) og greint frá helstu upplýsingum sem lýsa því hvaðan gripirnir 

er komnir, úr hverju þeir eru og aðrar viðeigandi upplýsingar. Frekara 

skráningarferli felst svo í ítarlegri skráningu, þar sem safngripirnir eru mældir, lýst 

eins ítarlega og hægt er, í hvaða ástandi þeir eru og ljósmyndaðir.  

Safnaráð hefur eftirlit með skráningu gripa og aðgengi að safnkosti og sýningum er 

framfylgt með úttekt sérfræðinga á staðnum sem og á gögnum eftir þörfum (Safnaráð, 

2018). Skráning felur í sér „lýsigögn“, það er að segja gögn sem lýsa nánar tilteknum 

gögnum eða hlut. Til að mynda heiti höfundar, ár verks, stærð og efni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2002). Með því að lýsa grundvallaratriðum hlutar, geta 

lýsigögn þjónað sem skrá yfir eiginleika tiltekinnar safneignar og eru þar með gagnlegt 

tól til að nota og stjórna safneigninni hvort sem það er safn af bókum eða stafrænum 

myndum (Gill, Tony, 2016). Bognerud og Pedersen segja að góð lýsigögn séu 

grundvallaratriði í því að auðvelda notkun og veita aðgang að upplýsingum um 

safneignir. Safnafólk og fræðimenn hafa sömuleiðis mikinn áhuga á að fá aðgang að eins 

miklum upplýsingum og mögulegt er um listaverk, minjagripi eða heildarsafneign safna 

(Bognerud og Pedersen, 2015).  



16 

Í leiðbeiningum safnaráðs er tilgreint að safneign eigi að skrá samkvæmt faglega 

viðurkenndum stöðlum: 

 Í slíkri skráningu skal tilgreina og lýsa hverjum grip í safninu ítarlega, skrá tengdar 

upplýsingar, uppruna, ástand, forvörslumeðferð og geymslustað. Slíkar upplýsingar 

skal geyma á öruggum stað og haga gagnagrunni þannig að upplýsingarnar séu 

aðgengilegar starfsmönnum safnsins og öðrum réttmætum notendum (Safnaráð, 

e.d.). 

Söfn geyma einnig upplýsingar um listamenn, heimildir um ævi og listaverk líkt og bréf, 

ljósmyndir, sýningaskrár, dagbækur og skissubækur. Kaie Jeeser segir í erindi sínu á 

ráðstefnu CIDOC (e. International Committee for Documentation) að skráning á safngrip 

sé lifandi ferli og því sé mikilvægt að það sé eitt kerfi sem haldi utan um öll skjöl og 

upplýsingar um safngrip. Hver rannsókn og sýning bætir við nýjum og áhugaverðum 

upplýsingum um muninn. Því lengur sem safngripurinn hefur verið í safninu því fleiri 

sögur bætast við (Jeeser, Kaie, 2014). Upplýsingar um safnmun eru skammvinnar og 

auðvelt er að tapa þeim ef ekki tekst að afla þeirra á þeim tíma sem safnið eignast 

gripinn.  

Án upplýsinganna er erfitt að taka ákvarðanir og meta mikilvægi safnmuns í 

safneigninni og menningarlegt gildi hans. Mörg söfn myndu hika við að safna munum án 

fullnægjandi gagna um fyrri sögu og verk með takmörkuðum upplýsingum gæti verið 

viðkvæmt fyrir grisjun (Fahy, Anna, bls. 82, 1995). Forsenda þess að hægt sé að nota 

efnið á netinu er að viðeigandi lýsigögn eru búin til til að hægt sé að leita að stafrænum 

skrám. Þá geta takmarkaðar upplýsingar um tiltekin mun í rafrænu skráningarkerfi 

valdið því að hann kemur sjaldan eða ekki upp í leit (Quigley og Perian, bls. 161, 2010). 

Samkvæmt rannsóknum eru menningarstofnanir talin ein traustasta 

upplýsingalind, jafnvel áreiðanlegri en stjórnvöld (Marty, Paul F., 2014; Hegley, 2017). 

Paul F. Marty (2014) er einn þeirra er hefur rannsakað hvernig einstaklingurinn leitar að, 

sækir og notar upplýsingar á stafrænni öld og segir að það hafi haft áhrif á hlutverki 

menningarstofnana. Að hans mati þurfi söfn að finna leiðir til að mæta upplýsingaþörf 

almennings sem er stöðugt að breytast en hann segir jafnframt að margt hafi verið gert 

til að koma til móts við þarfir notenda til að bæta aðgang að upplýsingum safna en að 

almenningur, sem geri kröfur um aðgang að upplýsingum án tafar, fái litla innsýn í 

vinnuna við skráningu muna. 
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2.5 Stafræn miðlun 

Í stefnum stjórnvalda er fjallað um stafvæðingu menningarstofnanna og er notast við 

hugtakið stafræn endurgerð á safnkosti (e. digitization of collections). Þá er átt við efni 

sem er fært af t.d. pappír yfir á stafrænan miðil. Efni er hinsvegar upprunalega stafrænt 

ef það er búið til með stafrænum hætti (Hrafn H. Malmquist, 2015). Stafræn endurgerð 

á bók getur talist viðeigandi skipti fyrir upprunalega hlutinn, PDF skrá sem inniheldur 

textann í leitarhæfu formi gæti talist endurheimt á upprunalegri gerð. Stafrænt afrit af 

skjali, sem er búið til og geymt í skjalavistunarkerfi má telja áreiðanlegt en aðeins ef 

uppruni þess er skýr. En stafræn ljósmynd af verki er ólíklegt að nokkurn tíma verði 

tekið sem staðgengill fyrir upprunalega listaverkið, sama hversu góð upplausnin er, 

nema verkið sé stafrænt að uppruna (Frost, Olivia C, 2010).  

Stafrænar ljósmyndir eru teknar af verkum í eigu safna til þess að hafa með í 

skráningu í gagnakerfi (Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, 2010). Að mati Scott Hankins er 

mikilvægt að skoða hvernig ljósmyndir af safneign eru notaðar á safninu og hvernig þær 

munu notaðar í framtíðinni áður en farið er í að taka myndir af safnkosti. Einnig þurfi að 

ákveða bæði hver muni taka ljósmyndina, ljósmyndabúnað og skráarsniði myndarinnar 

fyrir varðveislu. Skoða þurfi það höfundaréttur á myndinni og hvort ljósmyndari muni 

eiga afrit eftir að hafa skilað loka eintaki til safnsins (Hankins, bls. 282-284, 2010).  

Góðar ljósmyndir er lykillinn að góðu stafrænu safni. Á söfnum eru ljósmyndir ekki 

bara notaðar í safnmunaskrár heldur einnig til að mynda ástand verka, í 

markaðssetningu, kynningar og í fræðsluefni (Hankins, Scott, bls. 277, 2010). Sýningar 

eru ljósmyndaðar sem og viðburðir og aukist hefur að uppsetningar og almenn 

starfsemi er ljósmyndað og birt á vefsíðum og samfélagsmiðlum safna. Á þann hátt eru 

ljósmyndir því bæði vinnutæki safnanna við skráningu á listaverkum og heimildasöfnun 

um starfsemi safnsins (Heiðrún Dóra Eyvindardóttir, 2010). Stafræn myndatækni hefur 

breyst töluvert síðust ár. Þó að ljósmyndir muni aldrei koma í stað skoðunar á sjálfu 

verkinu getur skýrleiki og stækkanlegur eiginleiki stafrænna mynda aukið möguleikana á 

notkun ljósmynda til dæmis í rannsóknum (McLean, Suzanne Petersen, 2014). Söfn hafa 

almennt deilt upplýsingum um safneignir sínar á netinu síðan á áttunda áratugnum, í 

upphafi milli stofnana (Quigley og Perian, bls. 182-183, 2010).  
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Stafrænar upplýsingar um safnmuni nýtast ekki bara safninu heldur einnig 

námsmönnum og kennurum til fræðslu og í rannsóknir sérfræðinga og sýningarstjóra út 

um allan heim (Fouseki, Kalliopi og Vacharopoulou, Kalliopi, 2013). Í könnun Enumerate, 

evrópskri könnun um stafrænan safnkost menningarstofnana árið 2014, kom í ljós að 

aðgengi fræðimanna og nema vegna rannsókna eða náms var talin mikilvægasta 

ástæðan fyrir því að miðla stafrænum upplýsingum um safnkost til almennings. Sala eða 

tekjur af afnotarétti var veigaminnsta ástæðan fyrir miðlun stafrænna upplýsinga 

(Hrafn, bls. 14, 2015). Miðlun upplýsinga og stafrænna ljósmynda af safneignum sem 

eru til sýnis á netinu eykur líkurnar á heimsókn á safnið (Bertacchini og Morando, 2013; 

Siegal, 2013). 

Stafrænum gögnum er auðvelt að breyta, stjórna, meðhöndla og nota það í öðrum 

tilgangi (Frost, Olivia C., bls. 240, 2010). Stefnur erlendra safna um miðlun stafræns 

efnis úr safnmunaskrám eru breytilegar milli safna og taka mið af eðli safneignarinnar 

og lagaumhverfi. Mikilvægt þykir að söfn setji sér skýra stefnu og afli sér þekkingar á 

stafrænu efni (Chan, Sebastian, 2007; Hegley, Douglas, 2017). Frost (2010) fjallar um 

þau vandamál sem fylgja stafrænni byltingu og birtinu stafrænna upplýsinga á netinu. 

Hún talar um nauðsyn þess að skilja hvernig eigi að nota upplýsingar á ábyrgan hátt og 

þekkja reglur um eignarrétt sem er að hennar mati mikilvægur þáttur þar sem núna 

þykir það félagslega samþykkt að deila og afrita efni sem finnst á veraldarvefnum. Þegar 

við finnum upplýsingar á netinu vitum við lítið um sköpun þess eða aðstæður atriði 

sköpun þess. Á sama hátt höfum hefur sá sem skapar efni litla hugmynd hver deilir því 

og í hvaða tilgangi.   

2.6 Aðgengi að erlendum safneignum 

Allar tegundir menningarstofnana víða um heim stefna að því að gera safneignir sínar 

aðgengilegar á Internetinu. Vegna tækninnar geta söfn náð langt út fyrir sitt 

nærsamfélag og nálgast nýja gesti á annan hátt, til að mynda með því að koma safneign 

sinni á stafrænt form og nota samfélagsmiðla og vefsíður (Parry, Ross, 2010; Rudloff, 

Maja, 2013). Vefgáttin Europeana felst í að gera menningararf Evrópu aðgengilegan 

stafrænt. Hugmyndin með Europeana er að hver notandi geti skapað eigin 

notendareikning sem leyfir honum að geyma hluti, nota og deila að vild. Þannig er 

hugmyndin ekki bara að gefa aðgang að heldur einnig að þróa þjónustu á netinu til að 
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hvetja til upplýsingamiðlunar milli menningarstofnana og gesta, og að opna fyrir aukið 

samstarf og samskipti (Hagedorn-Saupe et al, 2013).  

Í Danmörku eru menningarstofnanir að taka upp veflæga skráningarkerfið SARA. 

Markmiðið með nýju kerfi er að ná yfirliti yfir safneignir dönsku safnanna, auka gæði 

söfnunar og skráningar og auðvelda aðgang að upplýsingunum fyrir söfnin (Kultur 

Ministeriet, e.d.). Áætlað er að gögn úr skráningarkerfinu SARA verða opin og 

aðgengileg á ytri vef., fyrir almenning og aðra hagsmunaaðila sem kunna að hafa áhuga 

á að endurnýta upplýsingar um safneignir, til dæmis í ferðaþjónustu eða í tengslum við 

menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Kerfið SARA var ekki enn 

kominn í gagnið í janúar 2018 vegna tæknilegra örðugleika (Boye, Magnus, 2018) 

Í Svíþjóð og Noregi er hinsvegar notast við gagnakerfið PRIMUS sem var þróað fyrir 

þarfir safna og er þar notað af fjölmörgum söfnum. Vefgáttin Digitalt Museum er notuð 

fyrir söfn sem nota Primus til að birta safnmunaskrár sínar á vefnum (Kulturvårdsforum, 

e.d.). Í Svíþjóð var farin sú leið að stofnuð var samráðsskrifstofa árið 2011, Digisam, um 

stafræna endurgerð, varðveislu og aðgengi að stafrænum menningararfi af sænsku 

ríkisstjórninni. Samkvæmt Digisam er markmiðið að veita almenningi aðgang að 

stafrænum upplýsingum menningarstofnana og gera hann eins einfaldan og mögulegt 

er. Leiðin að því markmiði er að einfalda takmarkanir og nota opinn hugbúnað og leyfi 

til að bæta aðgengi að þekkingu og hvetja til sköpunar. Digisam hefur sett saman 

leiðbeiningar um hvernig meðhöndla skuli stafrænar endurgerðir menningararfs fyrir 

menningararfsstofnanir. Digisam gerði einnig grunnsamning við samtök 

höfundaréttarhafa í Svíþjóð um aðgengi almennings að stafrænum endurgerðum sem 

hvert safn fyrir sig getur síðan valið að gera við samtök höfundaréttarhafa (Digisam, 

2015). 

Rijksmuseum í Amsterdam er frumkvöðull í að gera menningararf aðgengilegan á 

netinu. Verkefni þeirra, Rijksstudio er óvenjulegt meðal stafrænna safnaverkefna að því 

leyti að það veitir ýmis tól til að vinna ljósmyndir af verkum í safneign í hárri upplausn, 

hlaða þeim niður og breyta þeim eða klippa þær til (Gorgels, Peter, 2017). Rijksstudio 

sem opnaði árið 2013 var unnið í samstarfi við Europeana (Vollmer, Timothy, 2014). 

Starfsmaður Rijksmuseum, Peter Gorgels, heldur því fram að það að gefa almenningi 

stjórn á myndunum sé mikilvægur þáttur í að hvetja fólk til að eiga „samtal“ við 
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safneignina. Gorgels segir að sú framkvæmd að vinna með ljósmyndina, klippa hana út 

og skoða smáatriði geri það að verkum að einstaklingurinn man betur eftir henni og 

hvetur til frekari fræðslu og sköpunar (Gorgels, 2013).  

Aukin þróun í átt að gagnvirkri framsetningu á safneign þar sem reynt er að virkja 

notendur má sjá á mörgum erlendum síðum. Þar geta notendur skráð sig inn, búið til 

safn af verkum, sett inn athugasemdir eða sent spurningar um verk og jafnvel hafið 

samtal við starfsmenn safnsins (Digitalt Museum, e.d; National Gallery of Art, e.d; Los 

Angeles County Museum of Art, e.d; ArtUK, e.d.), Markmiðið er ekki eingöngu að veita  

upplýsingar um safneign og að upplýsingarnar  séu leitarbær, heldur er þróunin í þá átt 

að efla notendur í að vinna með þessar upplýsingar. 

 Melissa Terrass (2015, 2016), Douglas (2017) og Nina Simon (2011) hafa fjallað um 

þessar breytingar í hlutverki safna og mikilvægi þess að söfn kynni sér hvað notendur 

gera á safneignarsíðum og hvernig þeir nota efnið sem í boði er áður en þeir velja 

tæknilegar lausnir. Með tilkomu vefs 2.0 var almennur internetnotandi ekki lengur 

áhrifalaus móttakandi upplýsinga á netinu heldur gat hann verið virkur þátttakandi 

(Parry, Ross, Poole, Nick og Pratty, Jon, bls. 97, 2010). Simon telur að söfn leggi of mikla 

áherslu á að vera með gagnvirka möguleika en að lítið gerist við þess háttar þátttöku 

notenda. Af hverju að fara í gegnum þessa erfiðisvinnu ef ekkert á að gerast vegna 

þess? (Simon, Nina, 2011).  

Aðgangur að myndum af listaverkum á netinu gefur hins vegar ekki til kynna stjórn 

yfir notkun og endurgerð stafrænna mynda sem eru birtar. Mörg söfn treysta á nokkrar 

tæknilegar varnir á stafrænum ljósmyndum líkt og vatnsmerki og óvirka afritun eða 

bjóða upp á myndir í lágri upplausn og smámyndir (Bertacchini og Morando, 2013; 

Gorgels, 2013). Vatnsmerki hafa verið skilgreind sem tilraun til að tryggja að það séu 

ákveðnar kröfur sem er bundnar stafrænni mynd og að þær fylgi henni (Lynch, Clifford, 

2010). Söfn sem gefa aðgang að stafrænum ljósmyndum í fullri upplausn gefa 

upplýsingar um höfundarétt og heimila notkun til dæmis með Creative Commons 

leyfunum (ArtUk, e.d.; Digitalt Museum, e.d.; Louvre, e.d.; Museum of modern art, e.d.; 

Rikjsmuseum, e.d; National Gallery of Art, e.d; Metropolitan Museum of Art, e.d.). 

