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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að horfa til þeirra áhrifa sem safnmunir og þar af leiðandi 

söfn geta orðið fyrir frá söfnurum og gefendum. Til að gera grein fyrir þeim áhrifum sem 

geta átt sér stað þá er horft til eins safnara og eins gefanda. Safnarinn Andrés J. Johnson 

sem gaf íslenska ríkinu safn sitt, og er það nú sérsafn innan Þjóðminjasafns Íslands og 

gefandinn Erró sem gaf Listasafni Reykjavíkur eina umdeildustu gjöf sem safn hefur fengið 

hérlendis. Fjallað er um hverjir þeir voru, um gjafirnar sjálfar og að lokum um hvernig 

sjálfsmynd þeirra speglaðist í þeim hlutverkum að vera safnari og gefandi. Notaðist ég við 

hugmyndafræði samtengingar kenningarinnar (e. Actor Network Theory) sem er oftast 

kennd við Bruno Latour, en hún byggist á því að efnislegir hlutir geti stofnað til og tekið 

þátt í félagslegum samskiptum við fólk. Efnislegir hlutir geti þannig fengið gerendamátt 

og haft áhrif. Ritgerðinni er ætlað að skoða þessar samtengingar safnarans og gefandans 

við safn sitt/listaverk sín. 
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Abstract 

The study views the effects that collectors and museum private donors, can have on 

museum objects as well as the museum itself, i.e., cataloguing and museum exhibitions. 

In order to review how museum collections might be affected by their donators, this 

study uses two examples. One of a collector named Andrés J. Johnson who gave his 

collection to the Icelandic state, and that collection is now a special collection within the 

National Museum of Iceland. This study further looks at the artist Erró as an example, 

whom gave one of the most controversial gifts in Icelandic history to the Reykjavík Art 

Museum. Their effects are seen by looking at who they were, the history of their 

donation, and finally how their self-image was reflected in their role of being a collector 

and collection donator. As a theoretical framework this study uses Actor Network Theory 

(ANT) to identify the effects the collectors and private donors can have on museum 

objects and collections. ANT implies that material things can engage in social interactions 

with people, by this gaining agency and effect. This study considers the collective 

connections related to collectors and donors. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í Félagsfræði–, mannfræði– og 

þjóðfræðideild við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

prófessor við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni fyrir góða 

leiðsögn og uppbyggjandi gagnrýni í gegnum skrifin. Að auki veitti hann aðhald sem gerði 

það kleift að ljúka ritgerðinni á þessum stórundarlegu tímum. Ég vil einnig þakka 

Þjóðskjalasafni Íslands fyrir aðstoð við að nálgast heimildir á tímum samkomubanns og 

kórónaveiru. Freyja Hlíðkvist Ómars- Sesseljudóttir á einnig þakkir skyldar fyrir góða 

handleiðslu í starfsnámi mínu hjá Þjóðminjasafninu, en vinnan þar með safnmuni varð 

kveikjan að ritgerðarefninu. Ég vil þakka móður minni Elínu J. Jónsdóttur fyrir að lesa yfir 

ritgerðina og þakka ég einnig móðursystur minni Kolbrúnu Ósk Jónsdóttur fyrir það sama. 

Að lokum vil ég þakka manninum mínum Magnus Andersson fyrir þolinmæðina og 

stuðninginn í gegnum námið. 
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1 Inngangur  

Megin viðfangsefni ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þau áhrif sem safnarar og gefendur 

muna á söfn, hafa. Áhrifin sem verða skoðuð eru tvíþætt, annars vegar hvaða áhrif 

safnarar og gefendur geta haft á safnmuni og hins vegar hvaða áhrif þeir geta haft í 

gegnum víxlverkandi tengingar á söfn m.t.t. skráningar og sýninga. 

Til að gera þessum áhrifum safnara og gefenda á safnmuni skil í ritgerðinni var 

ákveðið að horfa á þessa tvo hópa sem frumheimildir fyrir safnmuni. Því snérist mikill hluti 

af vinnunni við ritgerðina um það að reyna komast í „návígi við“ safnara og gefendur. 

Aðallega verður fjallað um tvo aðila, annars vegar safnara sem gaf einkasafn sitt þjóðinni 

allri og hins vegar gefanda sem gaf svo veglega gjöf að aðeins er hægt að lýsa áhrifum 

hennar, á safnið sem tók við gjöfinni, sem umtalsverðum. Eru þetta Andrés J. Johnson 

þjóðminjasafnari en safn hans betur þekkt sem Ásbúðarsafn er nú einkasafn innan 

Þjóðminjasafns Íslands og listamaðurinn Erró sem gaf Listasafni Reykjavíkur þúsundir 

listaverka. Eftir að formlegri afhendingu var lokið, héldu þeir báðir áfram að bæta við 

safnið/gjöfina, og áhrif þeirra á söfnin urðu umfangsmeiri en upphaflega var gert ráð fyrir. 

Þó umgjörð ritgerðarinnar snúi að þessum tveim tilvikum þá verður einnig horft til 

annarra safnara sem og gjafatilvika til þess að fá breiðari skilning á áhrifum þessara hópa. 

Hvað varðar safnarann Andrés og gefandann Erró þá verður reynt að vefa saman hver 

sjálfsmynd þeirra var/er við hvatann sem bjó að baki söfnuninni og/eða gjöfinni. Með 

þessari aðferð er hægt að sjá þau margþættu áhrif sem eiga sér stað, í von um að það 

opni á skilning og túlkanir sem hingað til hefur ekki verið horft nægilega mikið til. Hvernig 

söfn setja fram söguna getur verið flókið ferli víxlverkandi samskipta milli safnara, gefenda 

og fræðimanna sem og félagslegra tenginga milli einstaklinga og safnmuna. Því er 

mikilvægt að horfa til fleiri þátta en aðeins tengingar milli safnmuna, sérfræðinga og 

safngesta (sjá Byrnes, Clarke, Harrison og Torrence, 2011; Herle, 2012). 

Söfn geta alla jafnan verið mjög fjölbreytt, en það er eitt sem öll söfn eiga 

sameiginlegt, það er að safna efnislegum hlutum. Þessir efnislegu hlutir eru svo oft 

tengdir ákveðnum persónum. Því þarf að hafa í huga, hvort söfn séu að safna efnislegum 

hlutum fyrir efnislegt vægi þeirra, eða hvort verið sé að safna þeim sögum sem tengjast 
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hlutunum eða hvoru tveggja (Mason, Robinson og Coffield, 2018, bls. 54-55). Í gegnum 

kenningarstrauma nýju safnafræðinnar þá hafa söfn byrjað að endurskoða hvernig þau 

setja fram þekkingu sína. Söfn eru farin að gera sér grein fyrir því, að það að setja fram 

eina útgáfu af sögunni, getur haft það í för með sér að aðeins sé verið að segja sögu 

ráðandi samfélagshópa (Mason o.fl., 2018, bls. 21). Með tilliti til þess er því mikilvægt fyrir 

söfn að horfa til sem flestra þátta þegar kemur að miðlun safnkosts síns. 

Ef horfa á til þeirra áhrifa sem safnmunir geta orðið fyrir þá þarf fyrst að halda því 

fram að þeir geti orðið fyrir áhrifum. Að segja að efnislegir hlutir geti orðið fyrir áhrifum 

er eitthvað sem stríðir gegn almennum hugmyndum um það hvað efnislegir hlutir í eðli 

sínu eru. Fólki er almennt ekki tamt að meta þá fyrir annað en efnislega eiginleika þeirra. 

Safnmunir eru þó að því er virðist á öðru plani en venjulegir hlutir og hægt er að spyrja sig 

af hverju það sé. Hvað gerir safnmuni „æðri“ öðrum munum? Við fyrstu sýn virðist auðvelt 

að svara spurningunni. Hinn almenni skilningur á safnmunum er sá að hann feli í sér 

efniseiginleika, lögun og notagildi sem haldið er fram að hafi menningarsögulega þýðingu. 

Í gegnum margvíslegar rannsóknir innan safnafræða og tengdra fræðigreina sem hafa 

verið gerðar til að auka skilning á því hvað safnmunur er, þá hefur komið í ljós að það býr 

mun meira í safnmunum. Hugmyndirnar eru svo margbreytilegar að hægt er að segja að 

safnmunir geti verið samtímis, bæði dauðir og lifandi hlutir, gildishlaðnir, meiningarlausir, 

aðgerðarlausir og hafandi gerendamátt. Allt fer þetta eftir því hvaða kenningarlega 

sjónarhorni er beitt við túlkun á þeim. Þeir eru jú ekki einungis uppbyggingarefni safna og 

gefa efnislega staðfestingu á fortíðinni, heldur einnig það verkfæri sem söfn hafa til þess 

að miðla þekkingu og tengja fólk saman. 

Vegna þess hversu mikilvægir safnmunir eru í miðlun þekkingar þá eru safnmunir 

álitnir verðmæti og eru jafnan taldir ómetanlegir fyrir það samfélag sem safnið er staðsett 

í. Stundum eru safnmunir einnig taldir ómetanlegir fyrir mannkynið allt og eru íslensku 

handritin sem varðveitt eru á Stofnun Árna Magnússonar gott dæmi um það. Handritin 

hafa verið á sérstakri varðveisluskrá Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (e. 

UNESCO) frá árinu 2009 en henni er ætlað að vekja athygli á mikilvægi þess að varðveita 

andlegan menningararf mannkyns (Arnastofnun, e.d.). Að auki, ef safnmunir glatast, eins 

og gerðist í eldsvoða á þjóðminjasafni í Rio de Janeiro í Brasilíu árið 2018, þá syrgir 

heimurinn þá þekkingu sem fólst í mununum sem glötuðust og það tjón sem óbætanlegt 
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er (International Council of Museums, 2018). Safnmunir eru því ekki aðeins verðmætir 

sínu nærsamfélagi, heldur er verðgildi þeirra eitthvað sem nær langt út yfir landamæri 

þjóða. 

Með því að fela safni að varðveita þessi verðmæti, er safninu einnig falin gífurleg 

ábyrgð (Ambrose og Paine, 1998, bls. 2). En hér er hægt að sjá hvernig áhrif geta verið 

víxlverkandi, þar sem þessi ábyrgð er einnig gildishlaðandi og verðmætaskapandi fyrir 

efnislega hlutinn, sem nú er safnmunur. Susan Pearce bendir á, að það sem gefur 

safnmunum menningarsögulegt gildi umfram aðra efnislega hluti er ekki aðeins það fyrir 

hvað hann stendur eða hvaða tækni var beitt við að búa hann til, heldur sú staðreynd að 

hann varð fyrir valinu. Við það umbreytist hluti af hinum náttúrulega heimi í það að vera 

hlutur og síðar safnmunur. Hún notar tunglstein sem var til sýnis á the National Air and 

Space Museum í Washington, Bandaríkjunum sem dæmi, en hann er fyrirbæri sem kemur 

úr hinum náttúrulega heimi og með því að velja hann og sýna á safni er hann orðinn hluti 

af heimi mannlegra gilda (Pearce, 2012, bls. 24). Þó hún sé að fjalla um efnislegan hlut 

sem er ekki manngerður er hægt að yfirfæra þessa hugmynd yfir á manngerða muni. Hægt 

er því að segja að munir í safneignum safna verði gildishlaðnir einmitt vegna þess að þeim 

var safnað og/eða miðlað og eru þar með ekki sambærilegir munum sem ekki eru á 

söfnum (Maure, 1995, bls. 157). Af hverju er það? Hvað er það sem gerir safnmuni að 

annars konar verðmætum en aðra efnislega hluti? Er þetta ólíka mat tilbúningur hvers 

tíma eða býr eitthvað eðlislægt í mununum sjálfum og notkun þeirra? 

Hægt er að tengja þetta við hugmyndir um efnisheiminn (e. material world). En hann 

er að mati Bjørnar Olsen grundvallaratriði fyrir tilveru mannsins. Hlutir og landslag búa 

yfir raunverulegum eiginleikum sem móta og hafa áhrif á upplifun einstaklinga af þeim, 

efnisheimurinn hefur einnig áhrif á sambýli fólks við efnislega hluti (Olsen, 2003, bls. 88). 

Það er því hægt að segja í stuttu máli að efnislegir hlutir hafi áhrif á líf fólks og að sama 

skapi hafi fólk áhrif á þá með því að gefa þeim einhver manngerð gildi. Efnislegir hlutir eru 

því aldrei „aðgerðarlausir“ og hugmyndir á bak við þá breytast með breyttum tímum og 

túlkunum. Safnmunir sem valdir hafa verið til varðveislu á safni eru að sama skapi ekki 

liggjandi aðgerðalausir hvort sem það er á safninu eða í geymslu(m) þess. Þeir eru á 

„hreyfingu“ að því leyti að þeir eru stöðugt að mynda nýjar tengingar, við safngesti, 

sérfræðinga, aðra safnmuni og jafnvel umhverfi sitt (Herle, 2012, bls. 295). 
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Til þess að skoða þessi samskipti milli efnislegra hluta og fólks og fá betri sýn á áhrifin 

sem verða, þá er hægt að notast við sjónarhorn samtengingar kenningarinnar (e. Actor 

Network theory) eða ANT sem á uppruna sinn í kenningarheimi félagsfræðinnar (Latour, 

1999; Latour, 2005; Law, 1999). Með þessum samþættingar gleraugum er horft til hinna 

margbreytilegu samtenginga og þar eru viðurkennd þau víxlverkandi áhrif sem eiga sér 

stað í lífi safnmunar, ekki aðeins eftir að hann kemur inn á safn, heldur einnig áður en 

hann verður safnmunur. Með notkun hugmyndafræði kenningarinnar þá er hægt að líta 

svo á að efnislegir hlutir (e. safnmunir) geti haft gerendamátt, þ.e. þeir hafi burði til þess 

að hafa áhrif á fólk. Sé litið til skilgreiningar Byrnes o.fl. (2011) á gerendamætti safnmuna 

þá er hann samansafn gerendamáttar þeirra og einstaklinganna sem eiga í „samskiptum“ 

við munina, þá er ekki nóg að horfa aðeins til þess gerendamáttar sem safnmunurinn fær 

í gegnum samskipti sín við sérfræðinga og/eða safngesti. Það þarf einnig að hafa í huga 

þann gerendamátt og/eða gildi sem safnmunurinn kemur með inn á safnið sjálft. Því þarf 

að spyrja, hvað er það sem munurinn tekur með sér inn á safnið? Og hvaða áhrif hefur sú 

meðgjöf á túlkanir og miðlun á safnmuninum? Það er því mikilvægt að horfa til þeirra 

áhrifa sem safnmunir verða fyrir áður en þeir koma inn á safnið. Sú meðgjöf sem 

safnmunirnir hafa fengið með sér er mikilvæg að því leyti að tveir samskonar safnmunir 

geta haft sömu efniseiginleika en menningarlegt gildi þeirra er breytilegt, út frá sögu 

þeirra og hvaða tengingar safnmunurinn hefur myndað við fólk, en t.d. bendir 

Muensterberger (1994) á það að efnislegir hlutir hafi mismunandi gildi fyrir mismunandi 

safnara. 

Uppsetning ritgerðarinnar er þannig að í kafla tvö verður fjallað um hugmyndafræði 

og fyrri rannsóknir á safnmunum. Í 2.1 verður farið nánar í gegnum skrif Bruno Latour 

(1999, 2005) og Law (1999) um Actor-network-theory eða ANT, til að sýna hvernig hægt 

er að nýta kenninguna til þess að varpa ljósi á og rekja tengingar efnislegra hluta og 

einstaklinga. Einnig verður farið í Byrnes o.fl. (2011) varðandi notkun kenningarinnar í 

samhengi safna. Í kafla 2.2 verður farið yfir í hugmyndir Arjun Appadurai (1986) um það 

hvernig efnislegir hlutir geti átt sér félagslíf. Að lokum verður í kafla 2.3 farið yfir hugtakið 

„ævisaga muna“ en þar er Janet Hoskins (1998, 2006) fremst í flokki. Einnig verður fjallað 

stuttlega um það hvernig gerendamáttur efnislegra hluta kemur til. 
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Í kafla 3 verður leitast við því að svara spurningunni um það af hverju það sé mikilvægt 

að skoða þessa tvo hópa. Í ritgerðinni fjalla ég ekki um safnara og gefendur sem eina heild 

heldur sem tvo mismunandi og ólíka hópa, vegna þess að þau áhrif sem þeir hafa eiga það 

til að vera mismunandi. Þegar munur kemur úr safni safnara þá eru munirnir hluti af 

einhverri heild, sem hefur áhrif á gildi þeirra og þeir eru oft beintengdir við sjálfsmynd 

safnarans. Munir gefenda eru alla jafnan ekki hluti af eins stórri heild eins og ef þeir væru 

frá safnara, munurinn fær að standa fyrir sig sjálfan í meira mæli. En þeir eru einnig orðnir 

tæki til þess að halda minningu um einhvern á lofti. 

Í kafla 4 um safnara verður farið í gegnum rannsóknir á því af hverju safnarar safna 

munum og hvað býr að baki söfnunaráráttunni. Einnig verður í kafla 4.1 farið í gegnum 

þverskurð af íslenskum söfnurum sem koma víðsvegar af landinu, en með því er betur 

hægt að sjá hversu fjölbreytt söfnun safnara er og að sama skapi hversu lík söfnunar 

„þörfin“ er. Í kafla 4.2 mun aðal umfjöllunin um safnara lúta að söfnun Andrésar J. 

Johnson (f. 1885, d. 1965) í Ásbúð í Hafnarfirði. Hann var ekki einungis ötull safnari heldur 

einnig áhugaverð persóna. Allt líf hans var heltekið af þessari söfnun og virtist hann ekki 

geta sleppt tökunum af safni sínu, jafnvel eftir að hann gaf það íslensku þjóðinni. Í dag er 

safn hans, Ásbúðarsafn, sér safn innan Þjóðminjasafns Íslands. 

Kafli 5 fer í það að skoða gefendur út frá hugmyndum um gjafaskipti og þýðingu þeirra 

félagslegu athafnar frá því norræna samfélagi sem nútíma samfélag er sprottið af. Því 

næst er athugað hvað býr að baki því að gefa mun á safn. Gæti það verið löngun til að 

bjarga menningarverðmætum, virðingarvotturinn eða tilraun til eilífs lífs í gegnum 

muninn? Í kafla 5.1 verður fjallað stuttlega um tvö gjafatilvik sem eru mjög ólík, en vekja 

bæði upp spurningar um áhrif þeirra á muni og safnið sjálft. Því næst í kafla 5.2 verður 

aðalumfjöllunin um gefanda safngjafar, en þar verður fjallað um Guðmund Guðmundsson 

(f. 1932) myndlistarmann, betur þekktur sem Erró. Hann gaf Listasafni Reykjavíkur eina 

umdeildustu safngjöf landsins bæði vegna umfangs síns en einnig vakti hún upp 

spurningar um það hvernig söfn eigi að bera sig að þegar þau fá svona stóra gjöf. 

Í kafla 6 verður fjallað um áhrif safnara og gefenda á söfn og ábyrgð þeirra út frá nýju 

safnafræðinni. Einnig verður fjallað um í kafla 6.1 hvernig safnarar og gefendur geti haft 

áhrif á skráningar safna, út frá því verður fjallað um rannsóknarskyldu safna. Í kafla 6.2 

verður svo fjallað um áhrif safnara og gefenda á sýningargerð safna. 
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Í kafla 7 verður ritgerðinni svo lokað með samantekt á áhrifum safnara og gefenda. 

Dregin verða saman áhrifin sem fjallað er um í ritgerðinni og þeim stillt upp sem beinum 

og óbeinum áhrifum sem þessir hópar geta haft á safnmuni og þar af leiðandi á söfn. 
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2 Efnislegir hlutir/safnmunir 

Í þessum kafla er fjallað um þær margvíslegu hugmyndir um það hvað býr í efnislegum 

hlutum sem og fyrri rannsóknir á safnmunum. Er hann hugsaður sem fræðilegur grunnur 

fyrir þær nálganir gagnvart áhrifum efnislegra hluta sem ritgerðin byggir á. 