Í tilfelli Rijksmuseum gat safnið leyft fulla notkun á stafrænum ljósmyndum á 

netinu vegna þess að mikið af safneigninni er fyrir tíma hollenskra höfundaréttarlaga og 
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vegna þess að starfsfólk hafði tækifæri til að sinna vinnunni við að stafvæða upplýsingar 

um safneignina þegar safnið var lokað vegna breytinga á húsnæði safnsins (Siegal, 2013; 

Gorgels, Peter, 2017). Varðandi höfundarétt og aðgang að efni í Europeana segir 

Hagedorn-Saupe að þróunin í opnari aðgang hjá Evrópskum menningarstofnunum sé 

ferli sem þarfnast meiri uppbyggingar og eflingar frá mörgum vígstöðvum (Zohire, 

Diane, 2015).  

2.7 Skráning og miðlun íslenskra listasafna   

Í ritröðinni Íslensk listasaga hefst saga íslenskrar listar árið 1900 með sýningu Þórarins 

B. Þorlákssonar listmálara, sem var fyrsta formlega listasýningin hér á landi (Ólafur 

Kvaran, 2011). Íslenska myndlist má þó sjá til dæmis í myndskreyttum 

miðaldahandritum (Árnastofnun, e.d; Handritin Heima, e.d.). Markús Þór Andrésson 

segir í viðtali við Hugrás, vefrit Hugvísindasviðs Háskóla Íslands að listasögunni var lengi 

skipt í tvennt, það sem var gert fyrir 1900 var talið handverkshefðar (Katrín Helena 

Jónsdóttir, 2018). Listasafn Íslands, sem stofnað var rétt fyrir aldamótin 1900, fer að 

safna og skrá íslensk listaverk í upphafi 20. aldar (Listasafn Íslands, e.d.).  

Gögn um menningarminjar eru í flestum söfnum skráð í rafrænar skrár eða rafræna 

gagnagrunna hér á landi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Listasafn 

Íslands hafði frumkvæði að kaupum á Filemaker gagnakerfinu frá Kanada rétt fyrir 

síðustu aldamót. Kerfið var þýtt á íslensku og var skráningarstaðall safnaráðs hafður til 

hliðsjónar við þróun kerfisins (Reykjavíkurborg, 2006). Ekkert miðlægt gagnakerfi var 

fyrir listasöfnin en mörg þeirra notuðu gagnakerfið Filemaker (Virtual Collection) fyrir 

rafræna skráningu listaverka (Safnaráð, 2003). Listasafn Sigurjóns Ólafssonar fyrst 

íslenskra listasafna til að ljúka skráningu allra verka eins listamanns á tölvutæku formi 

og birta stafrænar ljósmyndir úr skránni á vefsíðu safnsins árið 2006. Safnið fékk styrk úr 

safnasjóði til að vinna verkefnið. (Listasafn Sigurjóns Ólafssonar, 2005-2006; 2006-

2007).  

 Aukið samstarfs safna á Íslandi má sjá með sameiginlega gagnasafninu Sarpur 

sem er nú notað á um 50 söfnum. Söfnin sem skrá Sarp eru meðal annars lista-, minja-, 

ljósmynda-, hönnunar-, lyfjafræði- og byggðasöfn (Sarpur, e.d.). Viðurkennd söfn sem 

falla undir safnalög nr. 141/2011 og menningarstofnanir sem varðveita heimildarsöfn 

hafa rétt til aðildar að Sarpi. Önnur söfn og félög sem eru ekki í eigu ríkis eða 
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sveitarfélaga geta orðið samstarfsaðilar að félaginu (Landskerfi, 2015). Upphaf 

vinnunnar við Sarp má rekja til um 1990 þegar, með umbótum á rafrænu 

skráningarumhverfi Þjóðminjasafnsins kom í ljós að samræming á sameiginlegum 

atriðum einstakra hluta var vel gerleg (Þjóðminjasafnið, e.d.). Upplýsingakerfið var 

upphaflega tekið í notkun árið 1998 og var smíðað af Þjóðminjasafni Íslands og Hugviti 

hf. (Sarpur, e.d.). Sarpur hefur einnig verið tengdur við Leitir.is síðan 2014. Í færslum á 

Leitir.is er tengill yfir í færslu á Sarp þar sem ítarlegri upplýsingar um verkið er að finna 

(Sigurður Trausti Traustason, Sveinbjörg Sveinsdóttir og Telma Rós Sigfúsdóttir, 2015). 

Fljótlega tóku flest minjasöfn landsins upp kerfið (Sarpur, e.d.) en listasöfn tóku 

upp kerfið síðar (Jóna Kristín Ámundadóttir, 2014). Flest öll listasöfn landsins nota 

skráningarkerfið Sarp, sum listasöfn nota enn sinn eigin gagnagrunn, FileMaker Pro 

(Jóna Kristín Ámundadóttir, 2014).  

Þriðja útgáfan, Sarpur 3.0 og jafnframt sú nýjasta, var smíðuð í samstarfi við 

ráðgjafar- og sérlausnasvið Þekkingar hf. (Sarpur, e.d.). Samningur rekstrarfélags Sarps 

og Landskerfis bókasafna var gerður árið 2013 með það að markmiði að auka 

gæðaeftirlit með skráningum, koma á öflugri notendaþjónustu og til að auka aðgengi 

almennings að gögnum í Sarpi (Landskerfi, e.d.). Menningarsögulega gagnasafnið Sarpur 

snýr að innra starfi safnanna eins og skráningu, aðföngum og útlánum. Miðlun og 

aðgangur að safnkosti aðildarsafna Sarps er frá sarpur.is (Landskerfi, 2016). 

Nýjasta útgáfan samanstendur af tveimur vefum, innri og ytri. Gerð innri vefsins 

lauk í lok árs 2012 þó hann hafi verið tekin í notkun nokkru fyrr. Upplýsingakerfið Sarpur 

fylgir alþjóðlegum stöðlum líkt og CIDOC Guidelines, SPECTRUM, Dublin Core og Outline 

of Cultural Materials (Frosti J. Jóhannesson, fyrirlestur í Safnafræði, 3.3.2011). Með 

stöðlum við heimildaskráningu skapast uppbygging, innihald og samræmd orðnotkun í 

gagnagrunninn yfir listheimildir. Stofnanir sem geyma heimildir um menningarminjar, 

frumheimildir, myndir, gögn og skjöl geta samræmt skráningu og auðvelda þar með 

notkun með leitum (Arndís S. Árnadóttir, 1999). Rekstrarfélags Sarps og Listasafn 

Íslands veita ráðgjöf og leiðbeiningar við skráningu í Sarp við innleiðingu kerfisins hjá 

listasöfnum.  

Íslenskar menningarstofnanir nota nær allar stafræna miðla til að gera safnefni sitt 

aðgengilegt almenningi. Meirihluti þeirra birtir einhvern hluta safnefnis á vefnum. Ytri 
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vefurinn var opnaður í maí 2013, þar geta söfnin birt hluta af skráningarfærslum 

(Sarpur, e.d.). Ytri vefur Sarps býður einnig upp á nokkra gagnvirka möguleika. 

Almenningur getur sent inn ábendingar eða frekari upplýsingar um ákveðið verk í Veistu 

meira, pantað ljósmynd til að nota og safnað saman verkum í möppu í Mitt safn (Sarpur, 

e.d.). 

Af erlendum samstarfsverkefnum hér á landi má nefna vefgáttina Europeana. Sum 

listasöfn hafa tekið þátt í samvinnuverkefninu, DCA (e. Digitising Contemporary Art) 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017) sem miðar að því að stafvæða 

upplýsingar um samtímalist, listaverk gerð eftir 1945, og miðla í gegnum Europeana. 

Stafrænar myndir sem framleiddar eru í tengslum við DCA verða þannig hluti af 

stafrænum söfnum viðkomandi stofnunar. DCA veitir leiðbeiningar og aðstoð um 

hvernig eigi að varðveita stafrænar skrár og halda þeim aðgengilegum um lengri tíma. 

Þá eru aðgegnilegar leiðbeiningar til að hjálpa samstarfsaðilum að búa til hagkvæma 

áætlun um framtíðarvarðveislu stafræna efnisins (Digitising Contemporary Art, e.d.).  

2.8 Höfundvarið myndefni úr safnmunaskrám 

Með tilkomu stafrænnar byltingar hefur reynt á höfundaréttarlög um allan heim. 

Eignarréttur safns á verki tryggir ekki að heimilt sé að birta það opinberlega eða gera af 

því eintök að vild. Listasöfn hafa rétt til eftirmyndunar eða annarrar eftirgerðar fyrir það 

sjálft, svo sem til skrásetningar í gagnagrunn safnsins, til kynningar á einstökum 

sýningum og til birtingar í sýningarskrám. Til annarrar eftirgerðar eða birtingar listaverka 

þarf samþykki rétthafa í samræmi við höfundalög (Myndlistarlög nr. 64/2012).  

Í höfundaréttarlögum nr. 73/1973 hefur höfundur einkarétt á að gera eintök af 

verki sínu og til að gera það aðgengilegt almenningi í upphaflegri eða breyttri mynd, í 

annarri aðlögun, í annarri tegund lista, eða með annarri tækni. Eintakagerð telst m.a. ef 

verk er flutt yfir á miðil sem nota má til endurmiðlunar (Höfundaréttarlög, 1972). Í 43. 

grein laganna í fjórða kafla stendur:  

Höfundaréttur helst uns 70 ár eru liðin frá næstu áramótum eftir lát höfundar. Nú 

er um verk að ræða sem ákvæði 7. gr. taka til og skal þá telja greint 70 ára tímabil 

frá næstu áramótum eftir lát þess höfundar sem lengst lifir (Höfundaréttarlög, 

1972).  
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Höfundur verks hefur einnig sæmdarrétt sem felst í því hann stjórnar því hvernig verk 

hans er notað. Geta þarf nafns höfundar bæði á eintökum verks og þegar það er birt 

(Höfundaréttarlög, 1972).  

Á Íslandi gildir einnig sú meginregla að verk, s.s. texti eða ljósmynd, er háð 

höfundarétti starfsmanns ef ekki liggur fyrir samningur um framsal höfundaréttar frá 

höfundi til vinnuveitanda. Fjárfesting sem lögð er í að framleiða, viðhalda og birta 

upplýsingar í gagnagrunnum, skrám og töflum er vernduð með sinnar-tegundar-rétti (sui 

generis) í 15 ár, sbr. 50. gr. höfundalaga. Það þýðir að þó að gagnagrunnar séu í eigu 

atvinnurekenda getur kerfið innihaldið sjálfstæð höfundaverk sem njóta áfram 

sjálfstæðrar verndar svo sem ljósmyndir og teikningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Í 26. grein höfundaréttarlaga er fjallað um heildarsamning eða samningskvaðaleyfi 

(e. Extended collective licensing) viðurkenndra félaga höfundaréttarsamtaka að semja 

um hagnýtingu höfundaréttarvarins efnis. Tilgangurinn með að heimila slíka samninga er 

til að leysa úr vanda sem skapast við mikla notkun margra verka þar sem annars yrði að 

afla leyfis einstakra höfunda til afritunar hverju sinni (Höfundaréttarlög nr. 73/1972).  

Í skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2017) var fjallað um 

höfundarétt myndbirtingar á netinu. Athugasemd fá Listasafni Íslands fól í sér að samið 

yrði miðlægt um kostnað við birtingu safnefnis í Sarpi og að áætlað yrði um fjárframlag 

til safna til að greiða fyrir birtingu á því efni á netinu. Í skýrslunni kom fram áhersla á að 

litið yrði til þess sem hefur verið gert í stefnumótun um skráningu menningarverðmæta 

á stafrænu formi í Svíþjóð. Þar hefur verið farin sú leið að það er ríkið sem leiðir 

samninga fyrir hönd safna gagnvart höfundaréttarsamtökum.  

Í byrjun árs 2018 var haldin fundur í Listasafni Íslands sem að markaði upphaf að 

samræðuvettvangi milli Myndstefs, Listasafns Íslands og safnaráðs um myndbirtingar 

höfundavarinna verka úr safnmunaskrám á netinu. Í tilkynningu frá fundinum kom fram 

að markmiðið var að gera rammasamkomulag fyrir söfn gagnvart Myndstefi til að birta 

höfundaréttarvarið efni úr safnmunaskrám safna á netinu (Listasafn Íslands, 20. mars, 

2018).  
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3 Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, tildrög hennar, markmið og 

framkvæmd. Þá eru þátttakendur skilgreindir og farið yfir hverjar takmarkanir 

rannsóknarinnar gætu verið, áhrif hennar á fræðasviðið og þýðingu hennar fyrir 

starfsumhverfi listasafna. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að leiða í ljós hvernig ástatt var um skráningu upplýsinga 

um safneign listasafna. Markmið rannsóknarinnar var jafnframt að kanna hvernig 

rafrænni skráningu listaverka væri háttað og fá innsýn inn í hvernig gagnakerfið nýttist 

þeim í starfi. Ásamt því að skoða hvort og á hvaða forsendum birting ljósmynda á ytri 

vef safnanna færi fram. Rannsóknin var unnin á tímabilinu september 2017 til apríl 

2018. Rannsóknarspurningarnar beina sjónum að eftirfarandi atriðum: 1) Með hvaða 

hætti fer rafræn skráning á listaverkum fram? 2) Hver er reynsla viðmælanda af 

þjónustu og framþróun rafrænna gagnasafna? 3) Með hvaða hætti eru ljósmyndir af 

listaverkum birtar á vefnum? 

3.2 Aðferðafræði eigindlegra rannsóknaraðferða 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferðafræði (e. qualitative research method). Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er aðal greiningartækið rannsakandinn sjálfur. 

Mikilvægt er að nálgast viðfangsefnið frá sem flestum sjónarhornum sem tengjast efni 

rannsóknarinnar en eigindlegri rannsókn er beitt til að ná fram upplifun og skilningi 

einstaklinga eða hópa á umhverfi sínu eða ákveðnum aðstæðum (Creswell, John W., bls. 

43-44, 2013). Rannsakendur safna gögnum með samskiptum við viðmælendur og nota 

til þess fyrir fram skilgreindar aðferðir eins og viðtöl, umræður í rýnihópum, 

þátttökuathuganir, innihaldsgreiningar og ævisögur. Hver aðferð gefur ólíka sýn á 

viðfangsefnið.  

Þar sem eigindlegar rannsóknaraðferðir eru huglægar geta bæði þátttakendur og 

rannsakendur haft áhrif á rannsóknina. Bakgrunnur þeirra, skoðanir og staða getur haft 

áhrif og þurfa rannsakendur að vera vakandi fyrir því hvernig þeir geta haft áhrif á eigin 

rannsókn á meðan á rannsóknarferlinu stendur. Einnig er mikilvægt að rannsakandi sé 
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meðvitaður um að skoðanir allra eiga rétt á sér og að engin sjónarmið séu yfir önnur 

hafin (Esterberg, Kristin G., bls. 87, 2002). Creswell leggur til fimm dæmi um eigindlegar 

nálganir: grundaða kenningu (e. Grounded Theory), tilviksrannsókn (e. Case Study), 

etnógrafíu (e. Ethnography), fyrirbærafræði (e. Phenomenology) og lífssögurannsókn (e. 

Narrative) (Creswell, bls. 104-105, 2013).  

Aðferðir grundaðrar kenningar er kerfisbundin greining á gögnum í þeim tilgangi að 

skapa kenningu (Unnur G. Óttarsdóttir, bls. 361, 2013). Stuðst var við grundaða 

kenningu í þessari rannsókn; sex hálf-stöðluð opin viðtöl voru tekin og ein 

þátttökuathugun framkvæmd við gerð rannsóknarinnar.  

Opin viðtöl veita innsýn í reynslu fólks og viðhorf. Þessi rannsóknaraðferð hentaði 

því vel til að fá góðan skilning á þekkingu og sýn starfsmanna á skráningu listaverka í 

gagnasöfn (Creswell, bls. 62-68, 2013). Charmaz fjallar um tvö stig í grundaðri kenningu; 

opna kóðun (e. Initial coding) og markvissa kóðun (e. Focused coding). Í opinni kóðun er 

leitað að þemum með því að búta gögnin niður en í markvissri kóðun eru mikilvæg 

þemu tekin út og þau skoðuð í stærra samhengi við gögnin. Hún leggur áherslu á að 

ganga úr skugga um að kóðinn passi við þau gögn sem rannsakandi hefur fengið fremur 

en að þvinga gögnin til að passa við kóðana. Til þess þurfa rannsakendur að vera opnir, 

fara nærri gögnum, halda kóðum einföldum og nákvæmum, og bera saman gögn við 

gögn (Charmaz, Kathy, bls. 48, 2006).  

Einnig var framkvæmd þátttökuathugun (e. Participatory observation) sem er 

jafnframt eigindleg rannsóknaraðferð. Aðferðin gerir rannsakanda fært að skoða og 

skilja staði, samskipti, aðstæður og andrúmsloft. Rannsakandi einbeitir sér að ákveðnum 

stað sem tengist rannsóknarefninu í samstarfi við þátttakendur hvort sem það er með 

afskiptum rannsakanda (e. with participant observation) eða án afskipta (e. non 

participant observation) (Creswell, bls. 166-167, 2013). Í þessari rannsókn fór 

þátttökuathugunin fram með afskiptum rannsakanda. Á meðan á þátttökuathugun 

stendur á rannsakandi að skrifa hjá sér nótur, lýsingar af þátttakendum og umhverfi og 

því sem gerist (Taylor, Steven J. og Bogden, Robert, bls. 66, 1998). Í þátttökuathugun er 

fólk ekki eins meðvitað um að það sé þátttakandi í rannsókn og gögn eru aðgengilegri. 

Ókostir við þátttökuathugun eru hins vegar þeir að viðtakandi getur takmarkað aðgang 
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að upplýsingum og að rannsakandi getur auðveldlega misst stjórn á rannsókninni (Taylor 

og Bogden, bls. 45-47, 1998). 

Samhliða viðtölum fór gagnasöfnun af stað en notkun á fyrirliggjandi gögnum í 

eigindlegum rannsóknum geta nýst til að dýpka upplýsingar úr viðtölum og 

þátttökuathugunum. Gögnunum er skipt í þrjá flokka, það er „opinber gögn“, 

„persónuleg gögn“ og „önnur gögn“. Gagnaöflun fór fram samhliða skipulegri greiningu 

gagnanna. Gögnum er safnað í viðtölum og athugun í grundaðri kenningu en gögnin get 

líka verið úr skjölum, dagbókum, skýrslum og skrám (Unnur, bls. 363, 2013). Samkvæmt 

Creswell er í gagnaöflun með aðferð grundaðrar kenningar stuðst við viðtöl og athuganir 

en einnig með söfnun annarra heimilda (Creswell, bls. 86, 2013). 

Í þessari rannsókn var byggt á viðtölum, þátttökuathugun og fyrirliggjandi gögnum 

eins og lögum, skýrslum, fundargerðum og öðrum gögnum. Þannig náðist þríþætt 

nálgun (e. Triangulation) (Taylor og Bogden, bls. 80-82, 1998). 

3.3 Undibúningur og framkvæmd 

Námskeiðið „Eigindlegar rannsóknaraðferðir I“ (FOM 102) sem kennt var haustið 2017 

var tekið samhliða gagnasöfnun við rannsóknina auk þess sem rannsóknarefni og 

rannsóknarspurningar voru undirbúnar. Viðtalsrammi var unninn í kjölfarið ásamt 

rannsóknaráætlun. Afrit af viðtalsrömmum má sjá í viðauka II-IIII. Í rannsóknaráætlun  

voru markmið og lýsing á verkefninu, ásamt tímaáætlun og ígrundun rannsakanda sett 

upp. Til að óska eftir viðtölum sendi rannsakandi tölvupóst til starfsmanna fjögurra 

listasafna sem stjórna eða sinna skráningu listaverka. Öll söfnin sem voru valin eru 

viðurkennd söfn samkvæmt safnaráði. Jafnframt sendi rannsakandi tölvupóst þar sem 

óskað var eftir því að gera eina þátttökuathugun, auk viðtala við starfsmann 

Rekstrarfélags Sarps og við starfsmann Myndstefs. Afrit af viðtalsbeiðni úr tölvupósti má 

sjá í viðauka I. Viðtölin fóru fram á skrifstofum, í fundarherbergjum og opnum rýmum á 

vinnustöðum viðmælenda.  

Fyrsta viðtal var tekið í lok september og það síðasta um miðjan mars. Við upphaf 

viðtals var viðmælanda greint frá rannsóknarefninu. Safnageirinn er lítill og þó að 

persónulegar upplýsingar komi ekki fram í viðtölum eru starfsmenn að lýsa 

persónulegum skoðunum sínum á starfsháttum og er þess vegna talin ástæða til að gefa 

söfnunum gervinöfn til að virða trúnað og viðmælendur auðkenndir með bókstöfum. 
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Ákveðið var að gefa ekki heldur upp starfsheiti viðkomandi til að brjóta ekki trúnað. 

Tölvupóstur var sendur á alla stjórnendur þeirra stofnana sem tóku þátt í rannsókninni. Í 

sumum tilfellum kusu stjórnendur að taka sjálfir þátt í viðtali en í öðrum bentu þeir á 

aðra starfsmenn. Viðmælendur skrifuðu undir eyðublað þar sem þeir samþykktu 

þátttöku í rannsókninni (Brinkmann, Svend og Kvale, Steinar, bls. 70-71, 2015). Allir 

viðmælendur höfðu starfað frá einu ári upp í rúmlega tvö ár á viðkomandi stofnun en 

höfðu mismikla starfsreynslu á sviðinu.  

Viðtölin tóku allt frá rúmum hálftíma upp í klukkustund. Þau voru tekin upp á 

farsíma rannsakanda og afrituð í kjölfarið með athugasemdum og ígrundun 

rannsakanda. Í heildina voru viðtölin um fjórar klukkustundir. Notuð voru hálf-opin 

viðtöl en þá er spurt opinna spurninga sem byggja á rannsóknarspurningum, stuðst er 

við viðtalsramma og leyfilegt er að víkja frá honum og breyta uppröðun spurninga ef 

viðtalið þróast í aðra átt. Viðtölin voru lesin endurtekið og markvissri kóðun var beitt við 

greiningu á þeim. Við flokkun gagnanna fundust nokkur meginþemu sem voru borin 

saman út frá gögnunum (Esterberg, bls. 159-169, 2002). Afrituð viðtöl og greiningarblöð 

voru 80 blaðsíður. Tafla 1 sýnir lista yfir viðmælendur. 

 

Tafla 1 Nöfn viðmælenda og þátttakenda  

Safn  Viðmælendur  Dagsetning  

Skissusafnið Viðmælandi A Viðtal 04.10.2017 

Sjónlistasafnið Viðmælandi B Viðtal 12.10.2017 

Kúnsthöllin Viðmælandi C Viðtal 21.12.2017 

Múseum Viðmælandi D og E Viðtal 17.11.2017 

    

Aðrir    

Rekstrarfélag Sarps Viðmælandi F Viðtal 31.10.2017 

Myndstef Viðmælandi  G og H Viðtal 02.03.2018 
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Þrátt fyrir að rannsóknin fjalli ekki sérstaklega um persónugreinanleg gögn var ákveðið 

að fylgja lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 og var 

Persónuvernd tilkynnt um rannsóknina. Tilkynningin fékk staðfestingu með númerinu 

S8413/2017. 

3.4 Hugsanlegar takmarkanir 

Fræðilegar eða aðferðafræðilegar takmarkanir í rannsókn geta minnkað alhæfingargildi 

hennar (Sigríður Halldórsdóttir, bls. 28, 2013). Rannsókn sem er byggð á reynslu og 

upplifun starfsmanna á fjórum söfnun hefur ekki alhæfingargildi. Söfnin fjögur sem taka 

þátt í rannsókninni skiptast þannig að þrjú þeirra eru rekin af opinberum aðilum og eitt 

þeirra er sjálfseignarstofnun sem ekki er rekið í hagnaðarskyni heldur til framþróunar 

myndlistar. Þrjú söfn, eru svipuð að stærð þegar kemur að safneign og mannafla. Þau 

eru öll aðildarfélög að Sarpi. Eitt safnið sem er opinber stofnun, er með töluvert stærri 

safneign og fleiri starfsmenn sem sinna safneign og skráningu listaverka.  

Eigindleg aðferðafræði gerir þær kröfur að rannsakandinn leggi til hliðar sínar eigin 

skoðanir og viðhorf og þær hugmyndir sem hann hefur um viðfangsefnið. Því er hins 

vegar haldið fram að rannsakandinn geti aldrei verið hlutlaus. Hann komi alltaf að 

rannsókninni með ákveðna þekkingu, skoðanir og viðhorf (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, bls. 221, 2013). Í þessari tilteknu rannsókn má nefna að 

rannsakandi hafði starfað á einu safni sem tók þátt í rannsókninni enda kviknaði áhuginn 

á efninu þar. Í viðtölum og þátttökathugun var reynt að gæta hlutleysis eins og 

mögulegt var.  

Með því að hlusta á viðtölin og afrita þau, vinna í kóðun og búa til greiningarblöð 

komst rannsakandi nær viðfangsefninu. Niðurstöður eigindlegra rannsókna byggja 

alfarið á túlkun rannsakandans. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eykur áreiðanleiki 

og réttmæti fullyrðinga trúverðugleika og gæði rannsókna. Réttmæti er mælikvarði á 

sannleika eða nákvæmni fullyrðinga (Sigríður Halldórsdóttir, bls. 27, 2016). 

3.5 Gildi 

Þessi rannsókn varpar ljósi á hvernig staðið er að skráningu listaverka í rafræn gagnasöfn 

og viðhorf og upplifun starfsfólks til rafrænna gagnasafna. Rannsóknin hefur fræðilegt 

gildi þar sem hún leggur til þekkingu varðandi þróun á opnu aðgengi að listaverkum á 
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netinu. Þar að auki er mikilvægt að skoða og fjalla um heimila birtingu og notkun 

ljósmynda af listaverkum á netinu. Þar sem rannsóknin er unnin með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar. 

 



31 

4 Niðurstöður 

Hér að framan hefur verið rætt um aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Í þessum 

kafla verður greint frá niðurstöðum. Þeim er ætlað að varpa ljósi á rannsóknarefnið og 

gefa vísbendingar um núverandi stöðu. Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar út frá þeim þemum sem greining rannsóknargagna leiddi í ljós. Þrjú 

yfirþemu voru dregin saman og skiptast á eftirfarandi hátt: a) Rafræn skráning 

listaverka, b) Rafræn skráningarkerfi: vinnutæki og þróun, og c) Stafrænt aðgengi að 

listaverkum: aðgengi og höfundaréttur. Fyrst verður fjallað um skráningu listaverka, þá 

verður sjónum beint að rafrænum skráningarkerfum og að endingu að aðgengi og 

myndbirtingu listaverka á netinu. 

4.1  Rafræn skráning  

Í viðtali við starfsmann Skissusafnsins, viðmælanda A, kom fram að fyrir utan skráningu í 

Sarp notaði safnið einnig FileMaker Pro kerfið sem er fyrsta rafræna skráningarkerfi 

safnsins. Upprunaleg skráningaraðferð safnsins er að notast við spjaldskrá en þar voru 

grunnupplýsingar skrifaðar ásamt framkallaðri ljósmynd af verki. Viðmælandi A sagði að 

ákveðið hafi verið að hætta að skrá í spjaldskrána og FileMaker Pro og skrá einungis 

rafrænt í Sarp til að skráningin væri á einum stað en ekki á þremur. Hann sagði einnig að 

starfsmenn sem hafa skráð hafa sótt námskeið hjá Sarpi í skráningu „þar fáum við 

leiðbeiningar á kerfið og líka svona hvaða grunnupplýsingar maður vill hafa.“ 

Skráningarvinnan var bæði unnin af starfsmönnum og með átaksverkefnum sem 

voru í gangi í tvo til þrjá mánuði. Þá var starfsmaður ráðinn yfir sumarið þegar skráningin 

var flutt úr Filemaker yfir í Sarp: 

Hann var að fylgja því eftir að það var verið að flytja alla skráningu úr Filmaker yfir í 

Sarp.  Það var sem sagt allar grunnupplýsingar voru keyrðar út og keyrðar aftur inn 

þannig grunnskráning er komin.  

Eftir yfirfærsluna í Sarp unnu starfsmenn við að yfirfara skráninguna til að tryggja að 

allar upplýsingar færu í Sarp:  

En núna síðasta sumar höfum við  verið að vinna í því að yfirfara gögnin og yfirfara 

spjaldskrá og færa þá allar upplýsingar yfir í Sarp því það eru kannski einhverjar 
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upplýsingar einhver textabox með ítar upplýsingum athugasemdir skrásetjara, ítar 

upplýsingum, kannski kom ekki. Hann hefur sem sagt verið hér núna í sumar þar 

sem hann tók hreinlega hvert verk fyrir sig, tók spjaldskránna, FileMaker skránna og 

yfirfór þannig það er ekki komið mjög langt, því það er mjög seinlegt, þannig það 

eru komin einhver 400 af 4000 verkum. 

Áætlað var að á næsta starfsári yrði lögð meiri áhersla á umönnun safnskosts og 

skráningarmál. Þegar spurt var út í ljósmyndun af verkum fyrir skráningu segir hann:  

Við komumst ekki í það að taka myndir af öllum verkum, eins og núna höfum við 

verið að taka myndir af skissum. Þá höfum við hreinlega notað myndir sem eru á 

spjaldskránni. En þegar maður hefur komið að skúlptúrum og það eru ekki til góðar 

myndir af þeim, þá verður myndað og við höfum alveg gert það fyrir sérstök verk. 

Það eru nokkur [verk] þar sem myndirnar voru bara skemmdar eða komið 

undarlega fram þá hefur [starfsmaður] lærður ljósmyndari verið að mynda. 

Sjónlistasafnið var með aðfangabók, en þar voru skráðar grunnupplýsingar sem eru 

síðan færðar yfir í Sarp þegar færi gefst. Á Sjónlistasafninu var FileMaker Pro einnig 

notaður upphaflega. Fyrrum kerfi safnsins FileMaker Pro, eyðilagðist áður en safnið 

gerðist aðildarsafn að Sarpi og þurfti að handfæra grunnskráningu á safneign sem er 

núna að mestu komin inn á innri vef Sarps. Fimm starfsmenn starfa á safninu og hafa 

þrír leyfi til að skrá þar sem þeir hafa lokið viðeigandi námskeiði til þess. Þar er einnig 

fylgt leiðbeiningum Listasafns Íslands við skráningu sbr. eftirfarandi tilvitnun úr viðtali 

við starfsmann safnsins, viðmælanda B:  

Við fylgjum eftir leiðbeiningum Listasafns Íslands fyrir listasöfn og fyrir okkur, þá 

sérstaklega það sem snýr að [ákveðnum listamanni]. Eigum smá eftir í átaki í því að 

skrá, ætli það séu ekki svona 150 vatnslitaverk sem að eftir standa. Af því málið er 

að okkar skráningarkerfi sem var í Virtual Collections [Filemaker] eyðilagðist fyrir 

nokkrum árum síðan, löngu áður en ég kom hingað og það töpuðust gögn. Þannig 

að það þurfti að slá inn safneignina aftur. 

Hann tók einnig fram:  

Já við erum með aðfangabók, að sjálfsögðu, og í hana er bara skráð það sem kemur 

nýtt inn. Það er bara skráð með blýanti. Það er bara svona bók og það er lögð 

áhersla á það í leiðbeiningum safnaráðs um skráningu að maður sé með svona 

aðfangabók og síðan er farið í rafræna skráningu og það kannski byggist á því að í 

aðfangabókina er bara auðvelt að skrá jafnóðum og það kemur en Sarpur kannski 

krefst þess svolítið eða svona það er oft þægilegra að vera búin að safna þessu upp.  

Kúnsthöllin skráir einnig fyrst á pappír og færir upplýsingarnar svo yfir í Sarp. Þar eru 

tveir starfsmenn á skrifstofu og einn sem sér um safneignina. Auka starfsmaður kemur 
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af og til í skráningarvinnu. Samkvæmt starfsmanni Sarps, viðmælanda F, er æskilegt að 

starfsmenn safna fari á skráningarnámskeið hjá Sarpi til að læra á kerfið, þó er það ekki 

nauðsynlegt. Hann tekur það fram að oft fá nýir starfsmenn leiðbeiningar frá öðrum 

starfsmanni sem lokið hefur námskeiði á þeirra vegum og að hans mati er kerfið frekar 

notendavænt.  

Fram kom í viðtali við viðmælendur Múseum að safneignin er stærri í umfangi og 

því fleiri starfsmenn sem sinna safneigninni þar, eða þrír starfsmenn. Skráning á verki á 

Múseum fór fram með þeim hætti að fyrst var byrjað að skrá grunnupplýsingar í 

aðfangabók, heiti listamanns, ártal, heiti verks, efni, stærð og hvenær og með hvaða 

hætti verkið var fengið. Á aðfangaskjalinu fyllir seljandi einnig út eyðublaðið frá safninu 

og setur inn allar upplýsingar eins og til dæmis um sögu verksins, sýningar á því og 

hvernig eigi að setja verkið upp aftur. Gagnagrunnurinn í notkun, FileMaker Pro er 

rafrænt skráningarkerfi safnsins og eru verk í safneign skráð þar inn, ásamt ljósmyndum 

af verkum í lágri upplausn. Starfsmenn skrá einnig ítarlegar upplýsingar á sérstakt 

aðfangaskjal, líkt og upplýsingar um uppsetningu, sem geymast í skjalaskáp. Þar á eftir 

eru upplýsingarnar færðar í FileMaker Pro..  

Ja það er bara já við erum með verklagsreglur varðandi skráningu en ekki varðandi 

þróun á gagnagrunninum það er ekki svona, engin handbók um það. Það er bara 

eitthvað sem við ræðum innan deildarinnar og ákveðum hvort sé þörf á eða ekki. 

En síðan eru náttúrlega komnir reitir sem eru óþarfir og mætti lagfæra og grisja líka. 

Mætti alveg hugsa út í það. 