2.1 Tengingar hins efnislega og félagslega 

Félagslegar tengingar á milli efnislegra hluta og samskonar tengingar milli fólks og 

efnislegra hluta er alla jafnan mjög framandi nálgun gagnvart hlutum. Þetta er hins vegar 

eitthvað sem samtengingar kenningin (e. Actor Network Theory), hefur horft til. Eins og 

kom fram í inngangi ritgerðarinnar þá er Actor Network Theory eða ANT (til styttingar) 

upprunnin úr kenningarheimi félagsfræðinnar og er hún oft kennd við heimspekinginn og 

félagsfræðinginn Bruno Latour, en hann var einn af upphafsmönnum hennar. 

Á síðustu árum hafa safnfræðilegar rannsóknir horft í meira mæli til þessarar 

kenningar, eins og t.d. í bókinni Unpacking the Collection - Networks of Material and 

Social Agency in the Museum. Í henni kemur fram að félagsleg samskipti stjórnast af 

efnislegum hlutum og því eru allar gjörðir á sama tíma táknrænar, hugmyndafræðilegar 

og efnislegar (Byrnes o.fl., 2011, bls. 10-11). Í þessum félagslegu samskiptum verða 

samtengingarnar sjaldnast aðeins tengingar á milli einstaklinga eða tengingar milli 

efnislegra hluta, heldur eru tengingarnar víxlverkandi (Latour, 2005, bls. 75). Þetta 

sjónarhorn leggur því áherslu á að fólk sé meðvitað um hið efnislega mikilvægi í 

uppbyggingu þekkingar (Byrnes o.fl., 2011, bls. 11). Samkvæmt þessu þá hætta safnmunir 

þar með ekki að vera virkir í tengslamyndun eftir að þeir koma inn á söfn. Þvert á móti 

eru þeir sífellt að mynda ný félagsleg tengsl við einstaklinga og hópa. Í gegnum 

víxlverkandi samskipti getur því safnmunur haft áhrif á og mótað þá sem koma og vinna 

með munina, hvort sem það er rannsakandi, safnari, aðrir starfsmenn safna eða gestir 

þeirra (Byrnes o.fl., 2011; Herle, 2012). 

Í þessu samhengi er hægt að velta fyrir sér hvernig safnmunir geti haft og orðið fyrir 

áhrifum. Hvernig öðlast efnislegir hlutir gerendamátt og með honum kraft til þess að hafa 

áhrif á einstaklinga? Hægt er að segja að samansafn gerendamáttar efnislegra hluta og 

fólks sé einmitt sá gerendamáttur sem safnkostur hefur (Byrnes o.fl., 2011, bls. 9). Bruno 

Latour fjallar um viss „vandkvæði“ þegar kemur að gerendamætti, en hann bendir á að ef 

verið sé að nota sjónarhorn ANT þá þarf þessi gerendamáttur að hafa í för með sér 
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einhverjar breytingar, hann þarf að skilja eitthvað eftir sig og hann þarf að hafa áhrif, án 

þess eru engin haldbær rök fyrir því að þetta sé í raun gerendamáttur (Latour, 2005, bls. 

52-53). Sú staðhæfing að safnkostur hafi gerendamátt þýðir því að hægt er að segja að 

hann skilji eitthvað eftir sig, hann hafi áhrif, og þau áhrif eru eitthvað sem hægt er að 

rekja. 

Oft eru gerð skil á milli efnis- og félagsheimsins, með ANT þá eru þessi skil ekki til 

staðar og efnis- og félagsheiminum samþættast. Í því rými getur fólk og efnislegir hlutir 

átt í nánum samskiptum, þar geti allir orðið gerendur (e. actants), og tekið þátt í þessu 

samtengingarkerfi ANT (Olsen, 2003, bls. 98; Olsen, 2004, bls. 32). Bjørnar Olsen bendir 

einnig á mikilvægi þessara samskipta sem verða milli einstaklinga og efnislega umhverfis 

þeirra og hvernig þessi samskipti hafi áhrif á sköpun merkingar og minnis. Hann bætir þó 

við að þetta er allt byggt á huglægu mati fólks, hvernig áhrif efnisheimurinn hefur á það 

(Olsen, 2004, bls. 29). Simon Knell telur að það hvernig fólk bregst við, sér eða jafnvel 

hugsar um efnislega hluti komi ekki frá hlutnum, heldur manninum sjálfum og endurspegli 

fyrri þekkingu og menningu hans (Knell, 2012, bls. 327). 

Hægt er að segja að gerandi (e. actor) í tengslakerfi (e. Actor-Network) sé ekki uppruni 

ferlisins sem rakinn er heldur er hann hluti af stærra kerfi mannlegra og efnislegra hluta 

sem þarf að elta. Þegar gerandi er sagður hluti af tengslakerfinu þá stendur hann fyrir 

óvissuna um það frá hvaða gerenda þessi gerendakraftur kemur, Latour notar 

myndlíkinguna um leikara á sviði til útskýringar, en leikarinn er aldrei einn á sviðinu 

(Latour, 2005, bls. 46). Ef efnislegu hlutirnir sem fanga athygli eru skoðaðir, eru þeir alltaf 

fleiri en einn en færri en margir og það sama á við ANT, hún er ekki eitthvað eitt sérstakt 

en hún er heldur ekki samansafn mismunandi þátta, hún fellur einhvers staðar á milli 

(Law, 1999, bls. 11-12). ANT er því ekki gert til þess að sýna fram á að það séu einhverjir 

sem standa á bak við uppbyggingu félagsheimsins heldur til að varpa ljósi á það hvernig 

eigi að rekja félagslegar tengingar (Latour, 2005, bls. 30). 

Þegar kemur að því að skoða samtengingar hins efnislega og félagslega, þá bendir 

Bruno Latour á, að hægt sé að horfa á ANT sem ferli eða hringrás hins félagslega (Latour, 

1999, bls. 17). Hann segir að ANT elti tengingar og því sé kenningin sú að sýna að hið 

félagslega sé ekki í eðli sínu gert til að benda á eitthvað eitt ákveðið úr stórum hópi 

tenginga, heldur varpi hún ljósi á samtengingar fólks við efnislega hluti sem í eðli sínu eru 
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ekki félagslegir (Latour, 2005, bls. 5). ANT sjónarhornið samtengir þannig gerendur sem 

eru bæði einstaklingar og efnislegir hlutir. Einnig sé hægt að líkja vinnu með ANT við að 

fara í ferðalag, fólk eltir gerendurna og skoðar hvað þeir skilja eftir sig á endalausri ferð 

sinni í gegnum heiminn, þar sem samtengingar sundrast og nýjar eru myndaðar (Latour, 

2005, bls. 29). Í þessum félagslegu samskiptum þá verða samtengingarnar sjaldnast 

aðeins tengingar milli einstaklinga og svo tengingar milli efnislegra hluta, heldur eru 

þessar tengingar víxlverkandi (Latour, 2005, bls. 75). 

Latour notast við hugtakið samlagning (e. collective) til þess að útskýra það þegar 

fleiri en ein tenging myndast og samþættast. Hann segir að efnislegu hlutirnir í þessari 

samlagningu séu á vissan hátt frumstæðir þar sem enginn þeirra er nógu góður til að 

útskýra allar þær flóknu tengingar/samþættingar efnislegra hluta og fólks (Latour, 2005, 

bls. 84). Efnislegir hlutir fá ákveðið hlutverk í þessu ferli, þeir þurfa að vera gerendur í stað 

þess að vera tákngervingar einhvers. Það sem meira er, að í gegnum ANT þarf að elta 

tengingarnar sama í hversu miklar flækjur það leiðir (Latour, 2005, bls. 62). 

2.2 Félagslíf efnislegra hluta 

Hugmyndir um að efnislegir hlutir geti átt sér félagslíf (e. social life) koma vel fram í bók 

Arjun Appadurai (1986) The Social Life of Thing. Hann útskýrir félagslíf efnislegra hluta 

þannig að með vöruskiptum sé verið að búa til gildi, gildið er svo bundið í þeim efnislegu 

hlutum sem eru hluti af þessum vöruskiptum. Í stað þess að horfa á hlutverk eða 

formgerðir vöruskipta horfir hann þess í stað til þeirra efnislegu hluta sem eru hluti af 

þessum vöruskiptum, sem gerir það auðveldara að álykta að tengingin milli gildis og 

vöruskipta sé í eðli sínu pólitísk. Á þessum nótum er hægt að segja að það réttlæti þá 

skoðun að efnislegir hlutir geti rétt eins og einstaklingar átt sér félagslíf (Appadurai, 1986, 

bls. 3). Hann bendir einnig á að nálgun fólks gagnvart efnislegum hlutum stjórnast af 

ráðandi hugmyndum um hluti. Þ.e. að efnislegir hlutir hafi enga merkingu aðra en þá sem 

þeir fá frá samskiptum sínum við fólk. Þetta sjónarmið getur hins vegar ekki sýnt fram á 

það hvernig efnislegir hlutir geta átt í félagslegum samskiptum við fólk. Til þess að varpa 

ljósi á þessi margvíslegu sambönd sem efnislegir hlutir eiga við fólk og það félagslega 

samhengi sem þessi samskipti eiga sér stað í þá þarf að elta hlutina sjálfa, skoða notagildi, 

ferla þeirra og merkingu. (Appadurai, 1986, bls. 5). 
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Skiptar skoðanir hafa verið á því hvort að félagslíf efnislegra hluta haldi áfram þegar 

þeir verða safnmunir. Marija Vasiljević fjallaði um það að koma safnmuna inn á safn marki 

endalok félagslífs þeirra og safnmunurinn sé því í raun álitinn dauður, þar sem hann telst 

ekki lengur vera munur heldur einungis vitni um fortíðina (Vasiljević, 2014, bls. 131). 

Sandra Dudley bendir á að henni finnst sem efnislegir hlutir staðni innan safna og hafi þau 

áhrif að gjá myndast á milli safngesta og safnmuna. Það, segir hún, er ólíkt því hvernig 

samskipti fólk á við aðra efnislega muni í þeirra daglega lífi, en þar fá þeir tækifæri til að 

taka breytingum og eyðast (Dudley, 2019, bls. 420). Þar með er „líf“ safnmuna að mörgu 

leyti frábrugðið lífi þeirra muna sem eru enn hluti af hringrás neysluheimsins (Dudley, 

2019, bls. 424). 

Þessar hugmyndir, um að það marki endalok félagslífs safnmuna að koma inn á safn 

eða að þeir taki breytingum, eru ekki nýjar af nálinni og skjóta upp kollinum reglulega. 

Hægt er að rekja upphaf þessara hugmynda aftur til Antoine-Chrysostome Quatremère 

de Quincy (f. 1755, d. 1849) sem hægt er að segja að sé fyrsti listgagnrýnandinn. Hann 

hélt því fram að söfn dragi lífsorkuna úr listaverkum (Sherman, 1994, bls. 123-124). Í Ljóra 

er grein eftir Guðmund Ólafsson sem bar heitið „Lifandi söfn eða dauðar geymslur?“ Þar 

bendir hann á að það sé „furðu lífseigur misskilningur, að söfn séu bara geymslur gamalla 

muna.“ Hann tengir þetta hugarfar við skilningsleysi á því starfi sem safnafólk vinnur og 

áralangt fjársvelti hjá söfnum (Guðmundur Ólafsson, 1981, bls. 12). 

Arjun Appadurai (1986), eins og kom fram að ofan tengir félagslíf efnislegra hluta við 

það gildi sem þeir fá við vöruskipti, sem og félagsleg samskipti út frá þeim vöruskiptum. 

Því er ekki að undra að sumir telji það endalok félagslífs efnislegra hluta þegar þeir eru 

teknir úr þessum gildishlaðandi samskiptum og færðir til varðveislu á söfnum. Í gegnum 

forvörslu á söfnum er hægt að segja að eðlisástand efnislega hlutarins staðni, hægt er á 

niðurbroti hans og hann verður „frosinn“ í tíma (van de Wetering, 2012, bls. 106). Að auki 

þá bendir Sandra Dudley á að söfn hafi þau áhrif á efnislega hluti að þegar hann kemur 

inn á safn þá breytist hann í safnmun og um leið takmarkast þær leiðir sem hann getur 

átt í samskiptum við einstaklinga. Takmörkunina er hægt að sjá í því hvernig safnmunir 

eru aðskildir frá safngestum, t.d. með glerskápum og „ekki snerta“ skiltum. Þessi 

aðskilnaður sem söfnin setja upp á milli hluta og fólks er þvert á það hvernig venjuleg 

samskipti milli fólks og hluta eru fyrir utan safnið (Dudley, 2019, bls. 419-420). 
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Á söfnum er að öllu jöfnu ekki gefinn kostur á að upplifa safnmuni með öllum 

skilningarvitum mannsins eins og snertingu eða lykt, svo eitthvað sé nefnt, þó að vissulega 

hafi orðið margar undantekningar á því síðustu ár. Nina Levent og D. Lynn McRainey 

(2014, bls. 79) benda á að allir munir, líka safnmunir, búa yfir einhverjum leyndardómi 

eða dulúð, þeir virðast eilífir að því leyti að þeir virðast standast tímans tönn. Að snerta 

þess konar muni verður því mjög áhrifamikið, en með því að snerta safnmun geta 

safngestir komist í meira návígi við þann einstakling úr fortíðinni, sem bjó til eða átti 

muninn. Þær fjalla einnig um verkið Untitled (Beginnings) eftir listamanninn Felix 

Gonzalez-Torres en hann setti sem skilyrði fyrir að sýna verkið, að það yrði hengt upp í 

dyragáttum svo að safngestir geti gengið í gegnum perlu gardínurnar. Með því fái 

safngestir að snerta listina og vera hluti af sýningunni (Levent og McRainey, 2014, bls. 65). 

Þó svo að snerting á söfnum hafi verið að aukast á síðustu árum þá getur ástæðan fyrir 

því að snerting sé ekki hluti af hinni hefðbundnu safnaupplifun verið sú að snerting er 

beintengd vestrænum hugmyndum um eignarétt, þú snertir ekki eitthvað sem þú átt ekki 

(Levent og McRainey, 2014, bls. 63). Þegar snerting er ekki hluti af upplifuninni á safni, 

getur fólk aðeins meðtekið þá vitneskju sem munurinn gefur okkur með því að sjá hann 

(van de Wetering, 2012, bls. 103). Félagslíf safnmuna er því frábrugðið því félagslífi sem 

efnislegir hlutir hafa í gegnum vöruskipti, en þeir eiga sér þó félagslíf. 

2.3 Ævisögur muna 

Janet Hoskins (1998, 2006) er þekkt fyrir rannsóknir sínar á ævisögum muna. Í bók hennar 

Biographical Objects: How Things Tell the Stories of People´s lives frá árinu 1998, reynir 

hún að skapa nýjan flokk af ævisögulegum munum sem væri staðsettur einhverstaðar á 

milli gjafa og vöru. Í þennan flokk falla þá efnislegir hlutir sem taka á sig persónuleg 

einkenni frá eigendum sínum, eða jafnvel „eldast“ með þeim (Hoskins, 1998, bls. 7-8). 

Ævisögulegar rannsóknir á munum eru oft framkvæmdar á tvo mismunandi vegu, 

annars vegar þar sem safnmunurinn er á vissan hátt „yfirheyrður,“ út frá þeim 

hugmyndum að „mállausum“ hlutum er gefin rödd með því að setja þá í samhengi við 

söguna. Þessi aðferð er gjarnan notuð í fornleifa- eða sagnfræðirannsóknum (Hoskins, 

2006, bls. 78). Seinni aðferðin sem Hoskins leggur til er að munir eru tengdir við eigendur 

sína eða upprunasamfélög sín í gegnum etnógrafískar rannsóknir (Hoskins, 2006, bls. 78). 
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Igor Kopytoff bendir á að til að rannsaka efnislega hluti út frá hugmyndum um 

ævisögu þeirra þá er hægt að „spyrja“ hlutinn svipaðra spurninga og ef viðfangsefnið væri 

einstaklingur, eins og t.d. hvaðan hluturinn kom og hver bjó hann til. Eru einhver 

dæmigerð „lífsskeið“ í „lífi“ hans eða hvort notkun hlutarins breytist eftir því sem hann 

eldist. Hann tekur dæmi um þetta með kofum Suku fólksins í Afríku, en á 10 ára líftíma 

kofanna þá breytist hlutverk þeirra mikið. Kofinn byrjar sitt „líf“ sem híbýli fyrir ungt par, 

því næst verður hann hús fyrir gesti og/eða ekkjur og að lokum endar hann þetta „líf“ sitt 

sem hænsnakofi (Kopytoff, 1986, bls. 66-67). Því er ekki í raun verið að spyrja muninn 

heldur rannsaka sögu hans, út frá ævisögulegri hugmyndafræði. Ævisögur muna er að 

nokkru leyti hægt að líkja við ævisögur einstaklinga. Kopytoff bendir á að í nútíma 

samfélögum þá eru ævisögur einstaklinga margbreytilegar og fjalla oft um þá árekstra 

tengda sjálfsmyndinni sem eiga sér stað í gegnum lífið. Þegar kemur að efnislegum hlutum 

þá eru þessir árekstrar tengdir gildi hlutanna, og hvernig þeir taka breytingum þegar þeir 

eru skilgreindir og endurskilgreindir (Kopytoff, 1986, bls. 90). 

Hugtakið um ævisögu muna hefur einnig ratað í sýningargerð safna, þar sem einn eða 

fleiri safnmunir eru tengdir einhverjum ákveðnum einstaklingi, og er líf hans sýnt í 

gegnum þessa muni. Sanngildi ævisögulegra muna tengda fólki byggir á þeim tilfinningum 

sem þeir vekja upp hjá safngestum, og að vissu leyti er eigandi munarins vakinn upp til 

lífsins og hægt að finna fyrir nærveru hans (Albano, 2007, bls. 20). 

Þessar nálganir á það hvernig efnislegir hlutir fá lífsögulegt gildi í gegnum rannsóknir 

eru ólíkar en samkvæmt seinni aðferð Janet Hoskins er gerendamáttur hluta að einhverju 

leyti meiri þar sem tengingar eru myndaðar milli muna og eigenda í stað þess að munirnir 

séu aðeins settir í hlutverk einhvers konar vitnis úr fortíðinni. Janet Hoskins bendir á að 

tengslin á milli fólks og efnislegra hluta byggist á menningarlegum breytileika og eru ekki 

eins í öllum samfélögum. Sem dæmi segir hún að í sumum samfélögum geta einstaklingar 

tekið á sig eiginleika efnislegra hluta og að sama skapi geta efnislegir hlutir búið yfir 

eiginleikum sem svipar til manneskja (Hoskins, 2006, bls. 74). Í bók sinni Art and Agency 

sem kom út árið 1998, fjallar Alfred Gell um listmuni fyrst og fremst. Hann telur að slíkir 

munir geti einnig verið félagslegir gerendur (Gell, 1998, bls. 7). Hann bendir einnig á að 

hinn „aðilinn“ í félagslegum tengslum þarf ekki endilega að vera einstaklingur af holdi og 

blóði. Efnislegir hlutir geti fengið og haft félagslegan gerendamátt vegna þess að fólk 
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virðist stöðugt vera í félagslegum samskiptum við efnislega hluti (Gell, 2012, bls. 336). 

Paul Basu fjallar um hugtak sem er einhverstaðar „á milli“ eða samþætting hins efnislega 

og félagslega (e. inbetweenness), en hann segir að það sé notað til að fjarlægjast ráðandi 

vestrænar hugmyndir um hlutverk efnislegra hluta. Hugtakið bendir á að það er ekki hægt 

að útskýra allt með því að það sé félagslegur tilbúningur (Basu, 2017). Túlkun Hoskins á 

hugmyndum Gell er á þá leið að þegar komi að því að skapa list þá sé það í raun ferli 

félagslegra aðgerða og því þurfi að líta á það hvernig fólk hegðar sér í gegnum hluti með 

því að horfa á það hversu mikið af eiginleikum sínum þau setja í efnislegu hlutina. Þannig 

er hægt að segja að hlutir hafi gerendamátt (e. agency ) af því þeir skilja eitthvað eftir sig, 

þeir geta vakið upp tilfinningar hjá fólki og þar af leiðandi haft áhrif (Hoskins, 2006, bls. 