Samkvæmt leiðbeiningum safnaráðs er mælt með þess háttar verklagi, að skrá fyrst í 

aðfangabók, þar sem auðvelt er að skrá jafnóðum í hana. Samkvæmt viðmælendum 

telst grunnskráning í aðfangabók vera heiti verks, ártal, listamaður, efni, stærð, lengd og 

hvernig verkið var fengið í safneign. Þessar upplýsingar eru staðlað form í FileMaker Pro 

og Sarpi. Viðmælandi F tekur fram að vinnulag fólks sé oft þannig að það byrji en klári 

ekki skráninguna. Fólk getur „grunnskráð“ og „ítarskráð“ og merkt færslurnar með þeim 

hætti:  

Listasöfnin eru með sérstakt skráningarblað sem er með sérhæfðum upplýsingum 

fyrir þau. Eins og til dæmis þau eru ekki með listamann, þau eru með hönnuð eða 

höfund og þá er því bætt við fyrir þau, reitunum, en söfnin vita alveg hvaða reiti 

þau geta skautað yfir. 
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Þegar spurt var um stöðuna á skráningu á safneign og því að koma gögnum á stafrænt 

form voru ólíkar áherslur í svörum viðmælenda. Til að auðvelda skráningu Skissusafnsins 

voru lýsigögnin keyrð yfir í Sarp rafrænt í einni keyrslu en allir textar, lýsingar og 

athugasemdir fóru ekki með í Sarp í keyrslunni. Starfsmaður Skissusafnsins tók fram:  

Já já, það keyrðist allt inn og já, ég meina eiginlega allt svona athugasemdir eða 

eitthvað svoleiðis en ég hef aðallega tekið eftir því eins og í skráningu á [ákveðinn 

listamaður] að það var svo ótrúlega ítarleg skráning þannig það hefur ekki allt skilað 

sér eins og til dæmis athugasemdir skrásetjara, þá er oft búið að skrifa heilu 

sögurnar um akkúrat þessa litlu teikningu. Þær eru rosalega dýrmætar upplýsingar 

til lengri tíma. Þess vegna erum við búin að keyra þetta allt út og erum með þetta 

sem Excel skjöl og flokkum allar upplýsingar í dálka og þurfum bara að færa þær 

hægt yfir. 

Á skissusafninu var unnið að því að laga og bæta skráninguna sem var komin í Sarp:  

Við erum núna er að flytja allar upplýsingar, setja betri mynd, fara inn í geymslurnar 

og athuga mælingar af verki og taka nýjar myndir ef maður sér mjög áberandi að 

spjaldskrármyndin er mjög upplituð, við höfum til dæmis lent í því að vera með verk 

og vera að skoða spjaldskránna og það er sama mynd sem er komin í FileMaker og í 

Sarp og hún er öll brúntóna og svo fer maður inn í listaverkageymslu og verkið er 

skærgrænt, þá verður maður náttúrlega að taka mynd til þess bara að það skili sér. 

Varðandi lýsingar á verkum sagði viðmælandi A:  

Til dæmis lýsing það er kannski eitthvað sem maður þarf að fara að hugsa meira 

um, að koma upplýsingum inn í rétta dálka til að það komi á ytri Sarp. Skrifa texta 

sem færi í lýsingadálkinn sem færi þá í ytri Sarp þannig að þú vitir meira um verkin. 

Það er kannski líka svona framhaldsskref. 

Grunnskráningu verka á Sjónlistasafninu lauk árið 2014 og skráningin var handvirk í 

Sarp. Þegar spurt var út í lýsingar og texta um verk sagði viðmælandi B:  

Ef það eru skrifaðir textar um verk að halda þeim til haga og passa að það sé hægt 

að setja þá inn. En svo er þetta náttúrulega þannig að ef þú setur eitthvað inn í Sarp 

og setur það inn í lýsingu að þá er það orðið aðgengilegt á ytri vefnum og þá verður 

maður að passa mjög vel hvað það er. Þannig að við reynum að passa það að setja 

minna en meira og það sem er sé rétt. 

Öðrum gögnum, fylgigögnum með verkum er safnað saman í möppu ef um slíkt er að 

ræða og ef það er eitthvað sérstakt. Starfsmaður Sjónlistasafnsins, sér ekki þörfina fyrir 

að setja inn „katalóga“ og önnur gögn í Sarp þar sem hann er ekki varðveislusafn en 

hann myndi vilja sjá þær upplýsingar á vefsíðunni. Hann segir það mikinn ávinning að 

hafa aðgang að slíkum gögnum rafrænt, sérstaklega fyrir rannsakendur en ef þær 
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upplýsingar væru settar inn á Sarp þyrftu rannsakendur að fá lesaðgang á innri vef þar 

sem það birtist ekki á ytri vef eins og staðan er núna.  

Á Kúnsthöllinni var markmiðið að setja öll skjöl sem þau eiga inn á Sarp. Þegar ný 

verk eru fengin inn eru listamenn spurðir hvort það séu einhverjar upplýsingar sem eigi 

að fylgja með, varðandi uppsetningu og slíkt. Það var ákveðið eftir samræður við Sarp að 

„heimildasöfn“ safnsins verði einnig þarna. Þau hafa byrjað á því að setja inn ákveðið 

safn en til þess að það geti verið á ytri vef Sarps þurfi að gera einhverjar aðlaganir í 

kerfinu til að setja slíkt heimildasafn þar.  

4.2 Viðhorf og framtíðarþróun 

Samkvæmt starfsmanni Sarps, viðmælanda F,  er gagnasafnið Sarpur tæki til að halda 

utan um upplýsingar um safnmuni og að auðvelda starfsfólki vinnu við það. Sarpur 

býður upp á ýmsa möguleika, kerfiseiningar, til að bæta við gögnum og upplýsingum á 

innri vef kerfisins.  

Viðmælandi A á Skissusafninu, fannst kerfið nokkuð þægilegt, sér í lagi sem 

vinnutæki til að undirbúa sýningu safneignar. Hann sagði að safnið væri með sýningu á 

safneigninni stóran hluta árs í einum sal þar sem fólk gæti skoðað verk og fylgst með 

starfsmönnum skrá verk. Þá tók hann jafnframt fram að Sarpur væri notaður til að safna 

saman öllum verkum til að búa til einn vinnulista og sækja allar upplýsingar um verkin og 

þá eru til upplýsingar um hvaða verk voru á þessari sýningu.  

Því þau eru með svona vinnuform þar sem þú getur unnið með, sýningar og útlán 

og það er eitt sem við erum núna að vinna í, sem er alveg komið ágætlega vel af 

stað, er að búa til útlán sem er fyrir verk sem eru á bæjarskrifstofu og húsum sem 

eru í eigu bæjarins. Þannig að reyna að fá gott yfirlit yfir hvað er hvar og erum að 

reyna að fara að fylgja því eftir með því að fara bara á alla staðina og yfirfara. Þá 

ferðu inn í þessa sýningu og sérð gripina en það er bara með sama viðmóti og þegar 

þú ert að skoða skráninguna í Sarp. 

Hann tók einnig fram að sýningarstjóri sem væri staðsettur erlendis gæti fengið 

gestaaðgang á Sarpi. Þá var það Sarpur sem útvegaði honum aðgang að innri vefnum, 

sem gerði honum kleift að fletta í gegnum skráninguna og án þess að vera á staðnum 

sem var mjög þægilegt að hans mati. Þá tók hann jafnframt fram að spjaldskráin væri 

samt sem áður gott að nota í rannsóknum og hefði nýst þeim við undirbúning sýninga 
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þar sem það væri þægilegt að fletta í gegnum myndirnar. Þegar spurt var út í aðra 

möguleika svaraði viðmælandi A:  

Ef það eru upplýsingar um það að verk hafi farið í viðgerð þá skráum við það. Þegar 

á við. Það eru alveg upplýsingar sem verk eru með sér, ef það er högg í ramma eða 

svoleiðis. En þá pössum við okkur að skrá allt vel og skoðum verkið áður en það fer 

á sýningu og svo þegar það kemur aftur. 

Viðmælandi B, hjá Sjónlistasafninu sagði að starfsmenn noti Sarp sem vinnutæki og telur 

það kost að  

fyrra kerfi hafi eyðilagst. Þau eiga gögnin útprentuð og fara einstaka sinnum í þær 

möppur en alla jafna nota þau Sarp sem vinnutæki. Viðmælandi B tók jafnframt fram að: 

Ef þú ætlar að fara yfir í skráningarkerfi og þú ætlar að kosta til þessu sem þú þarft 

að kosta til og vilt að þetta skráningarkerfi þróist og breytist og verði að einhverju, 

þá verður þú að nota það. Annars getur þú bara sleppt þessu. Annars getum við 

bara öll verið í Excel. 

Viðmælandi B, nefndi einnig kosti við það að kerfið væri veflægt, sérstaklega fyrir 

sýningarstjóra sem komu í tímabundna vinnu: 

Síðan til dæmis núna þá erum við með sýningarstjóra og þá er hann með lestrarleyfi 

þannig hann getur verið inni í Sarpi og lesið allt á innri vefnum en hann getur ekki 

gert neitt. Og þetta er alveg þvílíkur lúxus og hann bara vinnur heima hjá sér. Safnið 

gefur þá upp kennitölu sýningarstjóra sem fær síðan lykilorð og þegar starfi hans er 

lokið er aðgangnum lokað. 

Viðhorf viðmælanda B gagnvart skráningu í Sarp var á þá leið að hann væri heldur 

flókinn en margir góðir þættir: 

Hann er náttúrulega flókinn og svo þarftu að fara á námskeið og þú þarft alltaf að 

vinna í honum og halda þér við. Innri vefurinn, sem er náttúrlega það vinnutæki 

sem við erum að nota, það eru margir góðir þættir í honum, þú veist, það er hægt 

að búa til möppur og færa hluti úr og í möppu og svona en það mætti vera kannski 

eitthvað svona samskiptatæki þú veist svona athugasemdartól þar. Sem væri þá 

ekki hluti af færslunni heldur eitthvað sem maður gæti lagt ofan á einni möppunni. 

Viðmælandi B, sagði að starfsmenn Sjónlistasafnsins notuðu hann jafnframt aðallega við 

sýningargerð úr safneign og fyrir útlán verka innan stofnana bæjarins, sbr.: „Við notum 

hann mjög mikið í sýningargerð og við gerum að meðaltali svona þrjár sýningar úr 

safneigninni á ári og þá erum við mikið að nota hann, bæði til þess að búa til hugmyndir 

og þá notum við þetta möppukerfi, erum virk í því og síðan notum við hann til þess að 
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sækja okkur ýmsar upplýsingar og síðan erum við að nota hann þegar við erum að leigja 

út verk.“  

Við notum hann mjög mikið bara í sýningargerð, til þess að vera ekki alltaf að 

handfjatla verkin. Það eru náttúrulega alltaf mestu líkurnar að þú eyðileggir 

listaverk er bara með því að fara óvarlega með það. 

Viðmælandi B sagði einnig að safnið sæi um að halda öllum stofnunum sveitarfélagsins 

myndskreyttum eða listskreyttum og þá væri starfsfólki bent á að fara inn á ytri vefinn 

og athuga hvort það væri eitthvað þar og síðan ef það finnur verk þar sem því líst vel á 

fær viðkomandi lista sem er búinn til úr gögnum sem safnað er á innri vefnum.  

Af því það er hægt að búa til PDF-skjöl mjög auðveldlega og þá sendum við þau og 

þá velur fólk sér eftir þessum PDF-skjölum og þetta er bara að virka fínt. Það eina sé 

virkar ekki í þessu er að halda utan um hvar verkið er, það er einhver „lapsus“ í því 

þannig við höfum átt í samtali [við Sarp] um að geta lagað það. 

Viðmælandi C hjá Kúnsthöllinni sagði að starfsmenn noti kerfið lítið sem vinnutæki en 

þeir væru mjög ánægðir með Sarp sem skráningarkerfi. Samkvæmt viðmælanda C 

stefndi safnið að því að setja öll skjöl sem þau eiga í Sarp en það væri ekki 

forgangsverkefni eins og staðan er þar sem skráning á verkum er enn í gangi. Hann tók 

það jafnframt fram að það væri ekki hægt að setja inn myndbandsverk og hljóðupptökur 

sem þá langar að hafa aðgengileg á þann máta á ytri vef. Hann sagði jafnframt að þau 

væru ánægð með Sarp sem þjónustuaðila við safnið og að starfsfólk Sarps væri mjög 

hjálplegt með alla þjónustu. Hann tók það jafnframt fram að þau fái tölvupóst með 

leiðréttingum frá Sarpi ef eitthvað vantar í skráninguna og leiðbeiningar varðandi 

skráninguna. 

Þegar spurt var út í breytingar á Sarpi nefndi viðmælandi A að honum fyndist það 

helst vera einhver smáatriði en að leitarferlið væri óþarflega flókið, sbr. óþarflega mörg 

skref við innskráningu en annars væri kerfið mjög þægilegt. Viðmælanda B fannst 

innskráningar ferlið of langt og sömuleiðis að það væri mjög æskilegt að þegar 

starfsmaður skráir sig inn birtist viðmót sem væri búið að sérsníða að tilteknu safni. 

Hann sagði að eins og það væri núna þá þurfi starfsmaður að fara inn í flettiglugga í 

hvert skipti og „haka af“ það sem hann vilji ekki sjá og haka við það sem hann vill að 

komi fram. 



38 

Það er óþarflega langt og til dæmis, að þú ákveður að leita inni í almennu 

listaverkaskránni að nöfnum listamanna og þú þarft alltaf í hvert einasta skipti að 

stilla af að þú ætlir að leita að listamanni. Það er eins og stundum að í staðinn fyrir 

að þú sért bara að sækja upplýsingar inn í það að þá sé búið að kópera 

upplýsingarnar. Það er svona þessi rollodex hugsun þarna. Að þú ert með eina skrá 

fyrir þetta og aðra. 

Hann tekur einnig fram að það hafi verið mikill munur þegar það var hægt að leita í 

öllum Sarpi í einu í orðaleit, sem var ekki hægt í gömlu útgáfunni.  

En núna er það samt þannig að þegar þú ert inni á ákveðnum stöðum í Sarpinum að 

þá getur þú ekki farið í allsherjar orðaleit. Þú verður að skilgreina þann þátt sem þú 

ert að leita að. 

Þetta finnst viðmælenda að hann ætti bara að þurfa að gera einu sinni. Þegar kom að 

breytingum á kerfinu og skráningu ólíkra listforma vildi viðmælandi hjá Sjónlistasafninu 

meina að það ætti ekki að fara eftir sér óskum hvers starfsmanns heldur á kerfið að vera 

staðlað og samræmt kerfi.  

Þar líka spilar inn í að ég er mjög lítil sérlausnamanneskja. Ég er bara almennt á 

móti sérlausnum í þessu og ég held að það að laga þetta of mikið að einhverjum 

sérlausnum sé rangt. Ég held að það eigi frekar að miða við að fólk geti notað svona 

einhverja almenna skráningarfleti. Til þess að skrá bara upplýsingar sem fyrir liggja 

og það eigi ekki að vera að laga að endalausum sérþörfum sem kannski eiga við 

einhver 5 verk eða 50. 

Hann minntist einnig á að Sarpur sé óþarflega flókinn og mögulega sé það vegna þess að 

það sé búið að sérsníða hann of mikið að þörfum starfsfólks en þar segir hann að:  

Við verðum náttúrlega að horfa á það að Sarpur er náttúrulega fyrst og fremst 

[búinn til] af safnafólki í samstarfi við hugbúnaðarsérfræðinga. Það er valinn sú 

leiðin að gera þetta á Íslandi í staðinn fyrir að kaupa kerfi erlendis frá. Það má segja 

að á margan hátt hafa safnamenn tilhneigingu til að horfa á Sarp sem tvívíðan 

gagnagrunn eins og hann væri á blaði, eins og hann sé bara á rollodex. Netið býður 

upp á það að gögnin eru í rauninni þrívíð, fjórvíð eða hvað sem er. Þannig þetta er 

miklu miklu flóknara kerfi. Þú getur boðið upp á aðra möguleika. 

Spurt var út í safneignir safnanna og hvort upp hefðu komið einhver vandamál við 

skráningu á ólíkum listformum, til dæmis tímatengdum verkum. Viðmælandi A á 

Skissusafninu sagði að það hefðu ekki komið upp nein vafamál varðandi skráningu slíkra 

verka og einnig að lítið væri um slík verk í safneigninni.  

Starfsmaður Sarps sagði að Sarpur væri með þrettán mismunandi tegundir af 

aðföngum sem er hægt að skrá inn: jarðfundir, fornleifar, munir og listmunir, sem dæmi. 
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Hann tilgreindi að söfnin velji hvernig aðföng þau vilja skrá og fái þá sérstakt 

skráningarblað sem er með sérhæfðum upplýsingum fyrir þau. Listasöfn eru til að 

mynda með sérstakt viðmót sem hentar sérstaklega skráningu listaverka.  

Skráningarblaðinu var aðeins breytt eftir að Hönnunarsafnið kom inn því þau eru 

með séróskir líka. Til dæmis væru þau ekki með listamann, heldur með hönnuð eða 

höfund og þá var því bætt við reitum fyrir þau, en söfnin vita alveg hvaða reiti þau 

geta skautað yfir.  

Starfsmaður Sarps sagði að varðandi breytingar á kerfinu, „ þá fer það eftir því hvað 

safnafólki vantar og ef það er eitthvað sem söfnin þurfa þá er því reddað en ef þetta er 

eitthvað meira sem þeim langar í að þá er það meira eitthvað sem þarf að sækja um 

styrki fyrir og eru ekki að eyða úr sínum sjóðum í eitthvað svona skrauterí.“  

Hugsjónin hjá Rekstrarfélaginu var að þegar næsta kynslóð af Sarpi kemur út verði 

hann varðveislugagnagrunnur og að hann verði notaður sem „ský“. En samkvæmt 

starfsmanni Sarps er vandamálið við þann möguleika ábyrgðin sem því fylgir: „Það þyrfti 

alltaf að hugsa hvað tekur við og að eins og staðan er í dag úreldist tæknin fljótt, 

tæknibreytingar eru svo örar.“ Hann tók fram að gögnin í Sarpi eru á ábyrgð 

aðildarsafnanna og að hann sé bara til að varðveita lýsigögn og eintök af ljósmyndinni, 

ekki í fullri upplausn. Þannig væru þetta eingöngu vinnutæki fyrir söfnin, samhliða ytri 

vefnum fyrir almenning. Hann sagði jafnframt að flest sé nú þegar hægt að gera við Sarp 

3.0..  

Það er alltaf hægt að bæta ofan í hann og ofan í hann. En þegar það er komið of 

mikið af samanprjóni að þá er einfaldara að bara taka allt og skrifa upp á nýtt, 

kerfið verður flóknara með mikið af litlu samprjóni. Ef að þau færu í að byrja upp á 

nýtt að þá myndi það þýða endalausa fundi með samstarfssöfnum og alls konar 

vinnuhópa og vera algjörlega tilbúin með það hvað þurfi að vera með í næsta kerfi 

og svo eru gerðar þessar kröfulýsingar og útboð. Það þyrfti að tala við stærstu 

söfnin og fá þau með í þetta. Svo er víst einhvers konar skráningarráð sem tekur 

stærri ákvarðanir ef það er ný virkni sem einhver er að óska eftir að þá þarf kannski 

að tala við skráningarráðið um það. 

Starfsmaður Sarps, viðmælandi F sagði að í skráningarráði væru það starfsmenn frá 

Þjóðminjasafninu, Listasafni Íslands og Byggðasafni Reykjanesbæjar.  

Ráðið er random starfsfólk [safna] og svo á það að skiptast á tveggja ára fresti sem 

sagt hverjir sitja í þessu ráði. Skráningarráð var að gera skráningarhandbók svona 

sem fólk á að geta farið í gegnum og skráð án þess að koma á námskeið.  
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Viðmælandi F sagði jafnframt að með gagnasafninu Sarpur stæðu íslendingar framar en 

önnur evrópulönd: „ ég held að Sarpur sé meira að segja dálítið ennþá á undan eins og 

bara öðrum evrópulöndum.“ Hann nefndi í því samhengi að söfn í Danmörku eru að taka 

upp nýtt veflægt skráningarkerfi að nafni SARA.  

Það er þessi hugmynd bæði fyrir söfnin að vita hvað er til og fyrir almenning. Eins 

og þegar fólk fór að skrá í Sarp að þá allt í einu kom í ljós að það voru til hundrað 

eins eldavélar á mismunandi söfnum. 

Þau atriði sem starfsmaður Sarps sá  einnig fyrir sér að gera lagfæringar á voru ýmiss 

smáatriði:  

Eins og bara leitin þá er hún ekki nógu auðveld fyrir fólk. Svo myndi ég í framtíðinni 

vilja snúa gripum [á vefnum] það væri voða gaman. En hérna það er svona aðallega 

það að laga leitina það hefur böggað fólk að leita líka án mynda. Fólk vill fá þær 

með en hugsunin með það var sem sagt að fólk nennti ekki fara í gegnum tuttugu 

blaðsíður með myndalausum færslum heldur bara sjá eitthvað með myndum. 

Þannig við erum svona að reyna að finna milliveginn til að breyta en það er 

mikilvægt að virknin sé í lagi.  

Viðmælandi E hjá Múseum sagði þegar spurt var út í aðlaganir í kerfinu sagði hann að 

þau  sérsníða kerfið að þeirra þörfum og fá til þess verktaka. 

Sko hann hentar alveg ágætlega sérstaklega með það að ljósi til að efa það eru 

einhver vafaatriði eða einhver atriði sem okkur vantar að skrá þá get ég bara búið 

til reitinn bara sjálfur bæti honum bara inn og þá hérna birtist hann í öllum öðrum 

skráningum síðan þyrfti ég bara að uppfæra það ef þyrfti að gera en sem er síðan 

öðruvísi en í Sarpi sem er allar breytingar þyrfti að fara í gegnum bara Sarp 

rekstrarfélag Sarps og þyrfti að vera samþykkt af öllum hinum söfnunum og þannig 

sko. Svo það eru svona kostir og gallar í þessu þetta er betra svona fastara 

utanumhald en hérna þá erum við bara sð sníða þetta að okkar þörfum og eftir því 

sem við þurfum. 

Starfsmaður E hjá Múseum sagði að það væri auðvelt að breyta skráningu í FileMaker 

þannig að einungis þrír starfsmenn væru þeir einu sem hefðu heimild til þess. Aðrir 

starfsmenn eru eingöngu með lesaðgang og gætu þannig ekki framkvæmt breytingar en 

fá fullan aðgang að upplýsingunum. Hann sagði jafnframt að FileMaker varðveiti bara 

lýsigögn og eintök af ljósmyndum sem eru ekki í fullri upplausn, svokölluðum 

smámyndum.  

 Þegar spurt út hver ástæðan væri fyrir því að safnið ákvað að fara ekki í Sarpi 

sagði viðmælandi að fyrri starfsmönnum þótti gagnagrunnurinn þægilegur, þekktu hann 
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vel og gátu aðlagað hann að sínum þörfum. Þeim fannst Sarpur hægur við að kalla fram 

upplýsingar og sú staðreynd að hann væri veflægur fannst þeim ekki ákjósanlegt. 

Viðmælandinn tók jafnframt fram að það hefði ekki verið tekin nein ákvörðun um það 

hvort að þau fari í Sarp en ekkert sem segir að það gerist ekki.  

Í fyrirliggjandi gögnum kemur fram að árið 2008 var ákveðið að stefna að því að 

opna upplýsingavefinn fimm árum seinna eða árið 2013. Safnið fékk styrk frá 

Evrópusambandinu og vann í samstarfi við DCA. Þá hófst heilmikil vinna við að skrá alla 

safneignina en fyrir þann tíma var ekki öll skráningin rafræn. Farið var yfir alla 

skráninguna, upplýsingar þýddar yfir á ensku, ljósmyndaður fjöldi verka og bætt við 

upplýsingum sem vantaði inn. Mæla þurfti sum verk upp á nýtt um leið og þau voru 

ljósmynduð. Upplýsingar úr skráningu voru svo birtar árið 2013 á vef safnsins.   

Viðmælendur starfsmanna aðildarsafnanna voru einnig spurðir út í framtíðarsýn á 

Sarpi. Viðmælandi A á Skissusafninu velti fyrir sér gera aðgang að safneignin 

beintengdari heimasíðu safnsins í framtíðinni: 

Mér finnst rosalega þægilegt að leita hjá X. Af því að þau eru með alla sína safneign 

beint inni á heimasíðunni. Þá kemur bara þægilegt viðmót, hvernig þú horfir á það, 

og ég nota það sjálf mjög mikið þegar ég er að leita að einhverjum verkum og er að 

spá í einhverjum sýningum og svoleiðis. Þannig það er svona draumurinn, að fólk 

geti farið inn á síðuna okkar og farið inn á safneign og þá bara ertu komin hreinlega 

á rosalega þægilegt leitarviðmót þar sem þú getur skoðað alla safneignina. 

Viðmælandi C á Kúnsthöllinni nefndi að þau séu stolt af því að taka þátt í að miðla 

safneigninni til almennings gegnum Sarp en tekur fram að það sé hins vegar hindrun að 

hann sé bara aðgengilegur á íslensku þar sem þau fái margar fyrirspurnir erlendis frá. 

Áhugi erlendra aðila á safneign þeirra sé mikill sem og áhugi fyrir að fá verk lánuð. Í 

viðtölum og fyrirliggjandi gögnum kom fram að söfnin sýna hluta af safneign sinni 

reglulega, sum þeirra eru með fastar sýningar sem er breytt reglulega, önnur sýna árlega 

úr safneign. 

Viðmælandi B á Sjónlistasafninu sagði ytri vef Sarps vera góðan vettvang til að 

kynna til dæmis útilistaverk og staðsetningu þeirra, sagði að hægt væri að setja saman 

sýningar með því að velja nokkur listaverk sem birtast saman í einni „möppu“.  

En mér finnst Sarpur spennandi og sniðugur valkostur. Við höfum verið beðin um 

að veita betri upplýsingar um útilistaverkin okkar og þá hefur til dæmis komið upp 

sú hugmynd að gera það bara í gegnum Sarp að búa til sýningu í Sarpi í staðinn fyrir 
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að búa til einhvern bækling. Maður þarf bara aðeins að skoða þetta og þá er 

náttúrulega aftur komið að höfundaréttargjöldunum og það er bara erfitt og þungt 

mál. Þá þarf að vera að semja við Myndstef um tímabundna birtingu þannig að 

þetta er svona. 

Viðmælendur sáu einnig möguleika við að nota hann í fræðslu. Viðmælandi C hjá 

Kúnsthöllinni talaði um að Sarpur gæti verið góð uppspretta fræðsluefnis fyrir kennara, 

sérstaklega þessar sýningar á ytri vefnum sem gætu verið þróaðar með sérstöku þema 

og í ákveðnum „pakka“ sem færi fram í kennslustofu. Kennarar myndu nota áður en 

farið væri í heimsókn á safnið en eins og staðan er í dag væri ekki mannskapur til að 

vinna slík verkefni. Hann tók það fram að þetta væri þá eitthvað sem myndi mögulega 

þróast í framtíðinni. Viðmælanda C fannst mikilvægt að birta stafrænar upplýsingar um 

safneignir á netinu þar sem það væru margir sem ekki kæmust á safnið, til að mynda 

fólk sem býr út á landi eða erlendis.  

Þegar spurt var út í gagnvirkni kerfisins og það hvort söfnin fengu til að mynda 

tilkynningar um verk í safneign eða beiðnir, voru svörin ólík. Viðmælandi A hjá 

Skissusafninu sagðist ekki fá neinar tilkynningar eða fyrirspurnir frá notendum. Svör 

viðmælanda B voru svipuð en hann tók fram að einnig væri lítið um tilkynningar eða 

óskir:  

Það sem við fáum kannski helst eru fyrirspurnir um ljósmyndir af verkum og þá 

reynum við að bregðast við því. Það kemur þá bara í tölvupósti og það tekur nú 

stundum óratíma að afgreiða sérstaklega ef það er einhver ein mynd sem á að 

ljósmynda að þá fer það nú ekki í forgang. 

Viðmælandi C sagði hinsvegar að samkvæmt hans reynslu væru listamenn mjög 

áhugasamir um Sarp og leiti upp þeirra eigin verk. Þá kæmi fyrir að þeir sæju verk fyrir 

tilviljun á Sarpi úr safneigninni sem þeir voru búnir að gleyma og nýttu hann sem tæki til 

að fylla inn í þeirra eigin heimildasöfn. Listamenn hafa þá jafnvel beðið um að fá myndir 

til að geyma í sínum gögnum. Hann tók það einnig fram að reglulega sendi almenningur 

skilaboð í gegnum Sarp og veiti viðbótaupplýsingar um verk, t.d. nöfn, ártöl eða 

sýningarstaði tiltekinna verka.  

Starfsfólk safnanna hafði lítið velt fyrir sér fjölda flettinga og notenda á ytri vef 

Sarps. Viðmælandi B sagði að Sarpur haldi vel utan um það. Í viðtali við starfsmann 

Sarps sagði að til að skoða notkun almennings á Sarpi á ytri síðunni væri notast við 

Google Analytics.  
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Þannig er hægt að sjá heimsóknir, hvar fólk er statt í heiminum og hvar það er að 

kíkja á vefinn og sjá vinsælustu leitarorðin, hvað þau eru lengi inni á vefnum. Það 

sem vantar er að sjá talningar skipta eftir söfnum, sjá að ákveðið safn var með 

svona mörg skoðuð aðföng í þessum mánuði. En núna er þetta svona eiginlega bara 

heildin. Það er reyndar hægt að skoða hversu margir ýta á t.d. Listasafn Íslands í 

flettilistanum og sjá hve margir skoða það en þá er ekki verið að telja fólk sem ratar 

inn á Listasafnið bara með því að skrifa inn Kjarval.  

Hann sagði jafnframt að það vanti talningar hjá notendum sem skrifa beint í Sarp. Það sé 

hægt að sjá hvaðan fólk er að koma til dæmis ef aðili er að smella á tengil frá annari síðu 

þá komi það fram. Þjóðminjasafnið, mbl.is og Listasafn Íslands eru með flest hitt. Hann 

tók fram að vefsíða Listasafns Íslands væri með sniðuga uppsetningu á þessu 

fyrirkomulagi þar sem síðan inniheldur tengla yfir á Sarp. Einnig séu þar sýningar á 

vefsíðunni með tengla yfir á sýninguna á Sarp þannig fólk þurfi ekki að leita sjálft.  

 

4.3 Myndbirting á ytri vef  

Í viðtölum kom fram að ekki voru mörg verk í safneign listasafnanna sem ekki er 

höfundavarið myndefni. Í tilfelli aðildarsafna Sarps var einungis partur af ljósmyndum af 

heildarsafneign kominn á ytri vef. Stafrænar ljósmyndir af verkum í safneign 

Skissusafnsins sem birtar eru á ytri vef Sarps voru verk sem safnið hefur höfundarétt að. 

Hluti af stafrænar ljósmyndir af verkum í safneign eru á innri vef. Á Sjónlistasafninu voru 

um 30% af ljósmyndum af verkum birt á ytri vef Sarps á meðan 90% mynda af verkum 

voru á innri vef. Um helmingur ljósmynda af skráðum verkum Kúnsthallarinnar voru birt 

á ytri vef Sarps. Sarpur býður upp á að birta hvar höfundaréttur á verki liggur í skráningu 

sem birtist á ytri vef.  

Viðmælandi hjá Múseum sagði að meirihluti ljósmynda af listaverkum, með 

vatnsmerki safnsins, er á vefnum. Lítill hluti hefur ekki verið ljósmyndaður, það vantar 

aðeins upp á hvað teikningasöfn varðar. Safnið keyrir upplýsingarnar í gegn um 

vefgáttina sem birtast á vefsíðu safnsins. Á síðu safnsins eru engar upplýsingar um 

höfundarétt.  

Viðmælandi greindi frá ferlinu við myndbirtingu að þegar vefur Múseum var hleypt 

af stokkunum var farið í verkefni innan safnsins og haft samband við lifandi listamenn 

eða handhafa höfundaréttar og þeir fengnir til að skrifa upp á að þeir leyfðu birtingu 

ljósmynda af verki og síðan færi  ákveðin greiðsla til Myndstefs, hagsmunasamtaka 
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myndhöfunda. Viðmælandi D sagði að þegar ný verk væru fengin í safneign þá væri það 

hluti af aðfangaskjalinu hvort að listamaðurinn leyfi birtingu smámynda á ytri vefnum.  

Viðmælandi A, á Skissusafninu, hafði ekki sett sér neina stefnu eða markmið 

varðandi þetta mál en þau hafa birt verk sem tilheyra stofngjöf safnsins á ytri vef þar 

sem safnið á höfundarétt að þeim verkum. Sá höfundaréttur var tilgreindur í gjafabréfi 

safnsins. Á innri vef eru hins vegar ljósmyndir af fleiri verkum úr safneign.  

Viðmælandi B, Sjónlistasafninu, vildi meina að þetta væri spurning um 

upplýsingagjöf til að almenningur fái upplýsingar um safnkost safna sem þiggja opinbera 

styrki og eru í opinberri eigu. Þá tók hann jafnframt fram að höfundaréttarmálið sé 

eitthvað sem hafi ekki verið leitt til lykta ennþá en hafi gífurleg áhrif á aðgang að 

stafrænum upplýsingum um listaverk. Hann sagði það hefti þetta ýmsa starfsemi og 

notkun á Sarpi, til dæmis við það að veita betri upplýsingar um útilistaverk. Þá væri 

auðvelt og tilvalið að nota Sarp sem vettvang fyrir slíka upplýsingagjöf. 

Viðtal við starfsmenn Myndstefs fór fram með það að markmiði að fá einnig fram 

sjónarhorn samtaka myndhöfunda varðandi myndbirtingu úr safnmunaskrám á netinu. 

Viðmælendur vildu meina að staðan á höfundaréttarmálinu væru komin í sjálfheldu og 

að reglur þurfi almennt að skýra betur, fyrir almenningi, fyrirtækjum og stofnunum.  

Það virkar oft þannig eins og Myndstef sé að hamla það að fólk sé að nota list eða 

eitthvað svoleiðis en það er alls ekki svoleiðis. Myndstef vill að íslensk myndlist 

sjáist hvar víðast en það er bara að það sé rétt gert og afla leyfis og þegar þarf að 

greiða fyrir það. Þá þarf bara að skýra reglurnar og það að fólk eigi auðveldara með 

að afla sér leyfis. Það er náttúrulega mjög óskýrt núna fyrir bara almenning og 

fyrirtæki og sem eru ekki mikið bara í þessum bransa. Hvernig á ég að fá leyfi hvað 

þarf ég að gera, hvað þarf ég að borga? 