76). Ef hugmyndir Gell eru yfirfærðar á muni á söfnum, þá er hægt að segja að safnmunir 

öðlist gerendamátt í gegnum víxlverkandi samskipi við safngesti og starfsfólk safna, sem 

og annarra safnmuna (Byrnes o.fl., 2011). 
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3 Af hverju að skoða safnara og gefendur? 

Í þessum kafla verður leitast við að sýna fram á ástæður þess, af hverju þessir tveir hópar 

(safnara/gefendur) séu mikilvægt rannsóknarefni. 

Safnarar og gefendur eru ákveðnir hópar innan samfélagsins sem hafa mikil áhrif á 

það hvað er að finna í safneignum safna. Sem dæmi má nefna gjöf hjónanna Arngríms 

Ingimundarsonar og Bergþóru Jóelsdóttur á 124 listaverkum til Siglufjarðar, en stofnað 

var safn utan um gjöfina og heitir það í dag Listasafn Fjallabyggðar (Aníta Elefsen og 

Örlygur Kristfinnsson, 2019, bls. 304) og gjöf Ingibjargar Guðmundsdóttur og Sverris 

Sigurðssonar á verkum Þorvalds Skúlasonar til Listasafns Háskóla Íslands en þau verk eru 

um þrír fjórðu af heildarsafnkostinum (Auður Ava Ólafsdóttir, 2019, bls. 290). Hvað varðar 

minjasöfn þá hafði söfnunarstarf Ragnars Ásgeirssonar sem var starfsmaður 

Búnaðarfélags Íslands mikið að segja um safnkost Byggðasafna á Íslandi en hann ferðaðist 

um land allt í söfnun sinni og aðstoðaði einnig mörg byggðasöfn með söfnun þeirra 

(Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2015, bls. 11). Safnaði hann t.d. fyrir hönd Byggðasafns 

Vestfjarða, og fór vítt um norðanverða Vestfirði í söfnunarferðir. Í söfnunarferðum sínum 

jók hann safnkost safnsins úr 693 skráðum munum upp í 1209 (Jón Sigurpálsson, 2015, 

bls. 24). Einnig safnaði Ragnar mikið af munum fyrir Byggðasafn Borgarfjarðar, en hann 

sótti heim um 80 sveitabæi í söfnunarátaki sínu (Guðrún Jónsdóttir, 2015, bls. 34). 

Hvernig söfn standa að söfnun og varðveislu er að mörgu leyti frábrugðið því hvernig 

einstaklingar safna og varðveita. Í 3. gr. safnalaga kemur fram að „[s]öfn skulu stunda 

markvissa söfnun muna og heimilda til að safnkostur þeirra gefi sem heildstæðasta mynd 

af sérsviði þeirra“ (Safnalög nr. 141/2011). Bundið er því í lög að safnkostur safna eigi að 

vera þverskurður af þeirri sögu sem hvert safn einbeitir sér að. Þar koma inn 

söfnunarstefnur safna, sem eru viðmiðunarreglur til að tryggja heildstæða mynd af 

safnkostinum. Söfnunarstefna á að lýsa þeim aðferðum sem safn beitir til þess að safna 

munum og heimildum, og hún er jafnframt fyrsta stig varðveislu- og rannsóknarstarfs 

safnsins (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 2011, bls. 14). Söfnunarstefnur eru einnig gott tæki fyrir 

söfn til þess að sporna við því að söfnunin fari úr böndunum og verði íþyngjandi fyrir 

safnið. En það getur einmitt verið íþyngjandi fyrir stofnunina að varðveita mikið magn 

safnmuna þegar kemur að geymslumálum sem og kostnaði sem felst í varðveislu 

munanna. Samkvæmt 2 gr. siðareglna Alþjóðaráðs safna eða ICOM skulu öll viðurkennd 
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söfn á Íslandi hafa söfnunarstefnu sína aðgengilega (Íslandsdeild ICOM, 2015, bls. 10). 

Eydís Einarsdóttir bendir á að með því að hafa aðgengilega söfnunarstefnu þá hjálpi það 

einnig gefendum að ákveða til hvaða safns þeir eigi að gefa muni, og sömuleiðis fyrir 

safnið að hafna gjöfum sem ekki falla að stefnu þeirra (Eydís Einarsdóttir, 2015, bls. 27). 

Einstaklingssöfnun byggir hins vegar ekki á reglugerðum né skilgreindum 

söfnunarstefnum. Þó er hægt að segja að einstaklingar sem safna miklu fari eftir eigin 

„söfnunarstefnu“ en sú stefna er hugsanlega ekki endilega meðvituð og byggir því oft á 

tilfinningu(m) safnarans. En hvað býr þá að baki einstaklingssöfnun? Í bókinni Collecting 

– An Unruly Passion kemur fram að fyrir safnara sé söfnun tengd ákveðinni og oft 

allsráðandi þörf til þess að eignast ákveðna muni og oft og tíðum geti safnarar ekki hætt 

þessari söfnun (Muensterberger, 1994, bls. 3). Farið verður ýtarlegar í það sem býr að 

baki einstaklingssöfnun í kafla 4. 

Ef safnarar og gefendur eru bornir saman þá er hægt að segja að þeir deila ýmsum 

sameiginlegum einkennum, eins og t.d. að það er oft tengt tilfinningum hvað þeir ákveða 

að safna/varðveita og svo bjóða safni til varðveislu. En gefendur eru frábrugðnir söfnurum 

að því leyti að ekki er hægt að segja að gefendur muna séu að safna þeim, heldur eru þeir 

að varðveita muni af einhverjum huglægum ástæðum. Gefendur muna á minjasöfn 

varðveita yfirleitt ekki muni með það að leiðarljósi að varðveita menningararf, þeir eru að 

varðveita minningar um ástvini eða jafnvel fortíð sína. Þetta eru oft einn eða fleiri munir 

sem svo enda á safni sem safngjöf.  

Einnig er hægt að segja að þeir efnislegu hlutir sem koma úr fórum safnara séu á 

vissan hátt ólíkir þeim sem koma frá gefendum, ef hugsað er út frá hugmyndum ANT 

(Latour, 2005) um þær mismunandi tengingar sem safnmunurinn hefur myndað á ferð 

sinni í gegnum félagsheiminn. Safnmunur gefenda hefur myndað tengingar við þann/þá 

sem notuðu hlutinn eða bjuggu hann til. Hann samtengir einnig þann sem gefur hlutinn á 

safn við fyrri eigendur. Eru það víxlverkandi tengingar milli efnislega hlutarins, fyrri 

eigenda og gefandans sem umbreytir honum í tákngerving fyrir þetta samband. Með 

efnislegan hlut sem safnari hefur safnað myndar hann einnig þessar sömu tengingar og 

hjá gefendum. Svo koma þessar víxlverkandi tengingar milli safnarans, sjálfsmyndar hans, 

hlutarins og minninga sem safnarinn tengir við hann. Hluturinn myndar svo frekari 

tengingar þegar hann verður hluti af safnaheild safnarans. Þá geta tengingarnar aukist 
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þegar safnið stækkar eða áherslur í söfnun breytast. Það hefur því hlaðist ofan á 

gerendamátt efnislega hlutarins við þessar stöðugu tengingar á ferð sinni í gegnum 

félagsheiminn þar sem samtengingarnar sundrast og nýjar eru myndaðar (Latour, 2005, 

bls. 29). Eins og nefnt hefur verið hætta safnmunir ekki að mynda tengingar þegar þeir 

koma inn á safn og það á heldur ekki við um einkasafn (Herle, 2012). Það er því í formi 

þessa gerendamáttar sem safnmunir hafa öðlast, sem sýnir muninn á óbeinum áhrifum 

milli safnara og gefenda. En það er einmitt vegna þess hve frábrugðin söfnun og varðveisla 

þessara tveggja hópa er, sem gerir þessi áhrif sem efnislegir hlutir verða fyrir svo 

áhugaverð. Safnmunir eru að taka stöðugum breytingum og til þess að skilja þá fyllilega 

er ekki hægt að horfa fram hjá þeim áhrifum sem þeir verða fyrir, áður en þeir verða 

safnmunir. Ef það er sett í samhengi við það að þessir tveir hópar hafa oft mikið að segja 

um það hvað sé að finna á söfnum, sem og að söfnun og varðveisla þeirra séu ólík söfnum 

þá þarf að skoða þessa tvo hópa nánar. 
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4 Safnarar 

Í 46. tölublaði Fálkans er birt skemmtileg teiknimyndasaga sem heitir Panda og safnarinn 

mikli. Þar þarf lítill pandabjörn að eiga við „Safnaraklúbbinn“ sem er að reyna að „safna“ 

vasa í eigu pöndunnar, en þegar hún þjófkennir þá, er svar þeirra „safnari stelur ekki, hann 

safnar“ (Panda og safnarinn mikli, 1962). Yfirlýsingin er áhugaverð, því samkvæmt henni 

er litið svo á að það að vera safnari sé góð siðferðileg afstaða og hegðun en það er hins 

vegar ekki ákjósanlegt að taka eitthvað ófrjálsi hendi. Í bók Russell W. Belk, Collecting in 

a Consumer Society kemur fram að söfnun sé yfirleitt samfélagslega samþykkti athöfn 

sem að sama skapi gefur söfnurum tilfinninguna um að þeir hafi göfugan tilgang í lífinu 

(Belk, 1995, bls. 76). Árið 1941 skrifaði Ragnar Ásgeirsson grein sem bar heitið „Þjóðleg 

menning.“ Þar fjallar hann um þann umbreytingartíma í íslenskri sögu sem byggðasöfnin 

spruttu upp úr. Hann benti á mikilvægi þess að bjarga efnislegum leifum fortíðar frá 

glötun og varðveita arfinn um bændasamfélagið og þar með íslenska menningu (Ragnar 

Ásgeirsson, [1941] 2015). Með breyttum tímum vakna upp bjargvættir sem hlaupa til og 

varðveita efnislegar leifar fyrri tíma eins og sást með tilkomu Byggðasafna á Íslandi en 

tilurð þeirra er einmitt tengd við breytingarnar sem 20. öldin hafði í för með sér (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 2015, bls. 7). Hefur Ragnar Ásgeirsson því líklegast upplifað sig sem 

bjargvætt þeirrar bændamenningar sem honum fannst vera að glatast fyrir augum sér. 

Hægt er því að segja að á Íslandi er ekki aðeins samfélagslega samþykkt að stunda 

söfnun, heldur er það einnig virðingarverð iðja. Íslenska ríkið hefur staðfest mikilvægi 

einstaklingssöfnunar. Af þeim söfnurum sem fjallað er um í ritgerðinni þá hefur Íslenska 

ríkið heiðrað þrjá safnara fyrir söfnunarstarf sitt með því að sæma þá heiðursmerki hinnar 

íslensku fálkaorðu, en það voru Andrés J. Johnson, Petra Sveinsdóttir og Sverrir 

Hermannsson (Orðuhafaskrá, e.d.). 

Til þess að skilja þessa hegðun að „safna“ þarf að skoða hvað býr að baki henni. 

Hvenær hún byrjaði o.s.frv. Söfnunarhegðun safnara getur oft byrjað snemma á 

lífsleiðinni. Jean Baudrillard vill til að mynda meina að söfnun barna sé til þess gerð að 

þau geti haft stjórn á umhverfi sínu. Hann bendir einnig á að það virðist sem söfnunar 

„ástríðan“ kvikni um 7-12 ára aldurinn eða rétt fyrir kynþroska. Söfnunarþörfin hverfur 

svo vanalega þegar einstaklingurinn fer inn á kynþroskaskeiðið (Baudrillard, 1994, bls. 9). 

Hann bætir við að svo virðist sem menn í kringum fertugsaldurinn eigi það til að taka aftur 
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upp söfnunarástríðu. Söfnunin er þá orðin staðgengill fyrir eitthvað sem vantar í líf þeirra 

og kemur út í hegðun eins og því að safna og flokka en einnig í ákafri varðveislu 

(Baudrillard, 1994, bls. 9). Duncan F. Cameron bendir á að söfnun einstaklinga eigi sér 

langa sögu en í gegnum aldirnar hefur mannkynið safnað munum úr umhverfi annarra, 

oft frá fjarlægum stöðum, og stillt þeim upp og flokkað í því augnamiði að skilja betur 

þann veruleika sem fólk býr við. Hann kallar þetta alhliða söfnunarhegðun (e. universal 

collecting behaviour). Ef horft er á hvernig fólk raðar upp hlutum á sínu eigin heimili eða 

skrifstofu, þá getur það sagt mikið um hvernig það upplifir veruleikann. Alhliða 

söfnunarhegðun hefur því færst frá því að leitast við að skilja heiminn í kringum sig yfir í 

að skilja sitt nærumhverfi, söfnunin er að því leyti orðin mjög persónuleg (Cameron, 2012, 

bls. 51). Hjá einstaklingum sem ekki eru bundnir af þessari „söfnunarþörf“ sem safnarar 

finna fyrir þá er ekki þar með sagt að söfnun eigi sér ekki stað. Söfnun er hegðun sem fólk 

sýnir og er stundum ómeðvituð. Fólk fyllir heimili sín af munum sem hafa félagslegt og 

hagrænt gildi og hægt er að líta svo á að það sýni hvernig það vill að samfélagið líti á það. 

Þetta er að vissu leyti söfnun, en þessir einstaklingar myndu aldrei hugsa um sjálfa sig sem 

eiginlega safnara, hvað þá að byggja sína sjálfsmynd út frá því að vera slíkir. Það má því 

segja að allir safni, en allir séu ekki endilega safnarar. 

Að safna er ekki aðeins athöfnin að safna saman hinum ýmsu hlutum heldur er söfnun 

sem gerningur hluti af samskiptum fólks við efnislega hluti, hún er því ákveðin nálgun 

gagnvart félagslega og efnislega heiminum (Macdonald, 2011, bls. 83). Þetta samband 

fólks við efnislega hluti er eitthvað sem skiptir sköpum fyrir líf fólks og er söfnun þeirra 

grundvallaratriði í þessu áhugaverða og flókna sambandi (Pearce, 1995, bls. 3). Að safna 

er einnig oft samþætt við aðrar leiðir til að tengjast hlutum, gefa þeim gildi og meiningu 

eins og t.d. í gegnum þekkingar-uppbyggingu okkar (Macdonald, 2011, bls. 81). Duncan F. 

Cameron bendir einnig á áhugaverðan punkt varðandi það hvernig samansafn muna sem 

safnarar hafa safnað sé gluggi að því hvernig safnarinn upplifir nærumhverfi sitt og 

veruleika (Cameron, 2012, bls. 51). Söfnun gefur þar með ekki aðeins innsýn inn í smekk 

hans heldur einnig inn í persónuleika safnarans (Muensterberger, 1994, bls. 4). Safnkostur 

safnara er einnig álitinn hluti af ímyndunarafli safnarans og skapar þannig merkingar sem 

móta sjálfsmynd hans, sem og heimsmynd (Pearce, 1995, bls. 27). Jean Baudrillard heldur 

því fram að út frá þessu sjónarmiði þá safni safnarar sér sjálfum (Baudrillard, 1994, bls. 

12). Ef safnkostur safnara er orðin ákveðin framlenging á honum sjálfum þá er hægt að 
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segja að geymslur þeirra safna sem taka á móti einkasafni safnara séu grafhvelfingar (e. 

mausoleum) þeirra og þar með orðnar að minnismerki um hann. Í köflum 4.1 og 4.2 kemur 

þetta betur fram en allir safnararnir sem fjallað verður um hafa að einhverju leyti bundið 

sína sjálfsmynd í safni sínu eða því göfuga hlutverki sem bjargvættur mikilvægs arfs sem 

bundinn er í efnislegum hlutum. 

Tilfinningatengsl safnara við efnislega hluti skipta einnig miklu máli þegar kemur að 

söfnun. Hver einasti munur í safni safnara hefur einhverja tiltekna merkingu fyrir hann og 

er merkingin bundin við marga þætti. Því geta tveir safnarar verið að leita eftir sama 

muninum, en merking munarins verið mismunandi fyrir þá (Muensterberger, 1994, bls. 

7). Baudrillard bendir á að safnarar fjalla oft um muni sem þeir hafa safnað ótengt 

notagildi þeirra. Túlkun munarins verður því á þann hátt háð skilgreiningu safnarans 

(Baudrillard, 1994, bls. 8). Safnarar verða einnig oft mjög háðir þeim munum sem þeir 

safna, eitthvað sem er ekki háð hinu venjubundna notagildi munanna (Belk, 1995, bls. 66). 

Hugsanlega tengist það hugmyndum Werner Muensterberger um það að safnarar nota 

söfnun sína til þess að fylla í eitthvað tómarúm innra með sér, hvort sem það sé söknuður 

eða einmanaleiki (Muensterberger, 1994, bls. 3). Eins og komið hefur fram þá finnst 

safnaranum hann oft vera að bjarga efnislegum hlutum frá neysluheimi venjulegra hluta 

sem annars myndu enda í glatkistunni og því fá þeir ákveðinn „heilagleika“ í hans huga 

(Pearce, 1995, bls. 27). Safnarinn tekur sér þar með það hlutverk að vera skapari 

safnaheildarinnar og er því ekki aðeins bjargvættur heldur einnig kominn í hlutverk 

stjórnanda (Belk, 1995, bls. 70). Safnarar leitast einnig eftir því að safn þeirra formi 

einhverja ákveðna heild, en hvað teljist til „safnheildar“ fari hins vegar eftir hentisemi 

safnarans (Belk, 1995, bls. 66). 

En hvað er það sem fær einstaklinga til að safna? og þá í svo stórum stíl að tala má 

um stórtæka söfnun. Er þetta einhver ástríða? Eða köllun til að bjarga menningararfinum? 

Hugsanlega er það aðeins fíkn eða jafnvel þráhyggja (Muensterberger, 1994, bls. 3). Það 

er því áhugavert að skoða hvaða tilfinningar búa á baki söfnun og hvað það er sem drífur 

hana áfram. Í Muensterberger kemur fram að hugsanlega sé söfnun eitthvað sem sefar 

kvíða hjá safnaranum og það að safna veiti þeim ánægju, þetta er jafnvel sambærilegt við 

það þegar börn leita í hluti sem veita þeim öryggistilfinningu eins og uppáhalds bangsa 

eða snuð. Þannig getur athöfnin að safna verið ánægjuvaldandi og kvíðalosandi, sem 
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veldur því að safnmunurinn hefur aukið gildi fyrir safnarann (Muensterberger, 1994, bls. 

9). Jean Baudrillard segir að þetta sé hlutgerð ástríða. Að munir séu ekki aðeins merkilegir 

fyrir efnislegt gildi sitt heldur tilheyra þeir einnig andlegri vídd sem safnarinn ræður yfir, 

sá hinn sami hefur einnig það vald að geta stýrt þeirri þýðingu sem munurinn hefur 

(Baudrillard, 1994, bls. 7). 

Safnarar ljá ekki aðeins safnmunum sínum gildi heldur sanka þeir að sér munum sem 

þeim finnst hafa eitthvert gildi, stundum finna þeir hluti, kaupa þá eða falast eftir þeim. 

Safnarar sjálfir eiga þó oft erfitt með að lýsa þeirri þörf að safna og geta margir þeirra ekki 

látið af hegðuninni. Margir gera sér grein fyrir því að með því að bæta nýjum mun í safn 

sitt þá sé aðeins verið að slökkva á þessari þörf tímabundið, hungrið gerir alltaf vart við 

sig aftur (Muensterberger, 1994, bls. 3). Það er því hægt að ætla að safnarar geti á vissan 

hátt ekki hætt að safna, því ef þeir hætta söfnun sinni þá tapa þeir einnig hluta af sjálfum 

sér og þeirri öryggistilfinningu sem söfnunin gefur þeim. Þannig getur einn hlutur aldrei 

verið nóg fyrir safnara. Það koma alltaf fleiri munir. Þess vegna getur söfnunin veitt mikla 

ánægju en verið á sama tíma kvíðavaldandi að eignast nýjan mun í safnið (Baudrillard, 

1994, bls. 8). 

Söfnun þeirra sem safna verður aldrei lokið og safnarar byrja ekki að safna með það 

fyrir augum að þeir muni einhvern tímann fullkomna safn sitt. Það að safna síðasta 

muninum jafngildir dauða safnarans. Með því að fullkomna ekki safn sitt getur safnarinn 

einnig ímyndað sér síðasta safnmuninn og þá að sama skapi sinn eigin dauða til þess að 

sefa þann óróa sem fylgir þeim óþægilegu hugsunum (Baudrillard, 1994, bls. 13). 

4.1 Þverskurður af íslenskum söfnurum 

Það væri efni í heila bók, að fara yfir alla safnara á Íslandi, lifandi og liðna. Það mætti ætla 

að það væri ráðandi safnaragen í erfðamengi þjóðarinnar. Lengst af hafa safnarar á Íslandi 

verið mikils metnir innan þjóðfélagsins og oft litið á þá sem bjargvætti menningararfsins. 

Stöku sinnum koma greinar í fjölmiðlum þar sem verið er að vekja athygli á einhverjum 

einstökum safnara, t.d. kom viðtal á RÚV þann 1. mars 2020 við Guðjón Ketilsson vegna 

þess að hann var valinn myndlistarmaður ársins 2020. Það sem er áhugavert í viðtalinu er 

að hann titlar sig sem „forfallinn safnara.“ Hann safnar alls kyns hlutum af götum 

Reykjavíkurborgar, ýmist vegna sögu þeirra, formgerðar eða samhengis (Guðni 

Tómasson, 2020). Það sem vekur athygli við greinina er mynd sem fylgir fréttinni, en hún 
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er af munum sem hann hafði safnað. Þetta voru brotnir hlutir sem hafði verið kastað eins 

og hverju öðru rusli sem hafði misst gildi sitt. Guðjón hafði hins vegar séð eitthvað við þá 

og þeir höfðu merkingu fyrir hann. Hver munur var merktur af Guðjóni með fundardegi, 

staðsetningu og aðstæðum þegar hann fannst. Af þessu dæmi fæst innsýn inn í hugarheim 

safnara og sjálfsmynd. 

Hér fyrir neðan verður fjallað um nokkra íslenska safnara. Safnararnir eiga það 

sameiginlegt að söfn þeirra eru aðgengileg almenningi í gegnum sýningar safna eða þau 

tilheyra safnkosti safna. Safnarar koma víðsvegar að af landinu sem sýnir að söfnun er 

ekki staðbundin við einhvern ákveðinn stað eða landshluta og því er hægt að segja að hér 

sé ákveðinn þverskurður af íslenskum söfnurum. Umfjöllun um þá gefur ágæta innsýn inn 

í það sem býr að baki einstaklingssöfnun og á sama tíma þann heimanmund og þar með 

áhrif sem þeir hafa á efnislega hluti sem þeir hafa safnað, og söfnin sem hýsa söfn þeirra. 

4.1.1 Geir Guðmundsson - Ósvör 

Geir Guðmundsson (f. 1931, d. 2018) fæddist í verbúð sem stóð á Kambinum í 

Bolungarvík. Mér veittist sá heiður að kynnast safnaranum Geir þegar ég starfaði nokkur 

sumur hjá Náttúrustofu Vestfjarða. Í minningargrein um hann sem sóknarprestur 

Bolungarvíkur Ásta Ingibjörg Pétursdóttir (2019) skrifaði, kemur fram að Geir hafi verið 

þekktur innan samfélags síns. Hann var t.d. í stjórn Byggðasafns Vestfirðinga 1983-1996, 

formaður Sjómannadags Bolungarvíkur frá 1952 til 2003 og í stjórn Sögufélags Ísfirðinga 

frá 1979 til dánardags svo fátt eitt sé nefnt. Þegar Geir var 15 ára gamall gekk hann í 

Ungmennafélag Bolungarvíkur og átti það eftir að móta framtíð hans. „Ungt fólk hugsaði 

ekki bara um rétt sinn, heldur og ekki síður um hvað það sjálft gæti gert fyrir land og þjóð. 

Íslandi allt var kjörorð ungmennafélaganna sem mest mótaði Geir, hugsun hans og 

atgervi“ (Ásta Ingibjörg Pétursdóttir, 2019, bls. 10). Hann byrjaði því ungur að safna öllu 

sem tengdist hans heimabyggð Bolungarvík og fólkinu úr samfélaginu, ekki aðeins 

efnislegum hlutum heldur einnig þekkingu sem tengist verklagi og lífsháttum (Ásta 

Ingibjörg Pétursdóttir, 2019, bls. 10). Dóttir hans Sólrún Geirsdóttir lýsti því hvernig 

fjölskyldan hans sá söfnunina: 

Pabbi byrjaði ungur að safna alls konar „gömlu“ dóti, bæði tengt sjómennsku og 

daglegu lífi. Virðist hafa borið eitthvert skynbragð á að þetta væru hlutir sem þyrfti 

að varðveita þótt að mörgum öðrum fyndist þetta bara drasl sem réttast væri að 



28 

henda. Þetta var allt geymt heima, ýmist uppi á lofti eða í bílskúrnum (Sólrún 

Geirsdóttir, 2020, 7. apríl). 

Er því hluti safns hans enn varðveitt af ástvinum. Í sama samtali lýsir Sólrún því hvernig 

það atvikaðist að faðir hennar fór með mikinn hluta af safni sínu út í Ósvör: 

Svo þegar [kvikmyndafyrirtækið] „Lifandi myndir“ fóru að undirbúa tökur 

heimildamyndarinnar „Verstöðin Ísland“ var verbúðin […] flutt inn í Ósvör og 

einhvern veginn atvikaðist það svo að pabbi fór með mikið af dótinu sínu þangað og 

það var notað sem leikmunir […] Verbúðin stóð svo bara áfram þarna á nýja staðnum 

og allt sem henni fylgir (Sólrún Geirsdóttir, 2020, 7. apríl). 

Geir Guðmundsson var fyrsti safnvörðurinn í Ósvör en því starfi gegndi hann á árunum 

1998 til 2002. Þar fékk hann tækifæri til þess að sýna þá muni sem hann hafði verið að 

safna í gegnum tíðina. Safnkosturinn í Ósvör er að mestu byggður upp af munum frá 

honum (Ásta Ingibjörg Pétursdóttir, 2019, bls. 11). Í viðtali við Sjómannadagsblaðið 1997 

er haft eftir Geir um söfnun sína: 

[V]ar það ég sem lagði til svo að segja alla sýningarmunina, en ég var mjög ungur 

þegar ég byrjaði að viða að mér gripum sem tengdust sjósókn fyrri tíma. Ég endist 

ekki til að telja upp allt það sem ég safnaði, en þar á meðal voru allra handa dufl úr 

tré, skrínur sjómanna, lýsislampar, ífærur og sóknir hákarlamanna, netaflot og sökkur 

og svo framvegis (Atli Magnússon, 1994, bls. 84). 

Geir gat hins vegar ekki sleppt takinu af safni sínu en hann vandi komur sínar reglulega á 

safnið til að vitja muna sinna og safnsins. Honum var mikið í mun að farið væri vel með 

bæði muni og safn, sem honum þótti mjög vænt um. Þegar farið var í skráningu á þeim 

fjölmörgu safnmunum sem er þar að finna var hann einnig boðinn og búinn til aðstoðar. 

4.1.2 Sigurður Hjartarson – Hið Íslenzka Reðasafn 

Sigurður Hjartarson (f. 1941) er gott dæmi um safnara sem safnar eftir skýrri stefnu, en 

söfnun hans er afmörkuð við æxlunarfæri karlkyns spendýra. Söfnunin byrjaði sem grín 

þegar hann fékk fyrsta safngripinn að gjöf (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2014, bls. 56). Í 

viðtali árið 1988 segist Sigurður hafa verið orðinn of gamall til þess að safna bókum eða 

frímerkjum, honum hugnaðist frekar að geta eignast „fullkomið safn“ og því hafi hann 

ákveðið að safna kynfærum af íslenskum karlspendýrum, en hann taldi að enginn hefði 

áður sinnt því (Magnúz Gezzon, 1988, bls. 33). Af orðalagi hans mætti ætla að þetta væri 

eins og hver önnur vísindaleg söfnun, safnið hefði því ekkert með erótík eða klám að gera 

(Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2014, bls. 38). Hann segir í viðtali að það sé mikill 
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misskilningur að hann sé að fíflast í fólki með söfnun sinni heldur væri honum alvara með 

söfnuninni (Magnúz Gezzon, 1988, bls. 34). Í öðru viðtali sem tekið var áður en hann 

opnaði safnið sitt sagði Sigurður að ef hann myndi einhvern tímann opna safn þá vildi 

hann hafa safnið safnafræðilega vel gert (REÐASAFN Ögrandi verk á mörkum velsæmis?, 

1996). Hið Íslenska reðasafn opnaði árið 1997. Það var fyrst staðsett í Reykjavík, fluttist 

svo til Húsavíkur en kom að lokum aftur suður og var starfrækt í nokkur ár við Laugarveg 

116. Nú stendur til að safnið opni á nýjum stað í miðbænum og verður það í margfalt 

stærra húsnæði en það hafði við Laugarveginn (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2014; 

Stefán Ó. Jónsson, 2020). 

Í bók Sigurjóns Baldurs Hafsteinssonar Phallological Museum kemur fram að safnið 

hafi verið stofnað utan um söfnun Sigurðar vegna þess að safnaranum hafi fundist 

hefðbundin söfn á Íslandi leiðinleg hvað varðar framsetningu á íslenskri menningu og 

samfélagi og þau væru ekki nógu dugleg að nýta sér húmor í sýningargerð sinni (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 2014, bls. 14). Einnig væri hægt að segja að safnið væri 

kaldhæðnisleg andstaða við önnur menningarminjasöfn (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 

2016, bls. 40). 

Sigurður Hjartarson hefur sennilega fengið meiri viðbrögð við söfnunaráráttu sinni en 

ýmsir aðrir safnarar. Sigurjón Baldur Hafsteinsson (2014, bls. 115) bendir á að Sigurður 

hefur verið þekktur fyrir að vera mikill húmoristi, sem kemur bersýnilega fram í þeim 

viðtölum sem við hann hafa verið tekin. Í tímaritinu Þjóðlíf var viðtal við Sigurð þar sem  

hann hafði þetta að segja um söfnunina: „Ég reyni að halda þessari iðju utan fjölmiðla en 

ef einhver les viðtalið vil ég nota tækifærið og lýsa eftir íslenskum hundi, fornættuðum 

ketti og rostungi, svo vil ég fá einhvern góðan íhaldsmann, ef þeir hafa svona eintök undir 

höndum“ (Magnúz Gezzon, 1988, bls. 34). Svo varð að árið 2011 var safninu gefið fyrsta 

eintakið af reðri af íslenskum karlmanni í safneign sína. Sigurður sagðist þó hvergi vera 

hættur að safna „því safnarar hætti því aldrei. Alltaf megi fá betri eintök“ („Stærsti 

áfanginn í mínu lífi,“ 2011). 

4.1.3 Petra Sveinsdóttir – Steinasafn Petru 

Petra Sveinsdóttir (f. 1922, d. 2012) betur þekkt sem Steina-Petra var stórtækur 

steinasafnari. Söfnunaráhuginn byrjaði á barnsaldri en þá fór söfnunin að mestu leyti fram 

í huga hennar. Söfnunin í raunheimum fór ekki af stað fyrr en hún og maður hennar fluttu 
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saman í hús á Stöðvarfirði sem þau skýrðu Sunnuhlíð. Um það hvernig hún byrjaði að 

safna sagði Petra sjálf „[é]g vissi hvert ég átti að fara þegar ég fór virkilega að safna“ („Þau 

eru ekki svo grá fjöllin okkar,“ 2006, bls. 34). Átti hún þá við að hún hafði þegar „safnað“ 

þessum steinum en átti aðeins eftir að sækja þá. Á heimasíðu Steinasafns Petru kemur 

fram að steinasafn hennar hafi verið til á tveim stöðum; í huga hennar og svo í Sunnuhlíð. 

Stundum voru steinarnir of stórir fyrir Petru að færa úr fjöllunum eða hún ekki viljað taka 

þá með sér til byggða af öðrum ástæðum, í stað þess fór hún og vitjaði þeirra við og við. 

Hún safnaði einnig öðrum munum eins og vasaklútum. (Steinasafn Petru, e.d.). 

Í viðtali við Fréttablaðið kom fram að söfnun Petru hafi farið fram í hennar 

nærumhverfi og eru flestir steinar hennar úr Stöðvarfirði eða af Austurlandi. Sagðist Petra 

einnig í sama viðtali aldrei hafa reynt að bæla niður söfnunarþörf sína, enda væri það 

eitthvað sem hún réði ekki við („Þau eru ekki …, 2006). Söfnunin tók svo mikið pláss í lífi 

hennar að hún varð einnig áhugamál fjölskyldunnar (Þegar maður einu sinni er byrjaður…, 

1998). Síðar varð áhugamálið svo að safni, eða Steinasafni Petru. Fyrst var aðeins hægt 

að skoða það í garðinum hjá henni, en seinna varð einnig hægt að fara inn í húsið gegn 

vægu gjaldi (Þegar maður einu …, 1998). 

Petra lagði mikið á sig við að safna steinunum og hér kemur lýsing hennar á því 

hvernig hún kom tveim þeirra til byggða: 

Einn var ansvíti vel þungur en ég gat ekki hugsað mér að skilja hann eftir. Nokkrir 

vinir mínir smíðuðu þá sérstakar börur, fóru svo fjórir saman á fjallið og báru hann til 

byggða. Annar, sem mér er sérstaklega kær, er svo þungur að ég gat ekki annað en 

velt honum. Ég velti honum langar leiðir, þangað til ég kom að klettabelti og þar varð 

ég að skilja hann eftir. Síðar kom ég með aðstoðarfólk, steinninn var þá látinn í 

strigapoka og hann síðan látinn síga fram af hömrunum. Þar tóku börurnar við og 

þannig var honum komið til byggða (Þegar maður einu …, 1998, bls. 6B). 

Petra tengdi seinni steininn við þær góðu minningar sem sköpuðust þennan dag og bendir 

blaðamaðurinn á að Petra hafi öll ljómað við að rifja upp atburðinn (Þegar maður einu …, 

1998). Petra líkti ánægjunni sem felst í söfnun við veiðar, að spennan og ánægjan af 

„veiddum“ steini réttlætti allt erfiðið sem færi í að koma steininum til byggða (Steinasafn 

Petru, e.d.). 

Petra fékk mikla viðurkenningu fyrir söfnun sína en hún var sæmd heiðursmerki 

hinnar íslensku fálkaorðu, riddarakrossinn árið 1995 fyrir söfnun og varðveislu 

náttúruminja (Orðuhafaskrá, e.d.), og árið 2006 fékk hún hvatningarverðlaun fyrir 
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söfnunarstarf sitt frá Þróunarfélagi Austurlands („Þau eru ekki ..., 2006). Ævisaga Petru, 

Steina-Petra, var svo gefin út á bók árið 2011 og skráð af Þorgrími Þráinssyni. Á heimili 

hennar var að finna tilkynningu frá Vigdísi Finnbogadóttur um fálkaorðuna og bréf frá 

Ólafi Ragnari Grímssyni og Dorrit Moussaieff á milli smámuna (Vitlaus í fótbolta, 2002). 

En fálkaorðan sjálf fékk að hanga upp á vegg (Þegar maður einu …, 1998). Því má ætla að 

hún hafi verið mjög stolt af þessum viðurkenningum á söfnun sinni. Í tölublaðinu Listin að 

lifa var greinin „Steinhúsið iðaði af lífi!,“ þar var Petra spurð út í fálkaorðuna og haft eftir 

henni „[s]teinarnir mínir fengu fálkaorðuna, ekki ég sjálf“ (Oddný Sv. Björgvins, 2008, bls. 

30). 

Petra hélt áfram söfnun eins lengi og hún gat, og þegar hún var 76 ára gömul var hún 

enn að. Hún útskýrði söfnunina fyrir blaðamanni „[þ]að er þannig með þessa 

söfnunaráráttu, að þegar maður er einu sinni byrjaður hættir maður ekki.“ (Þegar maður 

einu …, 1998). 

4.1.4 Aðalgeir Egilsson – Minjasafnið á Mánárbakka 

Aðalgeir Egilsson (f. 1936) er munasafnari fyrir norðan og rekur hann sitt eigið safn, 

Minjasafnið á Mánárbakka sem var opnað fyrst 18. júní 1995. Safnið er opið á sumrin og 

eftir samkomulagi á öðrum árstímum (Upplifðu Norðurland, e.d.). Hægt er að segja að 

söfnun Aðalgeirs sé mjög fjölbreytt en þó er uppáhalds söfnum hans póstkortasöfnun (Atli 

Vigfússon, 2008). Áhugavert er að Aðalgeir og kona hans, Elísabet Anna Bjarnadóttir, 

stunda söfnun saman. Þau hafa í gegnum tíðina safnað gömlum munum sem tilheyrðu 

lífsháttum Íslendinga og í safni þeirra eru nokkur smáhlutasöfn (Atli Vigfússon, 2008). Á 

safninu er allt milli himins og jarðar, allt frá tveim sörvisperlum frá landnámsöld til 

eldspýtustokka. Söfnunin er því yfirgripsmikil og flestu safnað, ekki aðeins einhverju sem 

tengist Þingeyjarsýslu (Mörgu að sinna hjá safnverðinum á Mánárbakka, 2006, bls. 8). 

Spurður út í söfnun sína svarar Aðalgeir í blaðagrein: „[þ]að er líklega fljótlegra að 

telja upp það sem ég safna ekki, eða svo er mér sagt“ (GEJ, 1986, bls. 11). Aðalgeir er af 

þessu að dæma meðvitaður um umfang söfnunar sinnar. Í sama viðtali vill hann samt ekki 

meina að hann sé mikill safnari miðað við aðra og nefnir hann safnarann Guðberg 

Magnússon á Þverá í Svarfaðardal sem dæmi um öflugri safnara, en hann safnar einnig 

kortum (GEJ, 1986). 
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Eitt sem sýnir hversu yfirgripsmikil söfnun Aðalgeirs er í raun, er að safnið virðist 

sprengja reglulega utan af sér húsnæðið, en safnið að Mánárbakka hefur vaxið mikið. 

Fyrst var safnið hýst í gömlu húsi sem heitir Þórshamar og var það flutt frá Húsavík árið 

1994 á Mánárbakka (Atli Vigfússon, 2008). Þegar safnið sprengdi það húsnæði utan af sér 

var byggður lítill burstabæ við hliðina á Þórshamri og hýsir hann sýningu á einhverjum 

hluta safnsins (Mörgu að sinna ..., 2006, bls. 8). Í júní 2004 opnaði svo Lækjarbakki sem 

var með þremur burstum eftir stækkun og hýsir Mánastofu (Atli Vigfússon, 2008). 

Blaðamaður spyr Aðalgeir hvort hann byggi við húsið til þess að fá pláss fyrir safnmunina: 

„Já, í og með er ég að byggja til þess. Ég safna líka blöðum og tímaritum, sem þurfa sitt 

pláss. Þau eru hreint að kaffæra mann“ (GEJ, 1986, bls. 11). Eins og kom fram að ofan þá 

er uppáhalds söfnun Aðalgeirs kortasöfnun. 

Maður skoðaði mikið af jólakortum þegar maður var krakki og það var óskaplega 

gaman. Líklega eru u.þ.b. 50 ár síðan ég fór að safna kortum og smám saman fóru að 

koma kort frá öðru fólki til mín. Ég er alæta á kort og nú á ég tugi þúsunda af jóla-

kortum af ýmsum gerðum (Hefur safnað jólakortum í hálfa öld, 2014). 