Starfsmenn nefndu einnig skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 

varðveislu menningararfleiðar á stafrænu formi (2017). Þegar spurt var út í niðurstöður 

skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins hafði Myndstef ekki vitneskju um að 

verkefnið væri komið í eitthvað ferli.  

Mér finnst líklegt að skýrslunni hafi verið skilað inn til ráðherra, náttúrlega kominn 

nýr ráðherra núna. Þannig það þarf alltaf að byrja upp á nýtt, búið að vera mikil 

skipti núna. Þetta er náttúrulega samþykkt á Alþingi að skoða þetta einhvern veginn 

fyrir það mörgum árum að það er ábyggilega búið að skipta þrisvar um ráðherra 

síðan af því það er búið að vera svo ör skipting. Þó að ráðuneytisstjórar og þeir sem 

eru með skýrsluna eigi að fylgjast með þessu og svona en svo er þetta 
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geðþóttaákvörðun hjá ráðherra. Þetta kostar ríkið náttúrulega fullt og auðvitað er 

þetta ekki forgangsatriði. Að það er margt sem að nýtur forgangs í samfélaginu og 

hérna og margt sem maður þarf að eyða pening í staðinn. 

Viðmælendur á vegum Myndstefs tóku jafnframt fram að það væri nánast hvergi minnst 

á höfundarétt í kostnaðaráætlun í skýrslu menntamálaráðuneytisins í tengslum við 

stafrænan aðgang. Það er þá ekki eingöngu kostnaðurinn við hýsingu heldur einnig 

greiðsla á höfundarétti sem þarf að taka tillit til. Viðmælandi benti á að til að mynda 

hefði sambærilegt verkefni verið unnið á Norðurlöndunum þar sem vinnan við að 

stafvæða var unnin í áföngum í sögulegu samhengi. Þá höfðu höfundar kost á að neita 

þátttöku í verkefninu og „sitja hjá“. Langflestir samþykktu þó birtingu verka sinna og 

greiddi ríkið þá fyrir birtingarrétt þeirra verka.  

Viðmælandi G tók það fram að starfsmaður Myndstefs hefði hins vegar tekið 

upplýsingar saman, varðandi að það vantaði þennan kostnaðarlið í skýrsluna og væri 

búin að fá ýmsar tölur frá söfnunum um áætlað magn ljósmynda af listaverkum sem að 

ætti að setja inn á Sarp. 

Þetta er svo mikið af verkum að í rauninni ætti að greiða miðað við höfundalögin, 

þá á að greiða fyrir hvert verk eða fyrir hverja birtingu en það er vissulega möguleiki 

að reikna eitthvað öðruvísi út og ef einhver höfundur er með meira en 50 verk eða 

hundrað verk, þá er aðeins lægri kostnaður eftir það, eða eitthvað svoleiðis, en það 

var bara aðallega sú hugsun í þessu öllu ferli að þetta væri ekki tekið með og 

pælingin á bakvið það hvernig ætti að fara í framkvæmdina, hvar á maður að byrja. 

Myndu höfundar hafa neitunarvald. Það er allt þetta sem að verður alltaf að taka 

með í reikninginn einhvern veginn. 

Starfsmenn Myndstefs funduðu með ráðherra varðandi þetta ágreiningsmál:  

Söfnin benda alltaf á okkur og segja að Myndstef bannar okkur að birta safn okkar á 

netinu, og við erum ekkert að banna það, við erum bara að segja að það þarf að 

greiða sanngjarnt gjald fyrir það, og þá segir safnið við höfum ekki efni á því, við 

fáum ekki pening frá ríkinu fyrir það, og þá förum við til ríkisins og erum að segja: 

„Eru þið til í að greiða þennan höfundarétt fyrir allavega ríkisreknu söfnin?“ og þá 

segja þeir að þeir geti það ekki, þeir verði að njóta ákveðins hlutleysis því að öll 

deilumál enda hjá ríkinu og eitthvað, þetta er eitthvað voða lögfræðitengt. Þannig 

að það benda allir á hvorn annan og þetta stendur í einhvers konar pattstöðu og á 

endanum er þetta bara komið undir í rauninni safnstjórinn sem tekur ákvörðun. 

Maður veit það að söfnin eru að ströggla eins og allir í þessu þannig að hérna að við 

vitum það að ef að þau myndu gera þetta og borga fyrir þetta að þá kæmi það niður 

á einhverju öðru. 
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Viðmælandi G hjá Myndstef hafði orð að því að mikilvægt sé að Myndstef taki þátt í 

umræðunni um heimila notkun á netninu en að mörkin um notkun séu á vissan hátt 

óskýr þegar kemur að sjónlist:  

Það er einmitt núna mikil umræða um það að ræða heimila notkun sérstaklega 

útfrá tónlistinni með Spotify og allt þetta þetta er mikið í umræðunni og við erum 

svona svolítið að vera með í þeirra umræðu kannski að sjónlistin er alveg eins. Það 

er bara kannski óskýrara kannski oft og hvernig og hvar mörkin liggja og þegar að 

svona mál koma upp á borð til okkar að þá er það í 99% tilvika að þá er það ekki 

ætlun fólks að nota í óleyfi og það gerði sér bara ekki grein fyrir því. 

Að sögn viðmlælanda H, hjá Myndstef sagði jafnframt:  

Þetts snýst líka bara um eitt símtal og það verður einhvern vegin að gera fólki grein 

fyrir því líka að þetta er bara prinsipp atriði fyrir mörgum að fá símtalið og veita 

leyfi. En sum mál eru þannig að leyfið hefði alveg verið veitt en bara afþví að það 

var ekki óskað eftir því að þá fýkur í fólk. 

Í tengslum við verkefnið Digisam sem var sett af stað í Svíþjóð til að samræma 

stafrænan aðgang að stafrænum ljósmyndum af safneignum á netinu hafði  viðmælandi 

G orð á því:  

Þá er þetta bara einmitt svona verkefni þar sem það bara skiptir ekki máli hver á 

verkið eða á hvaða safni, þá er bara ríkið að standa fyrir þessu. Það er munurinn í 

rauninni. Við höfum verið lengi að ýta eftir því, að hérna að reyna að fá söfnin til 

þess að birta á sínum sérstaka vef eða eitthvað svoleiðis en bara greiða fyrir það. 

Það er munurinn að þá þurfa þau að greiða tæknilega séð og þau fá ekki hærra 

fjárframlag frá ríkinu til þess að gera það og ríkið vill ekki borga beint fyrir það, að 

þetta er ótrúlega erfitt. 

Starfsmaður Myndstefs sagði mikilvægt að listamennirnir sjálfir fái að takmarka notin:  

Það er það sem ég er alltaf að pæla í svona varðandi Sarp og þannig, að höfundar 

hafi einhvers konar neitunarvald eða eitthvað. Eins margir og höfundarnir eru því 

ólíkir eru þeir, sumum finnst bara frábært að öll verkin séu þarna inni og öðrum 

finnst það ábyggilega bara hræðilegt. Því að þó að þetta sé alltaf kallað 

menningararfur þjóðarinnar og svona að þá eru samt eigendur, eða þú veist 

höfundaréttarhafar sem að eiga fýsískt réttin af þessu. Við köllum þetta alltaf okkar 

bara eins og við gerum við „strákana okkar“. 
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5 Umræður og samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í rafræna skráningu á safneign listasafna 

og jafnframt að skoða viðhorf starfsmanna til gagnakerfanna. Þá var tilgangurinn einnig 

að skoða myndbirtingu úr safnmunaskrá á netinu. Hér verður fjallað um helstu 

niðurstöður og leitast við að svara rannsóknarspurningunum:  

1. Með hvaða hætti fer rafræn skráning á listaverkum fram?  

2. Hvert er viðhorf starfsmanna til notkunar rafrænna kerfa og framþróunar 

kerfanna? 

3. Með hvaða hætti eru ljósmyndir af listaverkum birtar á vefnum? 

5.1 Rafræn skráning 

Söfnin sem tóku þátt í rannsókninni hafa öll fengið viðurkenningu safna af safnaráði 

Íslands sem er eitt af skilyrðum Rekstrarfélags Sarps um aðild. Áður en viðurkenning frá 

safnaráði er fengin þarf safn að uppfylli ákveðin skilyrði um faglega skráningu. Tryggja 

þarf varðveislu upplýsinganna og aðgengi að þeim og kemur fram að nauðsynlegt sé að 

notast við rafrænan skráningarkerfi sem er leitarbær. Ítarlegar leiðbeiningar Listasafn 

Íslands um skráningu lýsa hvernig fagleg skráning skal fara fram og er að finna á vefsíðu 

safnaráðs. Ekki er þar tekið fram að skrá þurfi fyrst í aðfangabók en söfnin halda utan 

um grunnupplýsingar um hvert verk þegar þau eru fengin í safneign með því að skrifa í 

spjaldskrá eða í aðfangabók, þar sem auðvelt er að skrá jafnóðum í hana. Í skilgreiningu 

safnaráðs um skráningu er hinsvegar greint frá því að fyrsta skráning safngripa sé gerð 

fyrst í aðfangabók þar sem þeim er gefið númer og greint frá helstu upplýsingum sem 

lýsa því hvaðan gripirnir eru komnir, hverjir þeir eru og aðrar viðeigandi upplýsingar.  

Rafræn skráning í gagnakerfi er nauðsynlegur undanfari og þáttur í að gera 

upplýsingar um safniegnir aðgengilegar á netinu. Að mati Bognerud og Pedersen og Gill 

Tony eru góð lýsigögn grundvallaratriði í því að halda utan um upplýsingar um 

safneignir,  auðvelda notkun og veita aðgang að þeim. Samkvæmt viðmælendum og 

skilgreiningu safnaráðs telst grunnskráning í aðfangabók vera safnanúmer, heiti verks, 
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ártal, listamaður, og hvernig verkið var fengið í safneign. Viðmælandi Sarps tók það fram 

í viðtali að vinnulag fólks sé oft þannig að það byrji en klári ekki skráninguna. 

Aðfangabók getur reynist því vel þar sem auðvelt er að skrá jafnóðum í hana. 

Starfsmenn geta „grunnskráð“ og „ítarskráð“ og merkt færslurnar með þeim hætti í 

Sarpi.  

Rafræn skráning á söfnunum var vel á veg komin. Til að auðvelda skráningu 

Skissusafnsins voru lýsigögnin keyrð yfir í Sarp rafrænt í einni keyrslu. Allir textar, 

lýsingar og athugasemdir fóru ekki með í Sarp í keyrslunni.  Starfsmaður Skissusafnsins 

sagði að sumstaðar var skráning mjög ítarleg í Filemaker með athugasemdum 

skrásetjara og jafnvel sögum um ákveðin verk. Hann taldi þetta dýrmætar upplýsingar 

og voru að vinna í að koma þeim í Sarp og tók það fram að mikilvægt væri að huga að 

lýsingum á verkum til að birta á ytri vef. Viðmælandi á Sjónlistasafninu ítrekaði 

mikilvægi þess að lýsingar væru vel gerðar áður en þær væru birtar á ytri vef. 

Samkvæmt Marty (2014) og Hegley (2017) eru menningarstofnanir eru taldar ein 

áreiðanlegasta upplýsingalind þurfa þær að huga að upplýsingaþörf ekki bara 

rannsakenda og safnafólks heldur einnig almennings.  

Söfn geyma einnig upplýsingar um listamenn, heimildir um ævi og listaverk líkt og 

bréf, ljósmyndir, sýningaskrár, dagbækur og skissubækur. Kaie Jeeser segir í erindi sínu á 

ráðstefnu CIDOC (e. International Committee for Documentation) að skráning á safngrip 

sé lifandi ferli og því sé mikilvægt að það sé eitt kerfi sem haldi utan um öll skjöl og 

upplýsingar um safngrip. Hver rannsókn og sýning bætir við nýjum og áhugaverðum 

upplýsingum um muninn. Því lengur sem safngripurinn hefur verið í safninu því fleiri 

sögur bætast við (Jeeser, Kaie, 2014). Safnafólk og fræðimenn mikinn áhuga á að fá 

aðgang að eins miklum upplýsingum og mögulegt er varðandi listaverk, minjagripi eða 

heildarsafneign safna (Bognerud og Pedersen, 2015). 

Á söfnunum var öðrum skjölum, fylgigögnum um listaverk eða listamenn safnað 

saman í möppu ef um slíkt var að ræða. Starfsmaður Sjónlistasafnsins sá ekki þörfina 

fyrir að setja inn „katalóga“ og önnur gögn í Sarp þar sem hann er ekki varðveislusafn en 

hann myndi vilja sjá þær upplýsingar á vefsíðunni. Hann sagði það mikinn ávinning að 

hafa aðgang að slíkum gögnum rafrænt, sérstaklega fyrir rannsakendur en ef þær 
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upplýsingar væru settar inn á Sarp þyrftu rannsakendur að fá lesaðgang á innri vef þar 

sem það birtist ekki á ytri vef.  

Þróunin síðustu áratugi hefur verið í átt að samstarfi safna með sameiginlegt 

skráningarkerfi í þeim tilgangi að samræma skráningu á verkum og efla starfsemi safna 

(Marty, Paul F, 2014; Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Jóna Kristín Ámundadóttir, 2015; 

Yarrow, Alexandra, Clubb, Barbara, Draper, Jennifer-Lynn, 2008; Örn Hrafnkelsson, 

2006). Í stefnum stjórnvalda um upplýsingasamfélagið koma jafnframt fram markmið 

um að styrkja samstarf safna til að samræma rafræna skráningu og aðgengi að 

íslenskum menningararfi. Í upplýsingastefnunni, Auðlindir í allra þágu voru markmiðin 

að vinna að tölvuvæddri skráningu menningarefnis í samræmi við alþjóðlega staðla og 

að gagnagrunnar menningarstofnanna verði samræmdri og gerðir aðgengilegir 

(Forsætisráðuneytið, 2004). Ábendingar fundarmanna við skýrslu Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins árið 2017 voru meðal annars að móta þyrfti stefnu um 

samræmda skráningu lýsigagna.  

 Aðildarsöfn Sarps sem tóku þátt í rannsókninni notuðu áður rafræna gagnakerfið 

Filemaker Pro. Þriðja útgáfa af innri vef Sarps var tekin í notkun árið 2011 og var tilbúinn 

árið 2012 (Sarpur, e.d.). Flest listasöfn urðu frá þeim tíma aðildarsöfn (Jóna Kristín, 

2014). Sum söfn nota þó eigið gagnakerfi líkt og Múseum en samkvæmt starfsmanni 

Sarps hafa mörg þeirra áhuga á að færa sig yfir en ekki tekið endanlega ákvörðun. 

Viðmælandi á Múseum, sem notar FileMaker Pro, sagðist ekki hafa ákveðið hvort safnið 

yrði aðildarsafn að Sarpi í framtíðinni.  

Með notkun rafrænna gagnakerfa er nú hægt að fylgjast með staðsetningu muna, 

undirbúa sýningarskrá, búa til margs konar eyðublöð, skipuleggja varðveislu og halda 

utan um útgáfu, sýningarsögu og uppruna verka (Quigley og Perian, 2010). Veflæga 

gagnasafnið Sarpur skiptist í innri og ytri vef. Innri vefur er hannaður sem vinnutæki fyrir 

starfsmenn til að halda utan um allar upplýsingar um safneignir sínar: grunnupplýsingar, 

forvörslu, ljósmyndir af verkum, sýningarsögu og útlán.  

Samkvæmt rannsóknum er rafræn skráning talin hvað nákvæmust þegar 

upplýsingar um muni eru samþættar milli stofnana og þvert á fræðigreinar. Til að tryggja 

faglega skráningu þykir mikilvægt að nákvæmni sé í skráningu, samræmi og samvinnu 

(Doerr og Croft, 1998; Higgins, Sarah, 2012; Hagedorn-Saupe et al, 2013). Um 50 söfn 
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eiga aðild að Sarpi og skrá safneignir sínar í hann. Söfnin sem skrá Sarp eru meðal 

annars lista-, minja-, ljósmynda-, hönnunar-, lyfjafræði- og byggðasöfn. Í upphafi var 

gagnasafnið sniðið fyrir munaskráningu en kerfið hefur þróast með þarfir allra 

aðildarsafna í huga. Huga þarf að fjölbreyttum upplýsingum við skráningu, hvort sem um 

er að ræða listaverk, muni, ljósmyndir, fornleifar, hús, þjóðhætti eða örnefnalýsingar, 

ásamt öðru efni. Safneignir listasafna innihalda einnig ólík listform, svo sem málverk, 

þrívíð verk, innsetningar og tímabundin verk sem krefjast ólíkrar skráningar. Meðal 

þeirra um fimmtíu aðildarsafna á landinu sem skrá í gagnagrunninn Sarp eru söfn með 

mismunandi skráningarblað sem fer eftir aðföngum. Viðmælendur aðildarsafnanna voru 

sammála því að ekki hefðu komið upp nein vafamál þegar kom að skráningu ólíkra verka 

í safneign.  