Elsta kortið í safni hans er frá 1890 og leggur Aðalgeir mikið upp úr því að afla sér 

þekkingar um póst- eða jólakort. Þegar kemur að jólakortum reynir hann að hafa heilar 

seríur en oft eru um 6-8 kort í hverri seríu (Hefur safnað jólakortum …, 2014). Í viðtali við 

Bændablaðið segist hann hafa varið miklum tíma í að raða og endurskipuleggja það sem 

hann á af gömlum póstkortum (Mörgu að sinna …, 2006, bls. 8). Hann er einnig í góðu 

sambandi við aðra sem safna jólakortum, skiptir við þá á kortum og stundum fær hann 

heilu kassana senda (Hefur safnað jólakortum …, 2014). Aðalgeir var heiðraður af 

Veðurstofu Íslands árið 2016, en hann gegndi starfi veðurathugunarmanns í 60 ár; safnaði 

með öðrum orðum upplýsingum um veður sem krefst bæði ástundunar og nákvæmni 

(Veðurstofa Íslands, 2016). 

4.1.5 Sverrir Hermannsson – Smámunasafn Sverris Hermannssonar  

Á Íslandi eru fjölda mörg dæmi um áhugaverða minjasafnara sem hafa safnað mikið. Sem 

dæmi safnaði Sverrir Hermannsson (f. 1928, d. 2008) húsasmíðameistari þeim munum 

sem nú eru á Smámunasafni Sverris Hermannssonar í Eyjafirði, en hann var afkastamikill 

safnari. Hann safnaði munum sem tengjast iðngrein hans og fjölskyldu og hélt hann til 

haga mörgum hlutum sem aðrir höfðu hent á haugana. Þetta kemur fram í 

heimildarmyndinni „Gamalt er gott“ en þar kemur fram að hann hafi aldrei hent einum 
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einasta hlut (Gísli Sigurgeirsson, 2008). Sverrir sá auð í smáhlutum sem bæri að varðveita. 

Undir lokin var Sverrir orðinn þjakaður af Parkinsons sjúkdómnum og því vildi hann koma 

safni sínu fyrir á vísum stað svo aðrir gætu notið þess í framtíðinni. Hann hafði þá eytt 

mörgum árum í að gera munina sýningarhæfa meðal annars með því að smíða 

sýningarkassa undir þá (Gísli Sigurgeirsson, 2008). Árið 2003 opnaði svo Smámunasafnið 

í gömlu félagsheimili í Eyjafirði (Smámunasafn Sverris Hermannssonar, e.d.). 

Í heimsókn minni á Smámunasafnið fannst mér ég komast í snertingu við safnarann 

Sverri. Að fara í gegnum muni sem öllum hefur verið safnað af sama einstaklingi, gerði 

það að verkum að mér fannst ég komast í snertingu við persónu Sverris. Þegar aðrir sáu 

rusl þá sá Sverrir gersemar og það kemur skýrt fram í merkingum hans á munum á safninu. 

Sumir munir voru merktir „haugfé“ sem gildishleður muninn, en haugfé er vanalega 

skilgreint sem munir sem finnast í kumlum (þ.e. grafhaugum). Haugfé voru verðmætir 

munir sem látnir voru fylgja hinum látna í gröfina s.s. eins og: „bein hesta og hunda, vopn, 

skartgripir, búsáhöld o.fl. þess háttar“ (Kristján Eldjárn, 1956, bls. 25). Haugfé Sverris kom 

ekki úr heiðinni gröf heldur frá fólki sem hafði aflagt notkun sína á hlutum eða jafnvel af 

ruslahaugum. Orðaleikur Sverris með haugfé tengir þessa tvo mjög svo „mismunandi“ 

fundarstaði saman og veldur því að munir sem voru komnir á enda sinna lífdaga fá gildi 

og gerendamátt á við ómetanlegan menningararf í gegnum merkingar Sverris. 

Hægt er að segja að Sverrir hafi safnað kerfisbundið, en það er hægt að sjá ákveðna 

þræði í áherslum í Smámunasafninu í Eyjafirði. Hann var húsasmíðameistari og er stór 

hluti safnsins tengdur þeirri iðju. Sverrir stundaði einnig skráningu á safnmunum sínum 

en hann var með skrá yfir gefendur og einnig merkti hann mikið af mununum. Sverrir var 

sæmdur heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu, riddarakrossinum árið 2007 

(Orðuhafaskrá, e.d.). Hangir nú orðan í anddyri safnsins við mynd af safnaranum sjálfum 

og er kveikt á kerti þar á hverjum degi áður en safnið opnar. 

4.2 Andrés J. Johnson - Ásbúðarsafn 

Af þeim íslensku söfnurum sem hægt er að segja að hafi verið afkastamiklir í söfnun sinni 

er einn einstaklega áhugaverður. Andrés J. Johnson (f. 1885, d. 1965) var rakari í 

Hafnarfirði og kenndur við hús sitt Ásbúð. Söfnunin var hans eiginlega ævistarf. Það sem 

gerir Andrés Johnson áhugaverðan er umfang söfnunar hans og viðtaka Þjóðminjasafns 
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Íslands á því sem hann hafði safnað. Er umfjöllunin um hann til grundvallar fyrir því að 

skoða áhrif sem safnarar hafa á safnmuni og söfn. 

Andrés J. Johnson fæddist að Leifsstöðum í Selárdal í Norður-Múlasýslu þann 5. 

september 1885, hann var sonur Stefáns Jónssonar og konu hans Sigurbjargar 

Stefánsdóttur. Þegar hann var um 8 ára gamall flutti hann með fjölskyldu sinni vestur um 

haf til Bandaríkjanna (Kristján Eldjárn, 1965). Samkvæmt Íslendingabók (1997-2020) hét 

hann fullu nafni Andrés Sigurjón Stefánsson fyrir flutningana. Í Vesturheimi lentu 

Íslendingar oft í vandræðum með nöfn sín vegna þess að í íslensku er að finna hljóð og 

tákn sem ekki er að finna í ensku máli og voru íslensk nöfn því oft aðlöguð að nýjum 

aðstæðum, tóku einnig margir upp þann sið að taka upp ættarnafn og var t.d. algengt að 

breyta „Jónsson“ í „Johnson“ (Haraldur Bessason, 1958, bls. 57-62). Það má því ætla að 

fjölskyldan hafi tekið upp eftirnafnið „Johnson“ þar sem faðir Andrésar var „Jónsson.“ Ekki 

er mikið vitað um þau ár sem Andrés bjó í Vesturheimi en í viðtali við Tímann kemur fram 

að um tíu ára aldur hafi foreldrar hans „lánað“ hann og bjó hann þar við mikinn skort. 

Hann ákvað þá að ef hann myndi lifa það af, þá skyldi hann alla tíð vera góður bæði við 

menn og dýr (Birgir, 1962, bls. 238). Hægt er því að ætla að fyrstu árin í Vesturheimi hafi 

ekki verið Andrési auðveld. Sem ungur maður lærði Andrés rakaraiðn í Chicago (Kristján 

Eldjárn, 1965), og safnaði sem slíkur miklu fé á íslenskan mælikvarða (Þorsteinn 

Konráðsson, 1943). 

Andrés gekk í hjónaband með Sigurlaugu Magnúsdóttur þann 10. september 1912, 

þá 27 ára að aldri (Fréttir ur bænum og grendinni, 1912). Aðeins fjórum árum síðar var 

Andrés kominn einn til Íslands án eiginkonu sinnar. Þar átti hann heima til ársins 1920, en 

hélt þá aftur til Vesturheims og var þar í um eitt ár (Kristján Eldjárn, 1965). Andrés og 

Sigurlaug skildu árið 1921. Þau áttu einn son saman en hann dó ókvæntur og barnlaus 

(Jón Guðnason, 1976, bls. 15). Líklegt er að hann hafi farið aftur til Vesturheims til þess 

að ganga frá lögskilnaði. Þekktist það að sumir af brottfluttu Íslendingunum komu aftur 

heim frá Vesturheimi, en helsta orsök þess var heimþrá sem kvaldi marga Vesturfara 

(Steinþór Heiðarsson, 1999, bls. 56). Er Andrés var heimkominn til Íslands ferðaðist hann 

vítt og breitt um landið þar sem hann ræktaði vinasambönd til þess að auðvelda sér 

söfnunina (Kristján Eldjárn, 1955). Fór hann í þessar ferðir þegar annir leyfðu og undir 

lokin hafði hann ferðast um landið allt til þess að safna munum. Þegar söfnunin fór að 
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spyrjast út fóru einstaklingar að gefa honum muni sem þeir töldu að hann langaði að 

komast yfir, en aðrir aðstoðuðu hann við söfnunina eftir öðrum leiðum (J. H., 1955). 

Andrés fékk mikla viðurkenningu fyrir söfnun sína og sendi t.d. Kristján Eldjárn bréf til 

Orðunefndar, sem gegnir því hlutverki að vera ráðgefandi fyrir forseta Íslands, varðandi 

hverjir skulu sæmdir heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu, samkvæmt 4. gr. 

Forsetabréfs um hina íslensku fálkaorðu (nr. 145/2005). Með bréfinu vildi hann vekja 

athygli á starfi Andrésar í þágu þjóðarinnar og mælti með honum til orðuveitingar. „Ég tel 

söfnunarstarf Andrésar svo merkilegt og mikils virði fyrir þjóðina, að honum beri fullur 

sómi og opinber viðurkenning fyrir“ (Kristján Eldjárn, 1956a). Það fór svo að 29. desember 

1956 sæmdi forseti Íslands Andrés J. Johnson heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu, 

riddarakrossinn fyrir forngripasöfnun (Orðuhafaskrá, e.d.). Þetta var eitthvað sem Andrés 

var mjög stoltur af þar sem það var staðfesting á því að íslenska ríkið hefði kunnið að meta 

þau störf sem hann vann í þágu söfnunar. Í viðtali sagði hann að hann hefði aldrei „verið 

í neinum vafa um réttmæti þeirrar veitingar“ („Hugan eggja bröttu sporin.“ Frá Erni 

Arnarsyni og Andrési í Ásbúð, 1958, bls. 29). Andrés J. Johnson helgaði allt líf sitt 

minjasöfnun allt til síns hinsta dags, en hann andaðist að heimili sínu Ásbúð þann 13. 

september 1965, áttræður að aldri (Kristján Eldjárn, 1965). 

4.2.1 Sérsamningur við Íslenska ríkið 

Árið 1944 gerði Andrés J. Johnson sérsamning við Íslenska ríkið þar sem safn hans var fært 

inn í safneign Þjóðminjasafns Íslands (Kristján Eldjárn, 1957, bls. 129). Hann hafði boðið 

safnið ríkinu til eignar gegn því að fá um 5.000 kr. lífeyri á ári til dánardags. Samkvæmt 

Þorsteini Konráðssyni þá sendi Andrés Alþingi fyrst bréf þess efnis að hann vilji bjóða safn 

sitt til ráðstöfunar þjóðinni þann 12. febrúar 1942. Sagði hann í bréfinu að safnið hefði 

tugþúsunda muna, forna sem nýja, íslenska og erlenda, og 100 handrit svo eitthvað sé 

nefnt. Innihélt gjöfin einnig þá skilmála að ríkið myndi erfa allar eigur hans eftir hans dag 

(Þorsteinn Konráðsson, 1943). Í janúar ári síðar birtust tvær dagblaðsgreinar um gjöfina, 

þar sem Alþingi var hvatt til þess að taka tilboði Andrésar. Í Alþýðublaðinu kom fram að 

Andrés hefði bjargað fjölda muna frá glötun, sem væru dýrmætir þjóðinni (Þjóðminjasafn 

í einstaklings eign boðið alþingi til eignar, 1943). Þorsteinn Konráðsson bendir einnig á í 

greininni í Vísi að gjöfin væri einsdæmi og að safni sem þessu mætti ekki sundra. Bent er 

á að sú leið að rekja málið í fjölmiðlum hafi verið farin í samráði við Matthías Þórðarson 
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þáverandi Þjóðminjavörð, en hann mælti með því fyrir ríkið og þar með Þjóðminjasafnið 

að þiggja gjöfina (Þorsteinn Konráðsson, 1943). 

Þar var málinu þó ekki lokið. Rétt yfir ári síðar eða þann 15. apríl 1943 berst Matthíasi 

Þórðarsyni þjóðminjaverði bréf frá Andrési Johnson. Fjallar hann þar um atburði sem 

gerðust daginn áður:  

Það sem rak mig til Rvíkur þann 14. sem gaf mjer 50 krónur þann dag, eftir  heimkomu 

mína, var að afhenda þjer hlutinn – og sjá boðskap Ríkisstjórnar um erindi mitt. Og 

úr því ekki gafst tími að ræða saman, sameiginlega úrlausnar tilhugun , nema að litlu 

leiti – þá rissa jeg þessar línur eftir að hafa athugað ýmislegt þar að lútandi. 

Samþykkur mjer þarftu samt ekki að vera, nema eftir eigin geðþótta. Að fá afrit af 

erindi mínu höfum við orðið sammála um – og það ættir þú að láta Ríkisstjórnina sjá 

til lesturs, svo hún gæti betur áttað sig á erindinu og boðskap mínum. Og þá um leið 

segja Ríkisstjórninni, að þú viljir rannsaka safnið heildartölu hlutanna í öllum flokkum, 

samkvæmt erindinu, og senda greinargerð, álit þitt – um safnið. Að skrásetja allt 

safnið er of mikið verk, eins og nú standa sakir, og að tilætluðum notum, getur ei 

hrafl skrá komið – þú fyrirgefur, og jeg veit að þú gerir það sem rjett er, í þessu sem 

öðru (Andrés J. Johnson, 1943). 

Það er greinilegt að Andrési var mjög í mun að Þjóðminjasafnið myndi taka við 

Ásbúðarsafni eins og safn Andrésar var ætíð nefnt. Því sendi hann Matthíasi Þórðarsyni 

umrætt bréf til þess að biðja hann um að tala sínu máli svo úr yrði samningur. Einnig er 

hægt að lesa úr bréfinu að hann hafi verið beðinn um að skrásetja safn sitt, hugsanlega til 

þess að ríkið gæti betur áttað sig á umfangi þess. En það var verkefni sem Andrési fannst 

of mikið verk. Í bréfi Matthíasar Þórðarsonar til menntamálaráðuneytisins er móttaka 

safnsins staðfest þann 1. júní 1944. Í sama bréfi kom fram að þar sem safnið sé komið í 

hendur Þjóðminjasafns þá geti ríkið greitt Andrési fyrsta fjórðung lífeyrisgreiðslunnar 

(Matthías Þórðarson, 1944). Ætla má því að ríkið hafi að endingu tekið boði Andrésar eftir 

að það hafi verið rakið í fjölmiðlum og fengið meðmæli Þjóðminjavarðar. 

Á árunum eftir að Andrés J. Johnson fól Alþingi eign safns síns tók Þjóðminjasafn 

Íslands í gagnið nýtt safnahúsnæði að Suðurgötu 41 í Reykjavík. Í skýrslu Þjóðminjasafns 

fyrir árið 1955 kemur fram að fyrstu sýningarnar hafi verið opnaðar 13. janúar 1952 en 

sýningar safnsins voru á þeim tíma kallaðar „stofur.“ Kristján Eldjárn var þá tekinn við af 

Matthíasi Þórðarsyni og orðinn þjóðminjavörður. Árið 1955 var opnuð sérstök stofa sem 

bar heitið Ásbúðarsafn þar sem einkasafn Andrésar J. Johnson var til sýnis. Var hún opnuð 

fyrir almenning þann 5. september á sjötugsafmælisdegi safnarans (Kristján Eldjárn, 1957, 

bls. 129). Í viðtali í Þjóðviljanum í tilefni opnunar Ásbúðarsafns, sagði Kristján Eldjárn að 
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stofan sem safnið væri í, væri sú síðasta sem yrði opnuð í Þjóðminjasafninu á næstunni. 

Hann bendir einnig á að margir af gripum Andrésar hafi verið hver öðrum líkir og því var 

ákveðið að sýna aðeins úrval safnsins og voru um 2000 gripir valdir til þess (Ásbúðarsafnið 

var opnað í gær, 1955, bls. 3). Var því mikill meirihluti safns Andrésar geymt í geymslum 

safnsins. 

Strax frá upphafi hafa áhrif Andrésar á safneign safnsins verið umtalsverð vegna þess 

magns sem hann hafði safnað. Til að setja þetta í samhengi, þá voru 80 nýjar færslur 

skráðar (sumar innihéldu þó fleiri en einn grip) um nýja safnmuni í aðfangabók 

Þjóðminjasafns Íslands árið 1955 (Kristján Eldjárn, 1957, bls. 130). Gjöf Andrésar, sem 

innihélt um 20 þúsund muni, jafngildir því magni sem safnið hefði safnað á 250 árum ef 

miðað er við safnauka ársins 1955. Með því að setja þetta fram á þennan hátt sést hve 

gífurlegt umfang söfnunar Andrésar var. 

4.2.2 Safnarinn  

Þegar safnarar eru skoðaðir, sérstaklega m.t.t. þeirra áhrifa sem þeir geta haft á safnmuni 

og/eða söfn, er ekki nóg að horfa einungis til bakgrunns þeirra, eða hvernig 

einstaklingssafnið varð hluti af stærri safnheild. Einnig þarf að horfa til hvernig safnarinn 

sér sjálfan sig út frá söfnun sinni. Í pistli um Andrés í Morgunblaðinu í tilefni af 70 ára 

afmælinu skrifaði Kristján Eldjárn að söfnun Andrésar hafi verið orðin það yfirgripsmikil 

að mörkin milli heimilis safnarans og safnsins hafi máðst út og ekki hægt að sjá hvar safnið 

endaði og heimilið byrjaði. „Safn hans og heimili hafa runnið saman í eitt, eins og líf hans 

og söfnunarnáttúra verða ekki heldur skilin hvort frá öðru“ (Kristján Eldjárn, 1955, bls. 7). 

Einstaklingurinn Andrés og Andrés þjóðminjasafnari voru því svo samþættir hlutar af 

sjálfsmynd hans að ekki var hægt að greina á milli. Í minningargrein um Andrés skrifar 

Kristján Eldjárn um þær tilfinningar sem safnarinn Andrés hafði fyrir safni sínu og hafði 

verið svo augljóst þeim sem á horfði: 

Gleði hans yfir góðum hlut var hrein og djúp, og ógleymanlegt var það samband 

ástúðar og fagnaðar sem lýsti sér í svip hans, þegar hann handlék merkan grip, sem 

honum hafði tekizt að fá í safn sitt. Það var eins og þegar foreldri brosir við barni sínu 

(Kristján Eldjárn, 1965, bls. 31). 
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Þarna líkir Kristján Eldjárn sambandi Andrésar við safnmunina eins og sambandi foreldris 

og barns. Það ber vott um þær miklu og sterku tilfinningar sem safnarinn tengir við 

safnkost sinn.  

Í Morgunblaðinu árið 1958 var birt viðtal við Andrés þar sem farið var yfir vinskap 

hans og tveggja skálda. Þar kom fram að Andrés Johnson ætti eigin fána og skjaldarmerki  

en hann útskýrði það með því að segja að hann væri ekki eins og fólk er flest þar sem hann 

væri hugsandi maður („Hugan eggja bröttu …, 1958, bls. 29). Á skjaldarmerki Andrésar 

eru tvær myndir, önnur af rótarstofni og hin af fuglsvæng, einnig er ártalið 1942 á 

skildinum. 

Vængurinn er tákn þess, að ég hef jafnan reynt að hefja mig til flugs frá dægurþrasi 

og hversdagsleika, og reynt að þróa með mér háleitar og víðsýnar skoðanir. 

Rótarstofnin er hins vegar tákn þess, að ég hef einnig reynt að halda mér við jörðina 

og veruleikann og temja mér raunsýni í skoðunum (Heimsókn hjá þjóðminja-

safnaranum Andrési í Ásbúð, 1956, bls. 3). 