Mörg söfn á Íslandi eru lítil, oft með fá stöðugildi, hafa lítið fjármagn og hafa því 

ekki bolmagn til að sinna skráningu eða annarri vinnu við stafræna endurgerð safneignar 

(Guðný Dóra, 2016; Safnaráð, 2017; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Viðmælendur aðildarsafna Sarps töluðu um að með átaksverkefnum sem væru styrkt 

væri hægt að sinna rafrænni skráningu þar sem þeim gæfist oft ekki tími til þess. 

Aðildarsöfnin unnu að því að yfirfara og bæta skráningu á verkum, meðal annars með 

því að taka ljósmyndir fyrir skráningu og yfirfara birtingar upplýsinga á ytri vef. 

Fyrirkomulag hjá Rekstrarfélaginu Sarpi var að æskilegt væri að starfsmenn safnana sæki 

námskeið í skráningu til þeirra. Viðmælandi hafði orð að því að skráningaráð Sarps væri 

að gera handbók um skráningu í Sarp sem starfsmenn gætu stuðst við í skráningarferlinu 

og starfsmenn sleppt námskeiði í skráningu.  

5.2 Viðhorf og framtíðarþróun 

Í viðtölunum kom fram að upplýsingakerfið Sarpur og FileMaker gagnagrunnurin geyma 

einungis lýsigögn og ljósmyndir og skjöl í lágri upplausn. Skráningarkerfin gefa söfnum 

kleift að skrá, vista, halda utan um, stjórna og miðla gögnum á einum og sama staðnum. 

Sarpur sem er veflægt kerfi ólíkt Filemaker var upphaflega þróað hér á landi af safnafólki 

í samstarfi við hugbúnaðarsérfræðinga. Filemaker er hinsvegar erlent kerfi 

(Reykjavíkurborg, 2006).  

 Að mati viðmælenda var Sarpur vera gott og notendavænt kerfi. Sarpur býður 

upp á marga möguleika sem vinnutæki fyrir starfsmenn til að halda utan um upplýsingar 
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um safneignir sínar. Með ýmsum kerfiseiningum, t.d. fyrir útlán, sýningar og forvörslu er 

hægt að halda utan um upplýsingar hvert verk, sögu þess og staðsetningu á einum stað. 

Þegar kemur að notkun innri vefs Sarps sem vinnutæki var reynslan misjöfn hjá 

viðmælendum. Getur það mögulega verið vegna þess að skráning verka á tveim 

aðildarsöfnum er enn í vinnslu. Eitt aðildarsafnið notar kerfið mikið sem vinnutæki við 

undirbúning sýninga. Skráningu var að mestu lokið á innri vef þó svo að verið væri að 

yfirfara og bæta skráninguna. 

Þegar spurt var út í hvaða breytingar starfsmenn sæu fyrir sér í Sarpi  voru 

viðmælendur sammála um kosti hans en bentu á að sum ferli væru of flókin. Einn 

viðmælandi taldi leitarferlið of langt og að breyta mætti leitarviðmótinu á ytri og innri 

vef. Tveir viðmælendur nefndu að það þyrfti að fara í gegnum marga flettiglugga til að 

komast að því sem leitað væri að. Til þess þurfi að „afhaka“ í marga möguleika áður en 

komist er að upplýsingum sem leitað var eftir. Hann tók það jafnframt fram að það ætti 

að vera einfalt fyrir notandann að finna þau verkfæri sem hann vildi nota og það skipti 

máli að hafa árangursríka leið til að finna muni í safneigninni 

Með veflægu kerfi er hægt að nálgast kerfið óháð staðsetningu starfsmanna. Kerfið 

er aðgengilegt frá vefslóð sem skráningaraðilum er gefin upp þegar þeir fá aðgang að 

kerfinu (Landskerfi, 2015). Öll aðildarsöfnin voru sammála um þann kost að geta gefið 

sýningarstjórum eða fræðimönnum aðgang að innri vef Sarps til að undirbúa sýningar 

eða fyrir rannsóknir. Til dæmis getur sýningarstjóri fengið lestrarleyfi og getur lesið allt á 

innri vefnum og unnið heima hjá sér en ekki gert neinar breytingar. Að starfi loknu er 

lokað fyrir aðgang hans. Viðmælendur aðildarsafnanna höfðu nýtt þennan möguleika 

mikið, sérstaklega fyrir utanaðkomandi vinnuafl eins og sýningarstjóra sem þurfa að fá 

ítarlegar upplýsingar um safneign. Viðmælandi C hjá Kúnsthöllinni hafði orð að því að 

það væri töluverður ókostur að hafa ekki upplýsingarnar á ensku þar sem erlendir aðilar 

hafa mikinn áhuga á safneigninni. 

 Stór hluti safneignanna er án ljósmynda á ytri vef eins og staðan er í dag og oft 

bara grunnupplýsingar um verk á ytri vef. Þannig að gestaaðgangur fyrir sýningarstjóra, 

rannsakendur og aðra að innri vef hefur auðveldað ýmsa vinnu á söfnunum. Safneign 

Kúnsthallarinnar hefur að geyma magn heimilda um safneign og stefnir safnið að því að 

koma upplýsingum á stafrænt form til að bregðast við auknum kröfum fræðimanna og 
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almennings um aðgengi að listfræðilegum heimildum, gögnum og listaverkum. Velta má 

fyrir sér hvaða upplýsingar séu fullnægjandi á ytri vef fyrir sýningarstjóra, fræðimenn, 

kennara og almenning.  

Aðildarsöfnin bera ábyrgð á eigin gögnum í kerfinu og eiga að tryggja að skráning sé 

vönduð og sækja sér leiðbeiningar til rekstrarfélagsins. Kostur við sameiginlegt kerfi er 

meðal annars að hafa rekstrarfélag sem sér um þjónustu og þróun á kerfinu. 

Rekstrarfélagið fylgist með nýskráningum og sinnir eftirlitshlutverki með kerfinu. Fram 

kom í viðtölum að söfnin voru mjög ánægð með þjónustu félagsins. Safnaráð sinnir 

einnig eftilitshlutverki með skráningu listasafna. Sarpur ábyrgist að kerfið sé varðveitt 

miðlægt og að það sé afritað reglulega. Starfsmaður Sarps sagði að stefnt væri að því að 

með næstu útgáfu Sarps yrði hann hugsaður sem varðveislusafn. 

Starfsmaður Sarps sagði að kerfið væri töluvert framarlega miðað við erlend söfn og 

nefndi í því samhengi að í Danmörku er verið að taka upp sambærilegt veflægt kerfi fyrir 

menningarstofnanir í landinu með það markmið að fá yfirsýn yfir safneignir í landinu og 

til að miðla þeim til almennings. Í Svíþjóð og Noregi er stuðst við skráningarkerfi sem er 

ekki veflægt en upplýsingar eru keyrðar frá gagnagrunninum á vefgáttina Digitalt 

Museum.  

Samfélagslegt hlutverk safna er mikilvægur þáttur í starfsemi safna og lögð er 

áhersla á að söfn myndi góð tengsl við sitt nærsamfélag (Watson, 2007). Í kafla um 

stafræna menningu í menningarstefnu ríkisins (2013) kemur fram að aðgengi að 

íslenskri menningu og upplýsingum um hana í stafrænum miðlum sé nauðsynlegt fyrir 

öflugt menningarlíf í samfélaginu. Sífellt fleiri nota netið til að leita sér upplýsinga um 

ísleska menningu sem verður sífellt aðgengilegri með stafrænum miðlunarleiðum.  

Á ytri vef Sarps hefur hvert safn sína eigin síðu með grunnupplýsingum um safnið 

og um safneignina. Þaðan er hægt að skoða skráða safneign og oft eru ítarlegar 

upplýsingar um hvert verk. Við hvern mun er notendaviðmót þar sem almennir 

notendur ytri vefjar Sarps geta miðlað sinni þekkingu eða sent fyrirspurnir varðandi 

myndir, muni eða annað. Einnig er hægt að panta stafrænar ljósmyndir og safna 

upplýsingum um gripi til útgáfu í eigið safn á vefnum. Ábendingar frá almenningi geta 

verið allt frá upplýsingum um fólk á ljósmyndum til upplýsinga um notkun verka eða 

sögu þeirra. Þetta viðmót getur gefið aðildarsöfnum ábendingar um safnmuni frá 
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notendum á ytri vef Sarps sem birtast í tölvupósti stofnunarinnar. Tveir viðmælendur 

nefndu að þau fái sjaldan fyrirspurnir eða pantanir í gegnum Sarp á meðan eitt safnið 

sagðist reglulega fá skilaboð. Viðmælandi C, hjá Kúnsthöllinni sagði að listamennirnir 

sjálfir skoði eigin verk og sendi þá inn ábendingu eða fyrirspurn.  

5.3 Myndbirting á netinu  

Eins og fram hefur komið eru flest allar tegundir menningarstofnana þegar búnar, eða 

stefna að því, að gera safneignir sínar aðgengilegar á vefnum. Markmiðið hjá flestum er 

að veita almenningi upplýsingar sem að ná til síns nærsamfélags, til að ná til fleira fólks 

og nýrra gesta með því að miðla stafrænum upplýsingum um safneignir á vefnum hvort 

sem það er í gegnum sameiginlega vefgátt eða á eigin vef (Marty, Paul F, 2014; Trant, 

2009). Gífurlegur kostnaður og vinna er við að ljósmynda safneign og skrá til 

myndbirtingar. Múseum hafði tök á að vinna að rafrænni skráningu og ljósmyndun verka 

til að birta á ytri vef með styrk frá Evrópusambandinu og í samstarfi við DCA árið 2008.  

Með aðild að sameiginlega gagnasafninu Sarpi gátu aðildarsöfnin í fyrsta sinn miðlað 

upplýsingum úr safnmunaskrá beint á vefinn.  

Veflægi hluti Sarps og safneignarvefur Múseum opnuðu árið 2013 eða fyrir fimm 

árum síðan. Þegar búið er að skrá verk í Sarp velja söfnin sjálf hvaða upplýsingar það eru 

sem birtast á ytri vef. Meirihluti grunnupplýsinga um safneign aðildarsafnanna þriggja er 

aðgengilegur almenningi á vefnum en stór hluti er án ljósmynda af verkunum sjálfum. 

Stafrænar ljósmyndir af safneign geta því verið í innri vefnum án þess að birtast á ytri 

vef. Allar ljósmyndir sem birtar eru á ytri vef Sarps fá vatnsmerki Sarps í efra vinstra 

horni og vatnsmerki safnsins sem verkið tilheyrir í neðra hægra horni. Á sama hátt er 

vatnsmerki Múseum á öllum myndum á vefnum.  

Að skoða ljósmyndir eða horfa á myndbönd af listaverkum á netinu getur aldrei 

komið í stað upplifunarinnar sjálfrar. En að miðla upplýsingum og ljósmyndum af 

safneignum á netinu er talið bæði auka líkurnar á heimsókn á safnið og eflir 

samfélagslegt hlutverk sitt með því að ná til fleiri notenda í sínu nærsamfélagi og út um 

allan heim (Bertacchini og Morando, 2013). Að sýna myndir af verkum sem eru í 

geymslu eða í forvörslu gefur okkur tækifæri til að gægjast inn. Ljósmyndir af verkum 

sem hafa glatast eða eyðilagst getur reynst einnig ómetanleg heimild. 
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Að ljósmynda safnksost er hinsvegar bæði kostnaðarsamt og tímafrekt sérstaklega 

ef á að veita aðgang  að ljósmyndum í góðum gæðum. Eins og hefur komið fram hafði 

Múseum tök á að fara í slíka vinnu með styrk frá Evrópusambandinu og samstarfi við 

DCA.   

En þrátt fyrir birtingu og aukið aðgengi eru ljósmyndir oft birtar sem litlar 

smámyndir og ef það er á annað borð hægt að stækka þær eru ýmsar tæknilegar 

takmarkanir sem standa í vegi fyrir notendavænni upplifun (Gorgels, 2013). Aukist hefur 

á söfnum erlendis að stafrænar upplýsingar um safneignir séu ekki bara til upplýsinga, 

heldur einnig til að virkja gesti sem þátttakendur og gefa þeim frjálsan og opinn aðgang 

að stafrænum myndum.  

Peter Gorgels (2013), starfsmaður Rijksmuseum í Amsterdam heldur því fram að 

það að treysta á tæknilegar varnir á stafrænum ljósmyndum líkt og vatnsmerki, óvirka 

afritun eða að bjóða upp á myndir í lágri upplausn og smámyndir sé ekki í takt við 

tímann. Söfn eigi að sleppa stjórninni og gefa aðgang að stafrænu efni í góðum gæðum 

til að almenningur fái sem réttasta mynd af verkinu. Rijksmuseum og fleiri söfn hafa 

hinsvegar tök á að gefa fullan aðgang að ljósmyndum í eigu safnanna þar sem stór hluti 

þeirra er dottin úr höfundarétti.  Safneignir listasafnanna sem tóku þátt í rannsókninni 

eru að stórum hluta varin höfundarétti og þarf að semja við rétthafa.  

Netið er aftur á móti þess eðlis að erfitt er að stjórna notkun fólks. Fólk sækir efni á 

netinu í leyfisleysi og notar það á þann veg sem því hentar. En á hinn bóginn tekur það 

líka tíma fyrir notandann, sem ætlar sér að endurnota myndefni, að finna efni sem hann 

vill nota, fá nægar upplýsingar og sækja um viðeigandi leyfi. Því aðgengilegra og skýrara 

fyrirkomulag fyrir hann, þeim mun betra. Á mörgum síðum erlendra safna sem birta 

safneignir sínar eru upplýsingar um höfundarétt og við hvert verk eru oft ítarlegar 

upplýsingar um hvort og hvernig megi nota myndirnar, til dæmis með Creative 

Commons leyfunum.  

Togstreitan milli þess að halda stjórn og gefa aðgang að og leyfa endurnotkun 

stafrænna ljósmynda af safneign getur myndað ágreining milli hagsmunaaðila. 

Listasöfnin sem tóku þátt í þessari rannsókn hafa farið ólíkar leiðir þegar kemur að 

myndbirtingu úr safneignaskrám á vefnum. Aðildarsöfnin að Sarpi hafa birt ljósmyndir á 

ytri vef af þeim listaverkum sem þau eiga höfundarétt að eða með leyfi höfundar eða 
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rétthafa. Múseum hafði hins vegar gert samninga við höfunda og höfundarétthafa og 

borga ákveðið gjald til Myndstefs.  

Eins og komið hefur fram eru allar myndir úr safnmunaskrá með bæði vatnsmerki 

safnsins. Samkvæmt Hankins gefur vatnsmerki til kynna að notkun á myndinni sé 

óheimil og merkið muni fylgja ljósmyndinni sé hún tekin frá upprunalegum stað. Sarpur 

býður upp á að birta hvar höfundaréttur á verki liggur í skráningu sem birtist á ytri vef. 

Ekki öll söfn nýta þann möguleika. Á vefgátt Múseum eru ljósmyndir með vatnsmerki 

safsnins en engar upplýsingar um höfundarétt. Það þykir tiltölulega auðvelt að breyta 

stafrænu efni, fjarlægja höfund og vatnsmerki og erfitt að hafa yfirsýn yfir notkun á 

verkinu á Internetinu (Frost, Olivia C., 2010).  

Starfsmaður Myndstef hafði orð að því að vatnsmerki safna hafi verið máð út af 

ljósmyndum í safneign í þeim tilgangi að nota annarstaðar. Hann sagði einnig að þær 

tilkynningar um um óheimila notkun á netinu hafa aðallega komið frá höfundunum 

sjálfum. Hann tók það jafnframt fram að í meirihluta tilvika væri það gert í ógáti. Frost 

(2010) fjallar um þau vandamál sem hafa fylgt stafrænni byltingu og birtinu stafrænna 

upplýsinga á netinu. Hún talar um nauðsyn þess að skilja hvernig eigi að nota 

upplýsingar á ábyrgan hátt og þekkja reglur um eignarrétt. Sérstaklega mikilvægt þar 

sem núna þykir það félagslega samþykkt að deila og afrita efni sem finnst á 

veraldarvefnum. Hún segir ennfremur að með stafrænni byltingu sé upplýsingalæsi 

nauðsynleg kunnátta. Í menningarstefnu ríkisins 2013 kemur fram að aðgengi að 

menningarefni styðji menningar- og listfræðslu og sporn gegn ólögmætri notkun á 

lögvernduðu efni. Viðmælendur Myndstefs höfðu orð að því að mikilvægt væri að taka 

þátt í umræðu um heimila notkun höfundavarins efnis á netinu sem væri í gangi. 

Viðmælandi á Sjónlistasafninu sagði myndbirtingu úr safnmunaskrá vera spurningu 

um upplýsingagjöf; að almenningur fái upplýsingar um safnkost safna sem þiggja 

opinbera styrki og eru í opinberri eigu. Hann taldi mikilvægt að reyna að leysa þetta mál 

þannig að allir væru sáttir; myndlistarmenn, Myndstef og söfnin þannig að söfn geti veitt 

almenningi þær upplýsingar sem það á heimtingu á að fá. Hann nefnir enn fremur að 

það sé mikilvægt að ráðuneytið stígi inn í þetta mál og aðstoði við að leysa það.  