Andrés átti ekki einungis eigið skjaldarmerki en hann sagðist einnig semja lög án þess þó 

að geta lesið nótur. Þegar hann var spurður hvers konar lög þetta væru þá svaraði hann 

„Alls konar lög, og ég veit að eitt þeirra er að minnsta kosti fallegra en „Ó guð vors lands““ 

(„Hugan eggja bröttu …, 1958, bls. 29). Andrési var því margt til lista lagt. 

Í viðtali árið 1956 fengu lesendur innsýn inn í áræðni safnarans. Blaðamaðurinn spurði 

Andrés hvort hann væri hættur að safna og svaraði Andrés því til að: „Nei, ég er ekki 

hættur að safna, sl. ár safnaði ég 700 munum og ég mun aldrei hætta að safna – ég verð 

safnari meðan ég lifi“ (Heimsókn hjá þjóðminjasafnaranum …, 1956, bls. 19). Það að safna, 

mætti ætla að væri fyrir Andrési, ekki aðeins áhugamál heldur hluti af hans sjálfsmynd. 

Að hætta að safna var honum því fjarstæðukennd hugsun. Að hann hafi safnað um 700 

munum á einu ári, samkvæmt tölum frá honum sjálfum, sýnir einnig umfang söfnunar 

hans. Eftir að hann afhenti safn sitt íslenska ríkinu til eignar og Þjóðminjasafninu til 

varðveislu, lofaði Andrés því að halda áfram að safna eins og hann hefði kraft til og nýtti 

hann hluta af lífeyri sínum frá íslenska ríkinu til þess að halda áfram söfnuninni (Kristján 

Eldjárn, 1965, bls. 31). Að hætta að safna hefði þýtt dauða safnarans eins og Jean 

Baudrillard (1994) hélt fram. Hugsanlega ekki aðeins táknrænn dauði, heldur hinn 

raunverulegi. 
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Eins og kom fram í kafla 3 og 4 þá eru safnarar oft bundnir af einhverri allsráðandi 

þörf til þess að safna og margir þeirra geti ekki hætt (Muensterberger, 1994; Baudrillard, 

1994). Andrés var þar ekki undanskilinn, enda varð hann aldrei afhuga því sem hann hafði 

ákveðið að hann vildi fá í safn sitt. Hann hafði einnig ferðast mikið um landið til þess að 

finna fleiri hluti í safnið og sótt hart eftir því að fá þá (Kristján Eldjárn, 1965, bls. 31). Í 

lýsingu Kristjáns Eldjárns á Andrési Johnson er hægt að lesa úr orðum hans að hann hafi 

verið mjög ákveðinn safnari og því hægt að tengja við þessa þörf fyrir að safna sem 

Muensterberger (1994) fjallar um. „Þessi ástríða hans æ sterkari og fyrirferðameiri þáttur 

í lífi hans, unz hún yfirskyggði allt annað“ (Kristján Eldjárn, 1965, bls. 31). Jean Baudrillard 

(1994) áætlaði að söfnunarþörf byrji oft í kringum 7-14 ára aldurinn, Andrés flytur til 

Vesturheims á þeim aldri og gæti það hafa verið ákveðinn vendipunktur sem hafði áhrif á 

söfnun hans allar götur síðar. 

Kristján Eldjárn bendir á í minningargreininni um Andrés að „sjónarmið safnarans 

getur verið furðu ólíkt sjónarmiði safnmannsins“ í tengslum við að þó það hafi glatt 

Andrés mikið að sjá sína muni til sýnis á safninu þá hefði hann viljað að fleiri munir væru 

til sýnis sem dveldu í geymslum safnsins (Kristján Eldjárn, 1965, bls. 31). Þegar söfn taka 

inn söfn safnara standa þau frammi fyrir þeim áskorunum að safnað hefur verið á öðrum 

forsendum og hugmyndir um hvernig skuli ráðstafa safninu geta stangast á við stefnu 

safnsins. Kristján Eldjárn taldi að Andrés hefði haft gott af því að aga þessa söfnunar áráttu 

sína betur, með því hefði safnið hans getað orðið betra, honum vantaði fastari stefnu 

þegar kom að söfnuninni sem hefði hjálpað honum að velja og hafna munum (Kristján 

Eldjárn, 1965, bls. 31). Í frétt um opnun Ásbúðarsafns þá bendir Kristján Eldjárn á að mikið 

magn af því sem Andrés hafi safnað hafi verið hvert öðru líkt (Ásbúðarsafnið var opnað …, 

1955). Að auki virðist sem söfnun Andrésar hafi ekki verið afmörkuð að neinu leyti. Ef 

leitað er í menningarsögulega gagnasafninu Sarpi (e.d.) að munum tengdum Andrési þá 

koma upp 12.071 aðföng hjá Þjóðminjasafni Íslands. Safnaði hann jafnt miðum á 

veðreiðar (t.d. Á-1687) sem og þríblaða nælu (Á-10696) úr kumli. Í Þjóðviljanum kemur 

fram að árið 1955 hafi munir í safni hans talið um 20 til 30 þúsund (Ásbúðarsafnið var 

opnað …, 1955, bls. 12). Jafnframt hefur umfang söfnunar Andrésar einnig haft það í för 

með sér að hann átti erfitt með að skrásetja safnið, það var orðið of mikið verk fyrir hann, 

samanber bréf hans til Þjóðminjavarðar. Ef horft er aftur til miðans og þríblaða nælunnar 

þá er sagan á bak við það hvernig Andrés kom höndum yfir næluna látin fylgja 
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skráningunni en á hinn bóginn er engin baksaga með miðanum, því er ekki vitað hvort 

þetta sé miði sem hann fann, var gefið eða hvort hann var til minnis um upplifunina af því 

að hafa farið á veðreiðar. Eins og komið hefur fram í umfjölluninni um safnara að þá eru 

söfn þeirra mjög tengd sjálfsmynd þeirra og safnið eins og framlenging á þeim sjálfum 

(Pearce, 1995, Belk, 1988), því eru sögurnar á bak við það hvernig safnarinn komst yfir 

munina og hvaða merkingu þeir hafa fyrir hann einmitt svo mikilvægir fyrir sögu 

safnmunanna. En ekki aðeins fyrir munina heldur einnig fyrir safnarann sjálfan, með því 

að safna þessum upplýsingum þá er komið kjörið tækifæri til þess að fá innsýn inn í 

hugarheim safnarans, ástríður hans og tilfinningar. 

Einnig er vert að leiða hugann að því að þó Andrés hafi gefið safn sitt, þá er hægt að 

gera sér í hugarlund að í huga hans hafi hann enn haldið einhverjum eignarrétti yfir 

safninu. Í það minnsta ekki getað sleppt takinu á því. Það kom ekki oft fyrir að Andrés 

sendi bréf til Þjóðminjasafnsins en eitt sendi hann í kjölfarið á því þegar þjóðminjavörður 

var ekki við á safninu þegar hann ætlaði að hitta hann. Er öllu líklegra að hann hafi vanið 

komur sína á safnið og því ekki verið þörf á þess slags bréfasendingum. Andrés vildi ekki 

bíða með að senda bréfið því honum þótti erindið brýnt. 

Til eyrna þinna mun berast fyrr eða síðar kerlinga kjafta gangur um göngustaf 

Andrésar heitins á Hvítárvöllum sem nú er í Ásbúðar deildinni. þess vegna rissa ég 

þessar línur til varnar og varðveitslu í þessu máli. Sagan um þann kaupskap minn er 

þessi. Frú Sigríður Ólafsdóttir systir Sigurjóns myndhöggvara, átti um tíma 

Fornsöluverslun Krun á Vesturgötu forstöðu, þangað kom ég oft og keipti mikið í 

safnið, mest úr dánarbúi Halldórs Sál Daníelssonar bæjarfógeta  og fl mætra  manna, 

einu sinni sem oftar segir frú Sigríður mér að til sín hafi komið sveitamaður með 

fágætan göngustaf, og það væri hlutur sem ég myndi vilja kaupa […] svo  kom ég fyrir 

hádegi eins og sem var rætt, þá var maðurinn aðeins ókominn, og þegar hann kom 

fasmikill og harðskeyttur í búðina spyr ég hann um hvort hann sé kominn að selja 

stafinn hann segjir snaggaralega og fljótmæltur nei. ég segji honum að mig langi til 

að sjá stafinn og kaupa hann, muni borga vel fyrir hlutinn ef mér litist vel á stafinn. 

hann segjist skuli selja mér hann, en hann sé geymdur út í bæ og þangað verði ég að 

koma með sér, ég fer svo með honum þangað, og kaupi stafinn og borga refja laust 

það sem hann verðlagði stafinn. með þessum manni […] var bústýra hans sem sagði 

mér frá því í laumi að hann hefði verið á Kleppi oftar en einu sinni, en nú væri heilsan 

sæmilega góð. Svo seinna frétti ég að hann hefði verið sendur suður. um það veit ég 

ekkert. Frú Sigríður þessi er nú kaupkona í Rvík til hennar getur þú símað þegar þú 

vilt. Hér er sannleikur sagður,  og stafurinn fer aldrei úr Ásbúðarsafninu, mundu það 

og trúðu því sem ég segji bæði í þessu og öðru.  Þó eitraðir angar allstaðar hangi og 

kjafta kerlinga gangur. (Andrés J. Johnson, 1962). 

Kristján Eldjárn Þjóðminjavörður svarar bréfi Andrésar: 
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Ég var að koma heim frá Vestfjörðum, þar sem ég var í viku fríi, og þá lá hér bréfið frá 

þér […] Ég hef aldrei heyrt neinar kviksögur um það efni [...] eigi að síður þótti mér 

fróðlegt að heyra sögu þína um hvernig þú eignaðist stafinn. Það stendur hér svart á 

hvítu og þarf enginn að fara í grafgötur um það, þótt tímar líði. Aldrei myndi mér 

detta í hug að bera brigður á það sem þú segir um þetta mál, né heldur annað sem 

þú hefur sagt mér eða munt segja, því að ég hef aldrei reynt þig að öðru en sannsögli 

og orðheldni. Aldrei hef ég heldur heyrt nokkurn mann bera þér annað, og vona ég 

sannarlega að ekki sé einhver að hrella þig með að bera út einhverjar sögur um staf 

nafna þíns (Kristján Eldjárn, 1962). 

Það er greinilegt að Andrés hafði miklar áhyggjur af því að einn munur yrði tekinn úr 

safninu. Líklega er aðal ástæða bréfsins sú að tryggja að safnið myndi halda sér sem ein 

heild fremur en að að verja heiður Andrésar vegna söguburðar. Stundum getur 

tilhugsunin um að missa einhvern efnislegan hlut verið á við þá sorg að missa einhvern 

nákominn. Þetta getur átt við ef t.d. samansafn hluta er framlenging á sjálfsmynd 

safnarans því þá hefur það sterkari þýðingu að missa hlut, og safnaranum finnst hann 

einnig tapa hluta af sjálfum sér (Belk, 1988, bls. 148). Þetta gæti útskýrt þau viðbrögð 

Andrésar að safnið þurfi að vera heilt, því hann gæti ekki afborið það að missa hluta af 

sjálfum sér. Þörf hans fyrir að safn hans haldist heilt gæti einnig verið lituð af upplifun 

hans á safni sem hann sá sem barn og var svo sundrað. Þetta hafði Andrés að segja um 

safnið sem hann segir að hafi verið mjög mótandi fyrir hans söfnunarferil: 

Þessi söfnunarnáttúra er meðfædd og tröllaukin […] Ég hef alltaf verið svona og held 

áfram að safna svo lengi sem ég lifi. Þetta vaknaði hjá mér, þegar ég sá safnið hjá 

etatsráðinu  gamla á Akureyri. Hann átti mikið safn. Og það stóð uppstoppað bjarndýr 

á gólfinu hjá honum og tók á móti manni, þegar maður kom inn. En það safn fór allt 

út í veður og vind […] Mitt fer ekki út í veður og vind. Það er mest komið á 

Þjóðminjasafnið (Birgir, 1962, bls. 226). 

Það hefur því verið mikil huggun fyrir hann að vita að safnið fengi að halda sér eftir hans 

daga. Andrés vitjað einnig oft munanna sinna á meðan heilsa hans leyfði. Hann hafi að 

jafnaði verið í góðu skapi í þessum heimsóknum og oftar en ekki kom hann færandi hendi, 

með fleiri muni (Kristján Eldjárn, 1965, bls. 31). Í viðtali sagði Andrés til dæmis þetta um 

bæði geymsluna sína sem og geymslu Þjóðminjasafnsins: „En nú ætla ég að sýna þér 

geymsluna […] Hún er alveg full. Og svo hef ég stóra geymslu í Þjóðminjasafninu. Ég fer 

þangað alltaf, þegar ég get, til þess að fylgjast með dótinu og raða því“ (Birgir, 1962, bls. 

227). Af þessu að dæma þá er greinilegt að Andrés varði miklu af tíma sínum á 

Þjóðminjasafninu og ef hann gat verið að vasast í geymslunum og raða mununum þegar 

þeir voru orðnir eign ríkisins, segir það ekki eitthvað um umfang áhrifa Andrésar á safnið? 
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5 Gefendur 

Í þessum kafla verður fjallað um gefendur safngjafa. Til þess að geta fjallað um gefendur 

þá þarf fyrst að fara yfir það hvað felst í hugtakinu „gjöf“ og hvað það er sem felst í 

gjörðinni að gefa gjöf? Gjafaskipti eru oft skilgreind sem viðskiptaferli sem hefur það að 

leiðarljósi að búa til, bæta við eða viðhalda einhverjum félagslegum tengslum milli 

einstaklinga eða hópa. Það að gefa gjöf til baka er mikilvægur hluti af þessu ferli. Gjöfin 

sjálf hefur burði til að búa til þessar félagslegu tengingar vegna þess að með fyrstu gjöfinni 

er verið að skylda þann sem fær gjöfina til þess að gefa til baka (Bijsterveld, 2001, bls. 

124). Það að gefa gjöf til baka er ekki bundið við aðeins einn atburð heldur verður það að 

ferli sem þróast áfram í gegnum sambandið sem myndast hefur við þessar félagslegu 

tengingar (Bijsterveld, 2001, bls. 124). Ef gjöf er ekki endurgoldin þá er þiggjandinn að 

vissu leyti óæðri gefandanum og þá sérstaklega ef hann tekur við gjöfinni með það í huga 

að ætla ekki að gefa gjöf tilbaka (Mauss, [1950] 1990, bls. 65). Arjun Appadurai bendir á 

að gjafaskipti og þær félagslegu og hvatvísu ástæður sem liggja að baki þeim eru andstaða 

við þau sjálfhverfu og hagnaðarmiðuðu sjónarmið sem drífa áfram vöruskipti. Gjafir 

tengja saman einstaklinga og að sama skapi samtvinna flæði efnislegra hluta við flæði 

félagslegra tenginga (Appadurai, 1986, bls. 11). 

Í íslensku samhengi þá eiga gjafaskipti sér djúpar rætur. Marcel Mauss byrjar í bók 

sinni The Gift að fjalla um Hávamál. Hann les út úr því að vöruskipti og samningar í 

samfélagi Norðurlanda hafi átt sér stað í með gjafaskiptum. Gjafaskiptin virðast hafa verið 

gerð með sjálfstæðum vilja en í raun eru einstaklingarnir skyldaðir bæði til að taka við 

gjöfum en einnig til að gefa þær (Mauss, [1950] 1990, bls. 3). Jón Viðar Sigurðsson bendir 

á að gjafir í samfélagi Íslendinga við landnám hafi í eðli sínu verið pólitískar. Höfðingjar 

sem dæmi gáfu gjafir til þeirra sem ekki höfðu ráð á að gefa gjöf til baka. Þar sem gjalda 

átti gjöf leiddi þetta til þess að bændur voru „skuldugir“ höfðingjunum og voru þá 

gjafaskiptin til þess gerð að stofna til „vinskapar.“ Bændur voru þá komnir í „lið“ með 

höfðingjanum og ætlaðist hann til þess að þeir veittu honum stuðning (Jón Viðar 

Sigurðsson, 2011, bls. 3). Hann bendir einnig á að í gjafaferlinu voru alltaf þrír 

þátttakendur: sá sem gefur gjöfina, sá sem tekur við henni og að lokum þeir sem voru 

vitni að gjafaskiptunum. Hægt er að segja að vitnin hafi verið mikilvægustu 

þátttakendurnir í gjafaferlinu vegna þess að þau höfðu það hlutverk að segja frá hversu 

rausnarlegur gefandinn var og vitna um þau nýju sambönd sem urðu til við gjafaskiptin. 
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Því er hægt að segja að í íslensku samhengi hafi gjafir verið á opinberum vettvangi (Jón 

Viðar Sigurðsson, 2011, bls. 4). Þóra Pétursdóttir bendir einnig á efnislegt mikilvægi 

gjafaferlisins. Ef hægt hefði verið að búa til þennan „vinskap“ án þessara efnislegu þátta 

þá hefði það verið gert. Hún telur því að efnislegur hlutur sé ekki eingöngu tákngervingur 

sem stendur fyrir félagsleg sambönd og viðskipti, heldur gegnir hann lykilhlutverki í 

stofnun og viðhaldi „vinskapar.“ Eða með öðrum orðum, án efnislega hlutarins hefðu slík 

tengsl aldrei komið til (Þóra Pétursdóttir, 2007, bls. 61). Þóra telur að efnislegir hlutir hafi 

verið í hugum landnámsmanna ekki aðeins dauðir hlutir heldur einnig félagsverur og því 

bæði hluti af efnis- og félagsheiminum. Gildi efnislegu hlutanna er því ekki aðeins 

táknrænt eða efnislegt, heldur hluti af þeim tengslamyndunum sem þeir tóku þátt í að 

skapa. Gildi gjafarinnar var því bæði bundið í efniseiginleikum hennar sem og í þeirri 

staðreynd að hún er til, hægt sé að sjá hana og hún sé því efnisleg staðfesting á þeim 

„vinskap“ sem gjöfin hjálpaði til að skapa ásamt skuldinni sem fylgir því að fá gjöf (Þóra 

Pétursdóttir, 2007, bls. 62). 

Trúarlegar tengingar geta falist í gjafaskiptum. Sem dæmi fór fólk á miðöldum að gefa 

kirkjunni gjafir (í formi tíundar) og í staðinn lofaði kirkjan þeim að sál þeirra myndi öðlast 

eilíft líf með inngöngu í himnaríki. Með þessum gjafaskiptum styrkti kirkjan stöðu sína 

innan samfélagsins (Bijsterveld, 2001, bls. 128). Hægt að líkja sambandi gefenda og safna 

við gjafaskipta af þessu tagi. Þegar safnið tekur við muninum þá er gjöfin endurgoldin, en 

þó ekki með einhverjum efnislegum hlut. Í staðinn eru gefendur heiðraðir á annan hátt 

fyrir gjöf sína. Nafn þeirra verður samþætt þeim hlut sem þeir gáfu safninu og er því að 

vissu leyti hægt að segja að eins og kirkjan þá bjóði söfn gefendum sínum „eilíft líf,“ eða 

að minnsta kosti verði þeirra minnst á meðan safnið varðveitir gjöfina. 

Samþætting nafns gefenda við efnislega hlutinn er bundin í skráningarkerfi safnanna. 

Í forskráningu, eða fyrstu skráningu safnmunar, þar sem lágmarks upplýsingar koma fram, 

er alltaf getið gefanda (Lilja Árnadóttir, 2013). Þær upplýsingar fylgja svo muninum um 

ókomna tíð. Þessar upplýsingar eru skráðar í aðfangabækur safna en þeim er einnig 

miðlað til almennings s.s. í gegnum menningarsögulega gagnasafnið Sarp. Á ytri síðu Sarps 

eru gefendur hluti af þeim upplýsingum um safnkost sem koma fram. Þetta fyrirkomulag 

undirstrikar mikilvægi gefandans fyrir sögu safnmunarins. Tengingin milli þess efnislega 

hlutar sem safnmunurinn er og einstaklingsins sem gefur hann er þar með orðin 
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órjúfanleg. Því meiri upplýsingar sem fylgja muninum eins og t.d. fyrri eigendur, því fleiri 

tengingum er safnið að viðhalda milli munarins og einstaklinga sem áttu í samskiptum við 

hann áður en hann varð safnmunur.  

Þegar horft er til þeirra áhrifa sem gefendur geta haft á söfn þá vaknar spurningin um 

það hvernig hægt sé að meta áhrifin? Þau áhrif sem gefendur hafa á safnkost felast í fyrsta 

lagi í því að hafa boðið safninu efnislega hlutinn til varðveislu og í öðru lagi eru þær 

upplýsingar sem gefendurnir veita um safnmuninn, fyrri eigendur og notagildi hans einnig 

taldar mikilvægar. Gefendur eru eins og kom fram að ofan, þar með tengdir með gjöfinni 

órjúfanlegum böndum við efnislega hlutinn í gegnum skráningarkerfi safna. Margir 

sannmælast um það að upplýsingarnar með hlutunum eru gildishlaðandi. Huga þarf þó 

að þegar verið er að skoða safnmuni sem gefnir hafa verið safni þá er mikilvægt að hafa 

einnig upplýsingar um hver bakgrunnur gefenda er, menntun, samfélagsstaða, kyn o.fl. 

sem og á hvaða tímabili safngjöfin kom, hvaða stefnur, pólítík eða samfélagslega 

samþykktar hugmyndir voru á þeim tíma sem gætu haft áhrif á það hvernig safnkostinum 

er lýst. 

5.1 Tvö gjafatilvik  

Hér að neðan verður fjallað stuttlega um tvö tilvik um áhrif gefenda, bæði komin frá 

Þjóðminjasafni Íslands. Er þeim ætlað að sýna þau áhrif sem einstaka gjafir geta haft á 

safn og safnmun. 

Í fyrra gjafadæminu er fjallað um kvaðir. Með kvöðum á gjöfum geta gefendur haft  

áhrif á sýningar og jafnvel á rekstur safna. Eydís bendir á að ef safn tekur við gjöf með 

kvöðum þá gæti það ekki aðeins skapað neikvæða umfjöllun heldur einnig haft „hamlandi 

áhrif á safnastarfið“ (Eydís Einarsdóttir, 2015, bls. 57). Í ljósi þess ætti þá safn að taka við 

gjöf sem fylgja kvaðir? Kristján Eldjárn þáverandi þjóðminjavörður stóð frammi fyrir slíkri 

ákvörðun árið 1955. Ónefnd ljósmóðir lét eftir sig ýmsa muni til Þjóðminjasafns en með 

því skilyrði að þeir skildu hafðir í sérstakri stofu á safninu, sem myndi vera kennd við hana 

(Kristján Eldjárn, 1955a). Í bréfi til menntamálaráðuneytisins varðandi þessa safngjöf 

skrifar Kristján Eldjárn: 

Þrátt fyrir þetta get ég ekki lagt til að gjöf þessi verði þegin með því skilyrði, sem 

henni fylgir […] En auk þessa orkar mjög tvímælis, hvort rétt er að safnið taki við 

gjöfum, sem fylgja ófrávíkjanleg skilyrði, er skerða mjög vald safnsins yfir þeim og þá 
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raunar um leið yfir húsinu sjálfu. Eru þegar fyrir þrjú þess háttar söfn (Norska safnið, 

Vídalínssafn og Ásbúðarsafn), sem öll eru mjög dýrmæt (Kristján Eldjárn, 1955a). 

Menntamálaráðuneytið var sammála Þjóðminjaverði um að það ætti að hafna gjöfinni 

(Bjarni Benediktsson, 1955). Í framhaldi af því sendi Kristján Eldjárn bréf til skiptastjóra 

dánarbúsins þar sem hann hafnar gjöfinni fyrir hönd safnsins með þessum orðum: 

Þar sem umræddir munir eru mjög vandaðir og gjöfin í heild verðmæt, þykir mér rétt 

að skýra frá, að gjöfinni er fyrst og fremst hafnað af þeim ástæðum, að heita má 

frágangssök fyrir safnið að þiggja umfangsmiklar gjafir, sem þau skilyrði fylgja, er 

svipta stofnunina um aldur og ævi valdið yfir þeim (Kristján Eldjárn, 1955b). 

Það getur því haft áhrif á starfsemi safna um ókomna tíð ef tekið er við gjöfum sem á hvíla 

einhverjar kvaðir. Ef safn er bundið af skilmálum sem fylgja safngjöfinni er þá hægt að 

kalla það gjöf? Orðalag Kristjáns Eldjárns gefur í skyn að safngjöf eigi ekki að „vega að“ 

safninu og það að taka við þessari gjöf skerði vald þess um ókomna tíð. Gjöf sem þessi 

verður til þess að gefandinn verður settur ofar safnmununum á sýningunni. Hún hefur því 

einnig áhrif á safnmuninn, ekki aðeins safnið. Þessi tiltekna gjöf til Þjóðminjasafns Íslands 

getur einnig sagt ýmislegt um gefendur, en það virðist vera ákveðinn hvati til þess að gefa 

á safn í þeim tilgangi að minning um gefandann sjálfan eða nákominn lifi áfram. 

Seinna gjafatilvikið fjallar um mun sem ég fékk sjálf að „kynnast.“ Er það tilvik lýsandi 

fyrir það gildi sem safnmunur fær í gegnum félagsleg samskipti sín við gefendurna. Ég var 

í starfsnámi á Varðveislu- og Rannsóknasetri Þjóðminjasafns Íslands í Hafnarfirði þar sem 

ég vann við skráningu safnmuna. Einn safnmunur vakti athygli mína, þó ekki fyrir hans 

efnislega ástand heldur fyrir það gildi sem hann hafði fyrir gefendurna. Þessi munur var 

lítill útskorinn viðarkistill, númer þjms. 2018-48 (Sarpur: Menningarsögulegt gagnasafn, 

e.d.). Kistillinn kom frá Norður Dakóta í Bandaríkjunum og var gefinn safninu af Vestur 

íslenskum systrum sem fundu hann á bóndabæ í eigu forfeðra þeirra. Í upplýsingum sem 

fylgdu kistlinum kom fram stutt fjölskyldusaga og að þær vissu ekki fyrir víst hvaðan 

kistillinn upphaflega kom. Töldu þær að forfeður þeirra hefðu hugsanlega komið með 

hann frá Íslandi. Munurinn er þannig gildishlaðinn áður en hann kemur á safnið. Hann var 

að vissu leyti orðinn tákngervingur fyrir þær langanir gefenda til þess að mynda tengingar 

við uppruna sinn. Hægt er því að segja að það hafi verið táknrænn gjörningur að gefa 

Þjóðminjasafninu muninn, að færa muninn „heim“ til varanlegrar varðveislu á höfuðsafni 

minjasafna og með því er þessi tenging gerð órjúfanleg. En munurinn gefur einnig góða 
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mynd af því af hverju það er mikilvægt að horfa til gefenda þegar munir eru rannsakaðir, 

því sagan og tilfinninga tengingin umbreytti þessum kistli, án hennar hefði hann ekki haft 

jafn mikla þýðingu fyrir safnið og framtíðar notendur þess. En hann veltir einnig upp þeirri 

spurningu, hvernig geta söfn skráð þennan tilfinninga þátt þegar kemur að safnmunum. 

Gjafatilvikin tvö sýna hvernig gefendur geta haft mismunandi áhrif á safnmuni, sem svo 

hafa áhrif á þá sem vinna með munina og/eða safnið. Í kafla 5.2 verður farið yfir gjöf til 

safns þar sem hægt er að segja að áhrif gefandans hafi verið marglaga. 

5.2 Guðmundur Guðmundsson (Erró) 

Hér verður fjallað um Erró og málverkagjöf hans á eigin verkum til Listasafns Reykjavíkur. 

Horft verður til lífs hans og gjafarinnar sem hann gaf, en einnig verður reynt að skoða hver 

gefandinn Erró er svo betur sé hægt að gera grein fyrir þeim áhrifum sem hann hafði á 

safnið sem tók við gjöfinni. 

Listamaðurinn Erró er einn af þekktustu listamönnum landsins, hann var skírður 

Guðmundur Guðmundsson (f. 1932) en tók sér síðar listamannsnafnið Erró. Hann gaf 

Listasafni Reykjavíkur eina stærstu og um leið eina umdeildustu gjöf sem íslensku safni 

hefur verið gefin. Erró fæddist í Ólafsvík og var alinn upp af einstæðri móður Soffíu 

Kristinsdóttur. Þegar Erró var á þriðja ári kynntist hún Siggeiri Lárussyni og fluttu þau til 

hans á Kirkjubæjarklaustur (e. Klaustur) í Skaftárhreppi. Faðir Errós var Guðmundur 

Einarsson listamaður, betur þekktur sem Guðmundur frá Miðdal (Aðalsteinn Ingólfsson, 

1991, bls. 9-10). Jean-Jacques Lebel fjallaði um samband Errós við föður sinn og löngun 

hans til að gera bæði betri og fleiri listaverk og verða þannig betri listamaður en faðir sinn. 

(Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 14). Erró fór til náms í Handíða-og myndlistaskólann 

eftir að hann kláraði Gagnfræðaskóla Vesturlands (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 37). 

Hann stundaði einnig nám við listaakademíuna í Osló og listaakademíuna í Flórens 

(Listasafn Reykjavíkur, e.d.). Í grein sem birt var í Morgunblaðinu skrifaði Hannes Lárusson 

eftirfarandi um hlutverk Errós innan íslenskrar myndlistar: 

Erró gegnir goðsagnakenndu lykilhlutverki í hérlendri myndlist og einnig innan 

íslenskrar menningar. Ævintýrið um Íslendinginn sem nær að rjúfa einangrunina og 

sigra heiminn á sér rætur djúpt í þjóðarsálinni og er vafalaust jafnmikið 

þjóðarnauðsyn á hinu andlega sviði og fiskurinn á því efnilega (Hannes Lárusson, 

1993, bls. 20). 
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Hannes Lárusson hélt því einnig fram að Erró væri orðinn að einhverri „yfiríslenskri orku“ 

og að Erró goðsögnin sé ákveðinn einföldunarstuðull innan íslenskrar myndlistarsögu 

(Hannes Lárusson, 1993). Ekki er því hægt að neita því að Erró hafi sett mark sitt á íslenska 

myndlistarsögu. 

Erró hefur lengst af búið erlendis, eða allt frá því hann fór út í nám. Hann flutti á 

tímabili til Parísar með þáverandi konu sinni Myriam Hellerman, en með henni á hann 

dótturina Tura Gudmundsson (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991). Það er áhugavert að Erró hafi 

ákveðið að flytja til Parísar en faðir Errós hafði verið mjög andvígur þeirri borg og skrifaði 

árið 1952 í bréfi til Errós að listamenn þyrftu að vera „gallharðir“ og þroskaðir til þess að 

komast af í París og borgin væri eitt eiturbæli (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 44). Ef 

horft er til þess að hann hafi lengi viljað verða betri listamaður en faðir sinn, þá er ekki að 

undra að hann valdi að setjast að í borginni sem faðir hans taldi vera „eitt eiturbæli.“ Erró 

virðist heldur ekki vera bundinn við einn ákveðinn búsetustað. Í viðtali árið 2010 sagðist 

hann búa í mörgum löndum, og teldi hann heimili sitt vera í Frakklandi, Spáni, Taílandi og 

einnig á Íslandi. Hann segir að þetta hafi ekki verið eitthvað sem hann valdi „heldur 

eitthvað sem gerðist bara“ (Bergsteinn Sigurðsson, 2010, bls. 11). Ísland er því aðeins einn 

af þeim stöðum sem hann telur vera „heim.“ 

Samkvæmt viðtölum og bók um ævi Errós er hægt að gera sér í hugarlund að hann 

hafi átt sér átrúnaðargoð en það var landsþekkti listmálarinn Jóhannes Sveinsson Kjarval 

(f. 1885, d. 1972), sem hann hitti fyrst sem ungur drengur. Í bókinni Erró: Margfalt líf er 

fjallað lítillega um þau kynni. Um Kjarval hafði Erró þetta að segja: 

Ég er sannfærður um að það var Kjarval sem fyrstur kveikti með mér verulegan áhuga 

á að búa til myndir […] 1941 eða 1942 að Kjarval fór að venja komur sínar á heimaslóð 

að mála […] Það var ævinlega uppi fótur og fit þegar Kjarval renndi í hlaðið að Klaustri 

á drossíu frá Reykjavík, rétt eins og þjóðhöfðingi væri á ferð (Aðalsteinn Ingólfsson, 

1991, bls. 28). 

Það hefur vissulega verið mótandi fyrir ungan dreng að sjá þá virðingu sem borin var fyrir 

listmálaranum. Hann segir reyndar sjálfur að hann hafi í fyrstu ekki skilið hvers vegna það 

var borin svona mikil virðing fyrir Kjarval (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 29). Hann 

hreykir sér einnig af því að fyrstu alvöru litirnir sem hann átti komu frá Kjarval en 

samkvæmt því hafði Kjarval gefið honum strigabúta og afgang af lit. Erró bendir einnig á 

að Kjarval á að hafa sagt við Siggeir Lárusson, stjúpföður hans, að Erró væri málaraefni 
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(Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 30). Í viðtali vegna opnunar sýningarinnar Erró-

Teikningar, tjáði Erró blaðamanni að þegar Kjarval fór frá Klaustri í lok sumars hafi hann 

farið á sama stað og Kjarval hafði verið að mála og reynt að líkja eftir stíl hans (Signý 

Gunnarsdóttir, 2011). Þegar Erró ákvað að gefa verk sín, þá er í ljósi þessara tenginga, 

áhugavert að hann skyldi velja sama safn og Kjarval. Því er hægt að velta fyrir sér að 

aðdáun hans á Kjarval hafi átt einhvern þátt í valinu. Honum fannst t.d. leiðinlegt að verk 

Kjarvals væru ekki alltaf til sýnis á Kjarvalsstöðum. Hann fagnaði því hins vegar að 

austursalur Kjarvalsstaða myndi bráðlega hýsa verk Kjarvals til frambúðar (Loftur Atli 

Eiríksson, 1994). 

Einnig má líta svo á að með gjöfinni hafi Erró verið að sækjast eftir viðurkenningu frá 

heimalandinu. Ef það var raunin, má segja að honum hafi orðið að ósk sinni, hann fékk 

fálkaorðuna fyrir málaralist árið 1990 (Orðuhafaskrá, e.d.) og árið 2013 var hann gerður 

að heiðursborgara Reykjavíkur en hann var sá fjórði til að hljóta þá nafnbót. Jón Gnarr 

þáverandi borgarstjóri vildi með þessu þakka Erró fyrir listaverkagjöf hans (Erró 

heiðursborgari Reykjavíkur, 2012). Erró hefur einnig haft margþætt áhrif á íslenska 

myndlist. Ekki einungis með listsköpun sinni heldur einnig með því að styðja við innlenda 

listamenn. Hann hefur t.d. unnið að því að efla listsköpun kvenna á Íslandi en hann 

stofnaði Listasjóð Guðmundu S. Kristinsdóttur til minningar um móðursystur sína. Er 

sjóðnum ætlað að styðja við listakonur með styrkveitingum til að efla listsköpun þeirra 

(Listasafn Reykjavíkur, e.d.). 

Listsköpun Errós er ekki það eina sem hefur vakið athygli en tvær bækur hafa verið 

gefnar út um líf hans. Danielle Kvaran gaf út bókina Erró í tímaröð: Líf hans og list árið 

2007 og bók Aðalsteins Ingólfssonar Erró: Margfalt líf var gefin út árið 1991 (einnig 

endurútgefin á ensku árið 2015). Seinni bókin er eiginleg ævisaga listamannsins sem 

byggir bæði á ljósmyndum úr einkasafni Errós, frásögnum hans sem og 50 annarra 

einstaklinga úr lífi hans. Í viðtali í Morgunpóstinum þann 3. nóvember 1994 kemur fram 

að blaðamanni finnst bókin Erró: Margfalt líf lýsa Erró sem eiginhagsmunasegg sem hafi 

gert hvað hann gæti til að ná frama sem listamaður. Svar Errós við þeirri túlkun á bókinni 

var á þá leið að honum fannst bókin „ópersónuleg.“ 

Ég las bókina í fyrsta skipti í vetur og mér fannst hún algjörlega ópersónuleg að vissu 

leit […] Það er skrítið, en ég er búinn að fara í gegnum mestan hluta af myndasafninu 
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mínu og mér finnst það einnig ópersónulegt þótt ég sé sjálfur á flestum myndunum. 

Þetta er bara eins og eitthvað sem er horfið (Loftur Atli Eiríksson, 1994, bls. 20). 

Í byrjun bókarinnar er haft eftir Erró að ævisaga hans sé byggð á fjölmörgum ljósmyndum 

frá ævi hans. Þessar myndir sögðu honum sögu sem veitti honum ánægju þegar hann 

sagði hana öðrum, og að kannski myndi þessi ævisaga gera honum kleift að losna undan 

oki fortíðar (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 9). Það er því að undra að á aðeins fáum 

árum breyttist viðmót hans gagnvart myndunum. Hugsanlega voru þær orðnar 

ópersónulegar af því þær voru orðnar „þjóðareign“ og hann réði ekki lengur yfir þeirri 

sögu sem hann vildi að þessar myndir segðu? Eins og kom fram að ofan þá er vitnað í vini 

og ættingja Errós í bókinni, til þess að gefa ferskara sjónarhorn á ævisöguna, svo sagan 

hans verður á vissan hátt ekki lengur aðeins hans. 

5.2.1 Gjöfin til Listasafns Reykjavíkur 

Árið 1989 gaf Erró Listasafni Reykjavíkur, „eitt fullkomnasta safn listaverka eftir einn 

listamann hér á landi,“ eins og haft var eftir Davíð Oddssyni, en þessi orð lét hann falla í 

ræðu við opnun sýningar á verkum Errós sem haldin var á Kjarvalsstöðum. Lofsamaði 

hann þessa rausnarlegu gjöf listamannsins en hann taldi að verðgildi gjafarinnar væri um 

100 milljónir króna (Davíð Oddsson, 1989, bls. 14C). 

Gjöfin var eins og áður hefur verið sagt, mjög umdeild og fjallaði Eydís Einarsdóttir 

(2015) ítarlega um safngjöf Errós í ritgerð sinni „Gjafir til safna: Erró og áskoranir 

Listasafns Reykjavíkur.“ Tekur hún þar upp nýjan þráð í umræðunni um Errósafnið en það 

eru einmitt þær áskoranir sem Listasafn Reykjavíkur stóð frammi fyrir þegar það fékk í 

hendurnar gjöf af þessari stærðargráðu. Gjöfin innihélt „232 olíumálverk, 406 

vatnslitamyndir og þekjulitamyndir, 146 grafíkmyndir, 1.200 teikningar, og 95 

samklippur“ sem og persónuleg gögn (Davíð Oddsson, 1989, bls. 14C). 

Upphaflega gjöfin var mjög vegleg en frá þeim tíma sem liðið hefur frá upprunalegu 

gjöfinni hefur Erró verið að bæta við hana og „nú eru skráð um fjögur þúsund og sjö 

hundruð verk í safninu, ríflega tvöfalt fleiri en vísað var til í opnunarræðu borgarstjóra“ 

(Eiríkur Þorláksson, 2019, bls. 219). Á vefsíðu Listasafns Reykjavíkur kemur fram að 

safneign safnsins alls telur um 17 þúsund verk (Listasafn Reykjavíkur, e.d.). Það segir okkur 

að verk Errós eru nánast fjórðungur safneignar safnsins eða um 23.5%. Gjöfin hefur þá 
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væntanlega áhrif á þær sýningar sem safnið getur sett upp og hætt er við að list Errós 

yfirgnæfi safnið. 