Markmið um að leita lausna á höfundaréttarmálum á myndbirtingu safna á netinu 

má finna í Menningarstefnu ríkisins frá árinu 2013 þar kemur fram að áætlað sé að vinna 
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með samtökum listamanna og stjórnvalda í nágrannalöndum á því sviði. Í niðurstöðum 

skýrslu mennta- og menningarmálaráðuneytisins um stafræna varðveislu 

menningararfleifðar (2017) kemur fram að leysa þurfi úr álitamálum um endurgjald 

vegna höfundaréttar vegna birtingar stafræns efnis í opnu aðgengi. Athugasemdir 

fagfólks í skýrslu ráðuneytisins lutu meðal annars að því að höfundaréttarmálið yrði að 

vera hluti af verkefninu og leyst samhliða. Söfnin sjálf hafi ekki bolmagn til að leysa það 

hvert fyrir sig, né til að sinna fræðslu og miðlunarskyldu sinni vegna kostnaðar við 

birtingu höfundaréttarvarins efnis. Í niðurstöðum skýrslunnar var lagt til að næsta skref 

yrði að ráðherra skipi starfshóp til að vinna að stefnumörkun stjórnvalda um varðveislu 

íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2017).  

Ráðuneytið hefur ekki enn myndað starfshóp um áframhaldandi stefnumörkun. Ör 

skipti ráðherra síðustu ár getur hafa orsakað að verkefni sem þetta sé lagt til hliðar en 

verkefnin fela í sér tiltekin kostnað sem fylgja þarf eftir. Þá koma jafnframt upp nýjar 

spurningar og ný álitamál í tengslum við höfundarétt í ljósi tækninýjunga og breytinga ef 

langt á líður. Greinilegt er að mikill vilji er meðal hagsmunaaðila að finna lausn á þessu 

máli, eins og sjá má með samræðuvettvangi milli Myndstefs, Listasafns Íslands og 

safnaráðs um myndbirtingar höfundavarinna verka úr safnmunaskrám á netinu. 
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6 Lokaorð 

Í ritgerðinni var fjallað um niðurstöður rannsóknar sem hafði þann tilgang að fá innsýn í 

upplifun og reynslu starfsmanna listasafna á skráningu listaverka í safneign, og miðlun 

og aðgengi að upplýsingum um listaverk gegnum gagnasöfnin. Rannsóknin var byggð á 

eigindlegri aðferðafræði. Sex opin og hálfstöðluð viðtöl voru tekin við sjö viðmælendur, 

ásamt einni þátttökuathugun. Rannsóknin fór fram haustönn 2017 og á fyrri hluta 

vorannar 2018.  

Í fyrsta kafla var farið yfir fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins, greint frá starfs- og 

lagaumhverfi sem nær til listasafna á Íslandi og farið yfir helstu stefnur stjórnvalda sem 

tengjast efni rannsóknarinnar, rafræn skráning skoðuð og gagnakerfi sem eru notuð á 

Íslandi. Fjallað var um stafræna miðlun á netinu og höfundarétt. Síðan var farið yfir 

fræðilegar rannsóknir og skrif um efnið. Annar kafli fjallaði um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og hvernig rannsóknin var framkvæmd. Niðurstöðum rannsóknarinnar 

var skipt upp í þrjá kafla sem skiptast upp eftir þemum sem voru greind við greiningu 

gagnanna. Í lokin voru helstu niðurstöður dregnar saman í umræðukafla.  

Rannsóknin veitti innsýn inn í stöðuna á rafrænni skráningu og upplifun 

starfsmanna safnanna af gagnakerfunum sem þau nota og hindrunum við miðlun 

upplýsinga um listaverk. En í viðtölum kom fram að rafræn skráning á listaverkum var 

komin langt á veg, stór hluti grunnupplýsinga er komin í kerfin ásamt ljósmyndum á innri 

vef. Viðmælendur sáu fyrir sér að nota Sarp sem megin skráningarkerfi, vilja ekki vera 

með skráningu á mörgum stöðum og sum þeirra vilja setja inn gögn. Til að þessi 

möguleiki nýtist til að halda utan um bæði upplýsingar og gögn um hvert verk þyrfti að 

breyta Sarpi í varðveislusafn, sem er hugsjón Rekstrarfélagsins.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að með sameiginlegum gagnagrunni er að 

fagmennska við skráningu tryggð betur með eftirliti frá Rekstrarfélagi Sarps, 

skráningarráði Sarps og með ábendingum frá notendum. Skráning safnmuna er 

undirstaða í öllu safnastarfi og með rafrænni skráningu og stafrænu efni er hægt að 

miðla þessum upplýsingum til almennings og fræðimanna. Það sem ávinnst með 
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þverfaglegum gagnagrunnum, líkt og Sarpur er, eykst gildi upplýsinga þegar munir eru 

settir í tengsl við aðra hluti og aðrar tegundir af upplýsingum 

Gífurleg vinna hefur verið lögð í þróun gagnasafnsins Sarp og má segja að miðað við 

mörg erlend kerfi safna standi framarlega að vígi. Gagnasafnið Sarpur er hugsaður sem 

vinnutæki fyrir söfnin og einnig fyrir birtingu upplýsinga um listaverk á vefnum fyrir 

almenning. Aðildarsöfn Sarps notuðu kerfið sem vinnutæki á ólíkan máta en þá helst við 

sýningagerð úr safneign, til að draga saman upplýsingar um verk. Þá nýttist veflægur 

eiginleiki kerfisins vel fyrir rannsakendur eða sýningarstjóra.  

Skráning á safnmun er lifandi ferli og með rannsóknum og sýningum á verkum eykst 

gildi safnmunarins. Með aðgengi að upplýsingum um safnkost á vefnum og gagnvirkum 

möguleikum þess getur nú almenningur einnig bætt við þekkingarbrunninn með því að 

senda inn upplýsingar um verk. Gagnvirkir möguleikar Sarps hafa stuðlað að samtali 

safna bæði við listamenn og almenning um safneignina og bætt við mikilvægum 

upplýsingum um verk í skráninguna. 

Stafrænar ljósmyndir af listaverkum er mikilvægur hluti af miðlun upplýsinga um 

listaverk á vefnum en hindranir eru við myndbirtingu úr safneignaskrám opinberra 

safna. Söfnin sem birta myndir á netinu sem eru í höfundarétti hafa ýmist samið við 

höfunda, rétthafa höfunda eða höfundaréttarsamtök en nú stendur til að reyna að 

samræma þá samninga. Listasöfn sýna hluta safneigna á sýningum, sum eru með fastar 

sýningar sem breytast reglulega önnur sýna árlega úr safneign. Safneignir listasafna eru 

því að stórum hluta í geymslum. Líkt og einn viðmælandi sagði er mikilvægt að 

almenningur fái upplýsingar um safnkost safna sem þiggja opinbera styrki og eru í 

opinberri eigu. Mikilvægt þykir að leysist úr deilunni svo að hægt sé að taka næstu skref 

og miðla upplýsingum um safneignir listasafna. Fundur Listasafns Íslands, safnaráðs og 

Myndstefs á fyrri part árs 2018 markar vonandi upphaf að farsælu samstarfi þannig að 

allir hagsmunaðilar verði sáttir.  

Margir þættir rannsóknarinnar hefðu verðskuldað nánari umfjöllun, líkt og flækjur í 

höfundaréttarlögum þegar kemur að myndbirtingu á netinu. Þá hefði verið forvitnilegt 

að skoða nánar hvernig gagnvirkir vefir geta eflt samfélagslegt hlutverk safna slík 

rannsókn bíður betri tíma. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum, 

þá veitir hún innsýn í stöðu stafrænnar miðlun safneignar í dag. Þannig mætti nýta hana 
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sem grunn að frekari rannsóknum innan greinarinnar. Forvitnilegt væri að vinna að 

slíkum rannsóknum síðar og ekki síður að fylgjast með þróun Sarps á komandi árum, en 

hvaða stefnu sú þróun tekur skal ósagt látið. Vonandi verður Sarpur sú lyftistöng sem 

vonast er eftir. 

 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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Viðauki I 

 

Sæl/l nafn viðmælanda, 

 

Ég er meistaranemi í upplýsingafræði við Háskóla Íslands. Ég er í námskeiðinu Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem ég er einnig að undirbúa lokaverkefnið mitt. Hugmynd að 

viðfangsefni er enn í mótun en mig langar að skoða skráningu listaverka í gagnasöfn. Mig 

langar þess vegna að fá að taka viðtal við starfsmann sem sér um að skráningu listaverka. 

Viðtalið er hluti af verkefnum námskeiðisins sem myndi þá mögulega nýtast fyrir 

lokaritgerðina. Viðtalið ætti ekki að taka langan tíma, kannski klukkutíma. 

 

Með von um góð viðbrögð, 

Telma Haraldsdóttir 
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Viðauki II 

 

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD                                                                                                    

UPPLÝSINGAFRÆÐI                                                                                  

 

 

 

 

Gagnasöfn fyrir safneignir listasafna:  

Rannsókn á skráningu listaverka 

 

Viðtalsrammi fyrir starfsmenn listasafna sem sinna skráningu 

 

Markmið - Rannsóknin beinist að 

 

- skráningu listaverka í gagnasöfn 

- notkun skráningaraðila á kerfunum 

- skilningi á kerfunum, hvað hjálpar og hvað hindrar 

- því hvernig gagnasöfn nýtast í starfsemi safna 

 

   Inngangur - upphaf viðtals 

 

- Kynna sig og rannsóknina, trúnað, afritun, nafnleynd, tímalengd viðtals, afhenda 

eyðublað um upplýst samþykki , fá leyfi til að taka upp viðtal.  

 

1. Um safnið/safneign 

 

Spurningar almennt um starfið og safneignina. Auðveldar spurningar til að koma viðtalinu 

á stað.  
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● Stutt um starf viðkomandi 

● Umfang safneignar 

● Fjöldi starfsmanna sem vinna við skráningu 

  

2. Skráning listaverka 

 

Fá nánari lýsingu á kerfinu/m sem unnið er með.   

  

● Hvaða kerfi eru notuð við skráningu listaverka?  

● Segðu mér frá hverju þeirra í stuttu máli?  

● Hvaða verklag er stuðst við við skráningu?  

● Hvernig henta kerfin fyrir ólík listform, (Sarpur upphaflega hannað fyrir 

skráningu minjagripa, annað skráningarform fyrir listaverk, hvernig hentar t.d 

fyrir tímabundin verk) 

● Hverjir eru kostir og gallar kerfisins?  

● Hversu stór hluti af starfinu er vinna við skráningu.  

● Hvernig er samvinna milli íslenskra safna á skráningu 

● Samstarf við erlenda samstarfsaðila 

 

3. Safneign 

 

● Hvað er skráð í kerfin?  

● Staðan á skráningu safneignar,  

● Hvaða áhrif hafa höfundarréttarlög haft á skráningu listaverka?  

● Hvernig nýtast kerfin fyrir þróun safneignar?  

 

4. Varðveisla 

 

● Hvað getur þú  sagt mér með rafræna varðveislu gagnanna?  

● Hvað með tímabundnu listaverkin  

● Hvernig nýtast kerfin fyrir varðveislu? 

● Hvað með tímabundin listaverk, t.d gjörninga. 

● Hvað er geymt á pappír?  

 

5. Almenningur 

 



72 

Hvernig er almenningur að nýta aðgang að upplýsingum um listaverk 

 

● Hvað sýnir vefurinn varðandi notkun almennings? (tilkynningar, óskir frá 

almenningi gegnum kerfið? 

● Hvernig er gagnasafnið samfélagslega virkt  

● Hvað einkennir notendur?  

● Hvaða ferli fara þeir í gegnum til þess að komast að því sem þeir þurfa. 

 

6. Fræðsla 

● Hvernig getur síðan nýst fyrir kennslu 

● Hvernig nýtist vefsíðan fyrir fræðslustarfsemi safnsins?  

 

7. Rannsóknir  

● Hvernig nýtist kerfin 

 

 

8. Framstíð 

● Hverju myndirðu breyta ef það væri hægt?  

● Hvernig sérðu aðgang að upplýsingum um listaverk fyrir þér í nánustu framtíð, 

einhverjar breytingar.  

 

Lok viðtals 

 

- Enda á að spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem honum liggi á hjarta og 

vilji bæta við. Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? Ítreka og minna á trúnað og 

nafnleynd. Ræða hvort og hvenær annað viðtal verður, biðja um leyfi til að hafa 

samband ef eitthvað hefur gleymst. Þakka fyrir viðtalið.  
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Viðauki III 

 

                                                                                                       FÉLAGS- OG 

MANNVÍSINDADEILD                                                                                                    

UPPLÝSINGAFRÆÐI                                                                                  

 

 

 

 

Gagnasöfn fyrir safneignir listasafna:  

Rannsókn á skráningu listaverka 

 

Viðtalsrammi fyrir starfsmann gagnasafnsins Sarps 

 

Markmið - Rannsóknin beinist að 

 

- hvernig kerfin sem eru í notkun henta við skráningu ólíkra listforma í safneign 

- hvaða upplýsingar eru skráðar fyrir utan grunnskráninguna 

- hvernig kerfin nýtast í starfsemi safna 

- því hvernig starfsmenn eru nota kerfin 

- skilningi og viðhorfi þeirra gagnvart kerfunum  

 

       Inngangur - upphaf viðtals 

 

- Kynna sig og rannsóknina, trúnað, afritun, nafnleynd, tímalengd viðtals, afhenda 

eyðublað um upplýst samþykki, fá leyfi til að taka upp viðtal.  

 

1. Um starfið 

 

Spurningar almennt um starfið. Auðveldar spurningar til að koma viðtalinu á stað.  

 

● Stutt um starf viðkomandi. 

● Hvað hann gerir. 

● Hversu lengi hann hefur starfað hjá stofnun. 

  

2. Skráning listaverka 



74 

 

Fá nánari lýsingu á kerfinu/m sem unnið er með.   

  

● Hvernig var kerfið þróað?  

● Hverjir stóðu að því. 

● Hvaða fyrirmynd var notuð ef það var. 

● Verklag, reglur, leiðbeiningar er stuðst við við skráningu, fara þeir á námskeið. 

● Ólík listform t.d tímabundin verk. 

● Kostir kerfisins. 

● Gallar kerfisins. 

 

 

3. Söfn 

 

● Skráning í kerfin, listaverk, fylgigögn, heimildir, ljósmyndir.  

● Höfundaréttalög, áhrif á skráningu listaverka.  

● Í Sarpi eru margir fídusar sem bjóða upp á skráningu á skjölum, útlán og 

forvarsla. Utanumhald á sýningum og katalogum. 

● Hvernig er samstarfi háttað við söfn. 

● Hvernig eru kröfur á þjónustuna. 

● Samstarf safna. 

 

4. Varðveisla 

 

● Hvað getur þú sagt mér um rafræna varðveislu gagnanna. 

● Hvernig tryggið þið örugga varðveislu.  

 

5. Almenningur 

 

Samfélagslega virkt - Gagnvirkt kerfi 

 

● Upplýsingar varðandi notkun almennings, tilkynningar, óskir frá almenningi 

gegnum kerfið. 

● Flettingar. 

● Fyrirspurnir og óskir.  

 

6. Rannsóknir  
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● Aðgangur. 

 

7. Framtíð 

● Breytingar á kerfinu 

● Framtíðarþróun 

 

Lok viðtals 

 

- Enda á að spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem honum liggi á hjarta og 

vilji bæta við. Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? Biðja um leyfi til að hafa 

samband ef eitthvað hefur gleymst. Þakka fyrir viðtalið.  
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Viðauki IIII 

 

FÉLAGS- OG MANNVÍSINDADEILD                                                                                                    

UPPLÝSINGAFRÆÐI                                                                                  

 

 

 

 

Gagnasöfn fyrir safneignir listasafna:  

Rannsókn á skráningu listaverka 

 

Viðtalsrammi fyrir starfsmann Myndstefs 

 

Markmið - Rannsóknin beinist að 

 

- hvernig kerfin sem eru í notkun henta við skráningu ólíkra listforma í safneign 

- hvaða upplýsingar eru skráðar fyrir utan grunnskráninguna 

- hvernig kerfin nýtast í starfsemi safna 

- því hvernig starfsmenn eru nota kerfin 

- skilningi og viðhorfi þeirra gagnvart kerfunum  

 

       Inngangur - upphaf viðtals 

 

- Kynna sig og rannsóknina, trúnað, afritun, nafnleynd, tímalengd viðtals, afhenda 

eyðublað um upplýst samþykki, fá leyfi til að taka upp viðtal.  

 

8. Um starfið 

 

Spurningar almennt um starfið. Auðveldar spurningar til að koma viðtalinu á stað.  

 

● Stutt um starf viðkomandi. 

● Getur þú sagt mér hvað felst í þínu starfi? 

● Hversu lengi hann hefur starfað hjá stofnun. 

  

9. Höfundaréttur 
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Fá nánari lýsingu á kerfinu/m sem unnið er með.   

  

 Skýrsla Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

 Digisam  

 Heildarsamningar við söfn  

 Myndbirting á netinu  

 Vatnsmerki á ljósmyndum  

 

Lok viðtals 

 

- Enda á að spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem honum liggi á hjarta og 

vilji bæta við. Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? Biðja um leyfi til að hafa 

samband ef eitthvað hefur gleymst. Þakka fyrir viðtalið.  

 

 

 