Árið 2019 kom út bókin Saga listasafna á Íslandi en í henni er kafli um Listasafn 

Reykjavíkur. Þar kemur fram að frá árinu 2001 hefur Errósafnið verið til sýnis í 

Hafnarhúsinu, fyrst „með veglegri sýningu í öllu húsinu“ en svo hafa verk Errós alla jafna 

verið til sýnis í tveim sýningarsölum hússins (Eiríkur Þorláksson, 2019, bls. 228). Tekið skal 

fram að Errósafnið hafði ekki verið mikið sýnt innan veggja safnsins áður en Hafnarhúsið 

var opnað (Eiríkur Þorláksson, bls. 228). Vegna sýningar á verkum Errós í tveim sölum 

Hafnarhússins hefur safnið haft minna rými til að sýna aðra list. Safnið er því nokkuð 

bundið af því að sýna verk Errós, bæði vegna þess magns sem safnið á og einnig til þess 

að halda í velvilja listamannsins sem enn er að gefa verk til safnsins. Árið 2013 höfðu t.d. 

þegar verið settar upp 24 sýningar á verkum Errós í Listasafni Reykjavíkur (AFK og SGK, 

2013). 

Aðdraganda gjafarinnar er lýst í bók Aðalsteins Ingólfssonar en þar kemur fram að 

Erró hafði lagt til hliðar mikið magn af myndum (list) sem höfðu einhverja sérstaka 

merkingu fyrir hann og hafði hann hugleitt að gefa þær til einhverrar listastofnunnar, 

annað hvort í Frakklandi þar sem hann var búsettur eða á Íslandi. Honum fannst 

Íslendingar loksins hafa tekið hann í sátt sem listamann sem sást á því að eftirspurn eftir 

verkum hans hér heima hafði aukist. Þar er einnig vitnað í Erró hvað varðar ástæðuna fyrir 

því að vilja gefa þessi verk: „Mér fannst ég þyrfti að losa mig við þennan afrakstur fortíðar 

til að geta tekist á við það sem var að gerast í nútíðinni“ (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 

342).  

Þessa auknu eftirspurn er hægt að rekja til ársins 1978 en þá tók hann þátt í Listahátíð 

í Reykjavík með sýningu á Kjarvalsstöðum (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 326). Eftir 

hana var Erró í meira sambandi við Ísland og Íslendinga og hann hélt sýningu í Norræna 

húsinu árið 1982 og svo aftur á Kjarvalsstöðum árið 1989. Á þeim tíma frétti hann að 

Listasafn Íslands ætti bara eitt verk eftir hann og hefði ekki í hyggju að bæta við fleirum 

að svo stöddu. Segir Erró að þá hafi Hrafn Gunnlaugsson haft samband við 

Menntamálaráðuneytið og varð það til þess að safnið var skikkað til að kaupa tvö málverk 

eftir hann (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 329). Eydís Einarsdóttir veltir fyrir sér hversu 

varhugavert það sé ef listamaður getur haft svona áhrif á listaverkaeign safns. Hún komst 
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að þeirri niðurstöðu að þetta sé eitthvað sem erfitt er að meta þar sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið fer með yfirstjórn safnsins (Eydís Einarsdóttir, 2015, bls. 51-

52). Ef þessi gjöf er borin saman við safngjöfina sem Þjóðminjasafn Íslands hafnaði, á þeim 

grundvelli að hún skerði vald safnsins (Kristján Eldjárn, 1955a; 1955b), þá er hægt að 

draga þá ályktun að vald safnsins sjálfs hafi einnig verið skert á einhvern hátt. Annað mál 

er ef safnið og/eða Menningarmálaráðuneytið hefði ákveðið að festa kaup á verkunum 

að eigin frumkvæði án utanaðkomandi þrýstings. 

Erró hefur haldið því fram að helsti hvatinn á bak við listaverkagjöf sína hafi verið sá 

að hann langaði til þess að gefa íslensku þjóðinni verk sín. Vinum Errós fannst að gjöfin 

ætti frekar að renna til Reykjavíkurborgar en ríkisins og Matthías Johannessen taldi t.d. 

að Selma Jónsdóttir, sem var forstöðumaður á Listasafni Íslands, verðskuldaði ekki að fá 

verk Errós að gjöf (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 342-344). Það er því mögulegt að með 

gjöfinni til Listasafns Reykjavíkur hafi hann verið að refsa Listasafni Íslands fyrir 

áhugaleysið. Eins og kom fram fyrr í kaflanum þá leit Erró mikið upp til Kjarvals og hefur 

það líklega spilað stórt hlutverk í því hvar listaverkagjöf hans endaði, en áhugaleysi 

Listasafns Íslands hafi þó óneitanlega haft einhver áhrif á ákvarðanatökuna. Það skýtur 

óneitanlega skökku við að lýsa yfir vilja til að gefa þjóðinni verk sín en ákveða síðan að 

gefa borgaryfirvöldum gjöfina í stað Listasafns Íslands. Þar með gefur hann borgarbúum 

list sína en ekki landsmönnum öllum. 

Eftir að Erró gaf Listasafni Reykjavíkur verk sín voru uppi fyrirætlanir um að byggja 

menningarmiðstöð yfir verk hans á Korpúlfsstöðum og áætluðu borgaryfirvöld að rúmum 

1.400 milljónum yrði varið í það verk (Hannes Lárusson, 1993). Svo fór að ekkert varð úr 

hugmyndunum um Korpúlfsstaði og „var vandi almennrar listaverkaeignar safnsins, sem 

og Errósafns, hins vegar enn óleystur“ (Eiríkur Þorláksson, 2019, bls. 223). 

Í viðtali var Erró spurður hvort honum finnist hann hafa verið svikinn um safnið og 

hvort að búið sé að finna stað fyrir Errósafnið svarar hann: „Ég hef heyrt talað um 

Hafnarhúsið en ég veit ekki einu sinni hvar það er […] Mér finnst ég alls ekki hafa verið 

svikinn“ (Loftur Atli Eiríksson, 1994, bls. 20). Í sama viðtali er hann spurður hvort hann 

hafi nú ekki verið að reisa sjálfum sér minnisvarða með gjöfinni svarar hann: „[É]g hugsa 

alls ekki safnið sem einhvern minnisvarða. Og ef ekki verður reist safn þá hefur það ekkert 

að segja fyrir mig“ (Loftur Atli Eiríksson, 1994, bls. 20). Erró hafði áður haft orð á því að 
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honum finnist það „jaðra við kviksetningu“ ef fara ætti að búa til safn utan um hann sjálfan 

(Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 342). 

5.2.2 Gefandinn  

Þegar gefendur eru skoðaðir, sérstaklega m.t.t. þeirra áhrifa sem þeir geta haft á safnmuni 

og/eða söfn, þá er ekki nóg að horfa einungis til bakgrunns þeirra, eða hvernig það kom 

til að þeir buðu safninu gjöf. Einnig þarf að horfa til þess hver gefandinn er, eins og í tilviki 

Errós, hver „gefandinn Erró“ er. Að vera „gefandi“ alveg eins og að vera „listamaður“ er 

hlutverk sem Erró hefur tekið að sér á sinni lífsleið. Erró sagði eitt sinn í viðtali að list eigi 

að vera aðgengileg almenningi og eigi frekar heima á söfnum en í einkasöfnum fárra (AFK 

og SGK, 2013). Með gjöfinni tryggði hann því íslenskum almenningi aðgang að verkum 

sínum. 

Í ritgerð sinni veltir Eydís Einarsdóttir því fyrir sér hvað hafi búið að baki gjafar Errós, 

hvort hún hafi verið gefin til þess að skapa sér stærra nafn, eða jafnvel hvort það hafi verið 

viðleitni til þess að verða ódauðlegur sem hluti af menningararfinum (Eydís Einarsdóttir, 

2015, bls. 62-65). Í ræðu sinni þegar Davíð Oddsson tilkynnti gjöfina þá sagði hann um 

Erró að „gjöfin öll er þó best dregna sjálfsmyndin af þér“ (Davíð Oddsson, 1989, bls. 14C). 

Ef það er sett í samhengi við umfang gjafarinnar, þá má ætla að það búi stórhugur í Erró, 

hvort sem það sé í listsköpun eða örlæti, í bland við löngun til að fá sömu stöðu innan 

þjóðarsálarinnar og Kjarval hefur notið. 

Gjöf Errós var það umtalsverð að hún á enga sína líka hér á landi. Í því samhengi er 

hægt að líkja Erró við höfðingjana frá landnámsöld, sem gáfu „gjafir“ sem þeir vissu að 

þiggjandinn gæti aldrei endurgoldið (Jón Viðar Sigurðsson, 2011). Listasafn Reykjavíkur og 

þ.a.l. Reykjavíkurborg eru því nú og um ókomna framtíð í táknrænni „skuld“ við 

listamanninn. Hefur Reykjavíkurborg leitast við að endurgjalda gjöfina, en eins og kom 

fram í kafla 5.2 þá hefur hann fengið viðurkenningar bæði frá Íslenska ríkinu og 

Reykjavíkurborg. Gjöf Errós virðist hafa gert hann og list hans sýnilegri fyrir Íslendingum, 

ekki aðeins í sölum Listasafns Reykjavíkur heldur einnig um Reykjavíkurborg. Verkið 

Silfurþeysir eftir Erró var sett upp í verslunarmiðstöðinni Kringlunni árið 2000 og fékk að 

standa þar í um 6 ár (Halldór Björn Runólfsson, 2000; Mósaík-verk Errós í Kringlunni flutt, 

2006). Þann 6. september 2014 var einnig afhjúpað vegglistaverk eftir Erró sem prýddi 

hlið Álftarhóla 4-6 í Breiðholtinu (Reykjavíkurborg, 2014).  
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Þrátt fyrir mikla viðurkenningu fyrir gjöfina þá má greina að Erró hafi verið orðinn 

þreyttur á gagnrýni tengdri henni, en í viðtali segir hann: „Ég er ekki að reyna að troða 

verkum mínum upp á Íslendinga“ (Loftur Atli Eiríksson, 1994, bls. 20). Var þetta svar við 

gagnrýni Hannesar Sigurðssonar á gjöf Errós en hann gagnrýndi að margra ára framlag 

opinberra aðila til innlendrar myndlistar fór í uppbyggingu safns Errós sem annars hefði 

verið hægt að ráðstafa til annarra íslenskra myndlistarmanna (Loftur Atli Eiríksson, 1994). 

Það virðist sem honum finnist þessar aðfinnslur bera vott af vanþakklæti, en hugsanlega 

fannst honum gjöfin það vegleg að hún ætti að vera hafin yfir gagnrýni? 

Það þarf ekki eingöngu að skoða hver gefandinn Erró er, með tilliti til þeirra áhrifa 

sem hann hefur, heldur þarf einnig að horfa til þess gerendamáttar sem hann ljáir list 

sinni. Eins og fram kom í kafla 2.3 um ævisögu muna þá telur Alfred Gell að listmunir geti 

einnig verið félagslegir gerendur (Gell, 1998, bls. 7). Listamenn búa ekki til listaverk að 

ástæðulausu, hvort sem þau eru sýnd almenningi eða seld í einkasöfn. Listaverk eru 

afleiðing gjörða listamannsins alveg eins og reykur kemur frá eldi (Gell, 2012, bls. 341-

342). Listamenn ljá list sinni þennan gerendamátt með því að búa hana til, en þó að Erró 

vilji meina að list hans sé ekki persónuleg þá er það á sama tíma ákveðin þversögn því 

hann hefur einnig sagt að með því að byggja safn undir hana þá myndi það jaðra við 

„kviksetningu.“ Með þessari orðanotkun þá mætti ætla að hann sé að koma þeirri skoðun 

sinni á framfæri að það að byggja honum sérsafn, þar sem öll hans list væri lokuð inni, í 

ákveðinni „einangrun“ þá sé verið að grafa hann, listamanninn lifandi. Listaverkin eru þá 

í þessari skilgreiningu framlenging á honum sjálfum. Þ.a.l. er hægt að segja að verk hans 

séu „rödd“ hans, og þegar horft er á stærð gjafarinnar þá má ætla að hún geti yfirgnæft 

aðrar raddir innan safnkostsins. Áhrif Errós sem gefanda eru því tvíþætt, annars vegar 

vegna umfangs gjafarinnar og hvernig hún að einhverju leyti skekkir safnkostinn og hins 

vegar er það gildi/gerendamáttur sem hann tjáir í listsköpun sinni. 
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6 Áhrif safnara og gefenda á söfn 

Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem safnarar og gefendur hafa á söfn og verður 

þá helst horft til þeirra áhrifa sem þessir tveir hópar geta haft á skráningu og sýningargerð. 

Söfn eru eins og aðrar stofnanir í stöðugri þróun og taka breytingum í takt við tíð og tíma. 

Í bók Peter Vergo (1989) New Museology fjallar hann um nýjar stefnur innan safnastarfs 

og hefur bókin oft verið kennd við upphafið á nýju safnafræðinni. Hugmyndirnar sem 

komu fram í bókinni voru þó ekki úr lausu lofti gripnar því upp úr 1970 höfðu svipaðar 

hugmyndir verið að ryðja sér til rúms víðsvegar um heiminn (Mason o.fl., 2018, bls. 20-

21). Nýja safnafræðin var svar fræðimanna við þeim samfélagslegu breytingum sem áttu 

sér stað í kjölfar breyttra tíma og er hún kenningarlegt endurmat á hlutverkum og störfum 

safna. Með tilkomu nýju safnafræðinnar eru safnmunirnir sjálfir ekki lengur í forgrunni 

heldur er lögð áhersla á það hvernig þeim er miðlað. Ekki er aðeins verið að segja opinberu 

útgáfu sögunnar heldur er leitast við að gefa sem flestum rödd (Mason o.fl., 2018, bls. 

19). Það er því mikilvægt að söfn séu meðvituð um þau áhrif sem þau gætu haft á safngesti 

og samfélagið í heild sinni (Mason o. fl., 2018, bls. 19). Það er því hægt að halda því fram 

að söfn hafa ríka samfélagslega ábyrgð. 

Nýja safnafræðin hefur haft það í för með sér að ekki er hægt að segja að safnmunir 

séu staðsettir í einhverju tómarúmi og miðli þekkingu til safngesta á þeim grundvelli 

(Smith, 1989, bls. 19). Sýningarstjórar og safnafólk túlka þannig safnkostinn og þar með 

söguna, í stað þess að setja fram einhvern endanlegan sannleika (Ross, 2015, bls. 93). Í 

þessum túlkunum koma svo fram fjölbreytt sjónarmið sérfræðinga, m.ö.o. rannsóknir til 

þess að komast að einhverri „réttri“ sýn á fortíðina. Að sama skapi hafi fræðimenn í 

auknum mæli verið upplýstari og þurft að taka mið af því hvaða áhrif bakgrunnur þeirra 

hefur á starf þeirra (Gurian, 2006, bls. 69). Þetta getur óneitanlega haft áhrif á safnmuni. 

Það er ekki einungis samhengi þeirra við aðra safnmuni sem hefur áhrif á safnmunina 

heldur einnig margvíslegar merkingarsmíðar. Safnmunir geta því tekið breytingum á milli 

ára með breyttum áherslum stofnana og fræðihugmyndum (Smith, 1989, bls. 19). Að auki 

eru það ekki einungis fræðimenn sem vinna með safnmunina og hafa þannig áhrif á þá. 

Áhrifin geta einnig komið frá þeim sem eru í stjórnunarstöðum og geta þannig haft áhrif 

á stefnur safna, verið undir áhrifum af fyrri reynslu, pólitískum hugmyndum, menntun 

þeirra og stöðu innan þjóðfélagsins (Gurian, 2006, bls. 69-73). 
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Eins og kom fram í kafla 2.1 um ANT þá bendir Byrnes o.fl. (2011) og Herle (2012) á 

að þegar safnmunir koma inn á söfn þá hætta þeir ekki að vera virkir í því að mynda 

tengingar og í gegnum þessar tengslamyndanir geta þeir haft áhrif á og mótað safngesti, 

rannsakendur o.fl. Þannig er hægt að gera ráð fyrir að safnmunurinn hafi verið „virkur“ 

áður en hann kom á safnið og haft áhrif á þá sem voru í samskiptum við hann á meðan 

hann var í notkun. Þessi áhrif eru einnig víxlverkandi eins og Bruno Latour (2005) bendir 

á og hægt að ætla að munurinn taki þessi áhrif, sem hann hafi orðið fyrir, með sér inn á 

safnið. Í köflum 6.1 og 6.2 verður fjallað um þau áhrif sem þessir tveir hópar 

(safnarar/gefendur) hafa á söfn, hvað varðar skráningu og þar af leiðandi sýningargerð. 

6.1 Skráningar- og rannsóknarskylda safna 

Skráning og rannsóknir, ásamt varðveislu og miðlun eru mikilvægir þættir safnastarfs. 

Samkvæmt Ambrose og Paine þá dregur skortur á vönduðum vinnubrögðum við 

skráningar úr því gildi sem minjasöfn hafa (Ambrose og Paine, 1998, bls. 186). Er þar átt 

við að auður safna sé falinn í safnkosti þeirra og þeirri þekkingu sem fylgir honum. Þegar 

söfn safna þá starfa þau alla jafna eftir ákveðnum söfnunarstefnum en að sama skapi hafa 

þeir sérfræðingar sem starfa á söfnunum einnig áhrif á það hvaða munir rata inn í safnkost 

safna. Mikið hefur verið horft til þess valds sem sérfræðingar hafa á mótun sögunnar í 

gegnum söfnun muna, varðveislu þeirra, sýningar safna og upplifun safngesta af 

safnmunum á sýningum. En hægt er að ætla að „áþreifanleg“ áhrif safnara og gefenda á 

söfn felist að miklu leyti í því hvað þeir bjóði söfnum til varðveislu, hvaða upplýsingar 

safnið fær með safnmuninum og að lokum þau áhrif sem þessir tveir þættir hafa svo á 

sýningargerð safna. 

Þegar safni er boðinn einhver efnislegur hlutur, sem samræmist söfnunarstefnu 

safnsins þá er eitt af mikilvægustu skrefunum í viðtöku hlutarins að staðfesta móttöku 

hans með því að útbúa móttökukvittun sem er fyllt út í samráði við gefandann sem síðan 

skrifar undir (Ambrose og Paine, 1998, bls. 179-180). Með því færist eignarréttur á 

efnislega hlutnum frá einstaklingnum yfir á safnið og hluturinn er þá formlega orðinn 

safnmunur. Á sama tíma eru þær upplýsingar sem koma með safnmuninum skráðar niður 

og munurinn skráður inn í safneignina, bæði í aðfangabók og í skrá safnins (Ambrose og 

Paine, 1998, bls. 180). 
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Á heimasíðu safnaráðs er að finna leiðbeiningar frá árinu 2013 um það hvernig 

viðurkennd söfn skuli standa að skráningum safnmuna, er þar stuðst við ráðleggingar frá 

tveim höfuðsöfnum, Þjóðminjasafni Íslands og Listasafni Íslands. Lilja Árnadóttir sviðstjóri 

munasafns á Þjóðminjasafni Íslands tók saman ráðleggingarnar fyrir minjasöfn og Dagný 

Heiðdal varðveislu- og skráningarstjóri Listasafns Íslands tók saman fyrir listasöfn. Hjá 

munasöfnum er bent á að skráningar séu þrepaskiptar, fyrst er forskráning á muninum 

þar sem koma fram lágmarks upplýsingar um safnmuninn, þegar hann er fyrst skráður inn 

í skráningakerfi og/eða aðfangabók. Þessar upplýsingar innihalda heiti, númer, komudag 

og hver sé gefandi. Því næst kemur grunnskráning en þar koma meiri upplýsingar um 

efniseiginleika munarins og að lokum er svo ítarskráning sem sérfræðingar sjá um (Lilja 

Árnadóttir, 2013). Í upplýsingum um verk listamanna er æskilegt að skrá lágmarks 

upplýsingar um listamanninn eins og t.d. fæðingar- og dánarár. Einnig er bent á að gott 

sé að skrá þjóðerni listamanna og að víða sé að finna heimildir um einstaka listamenn og 

feril þeirra (Dagný Heiðdal, 2013). Með skráningum hjá bæði listasöfnum og minjasöfnum 

er mikilvægi gefenda og listamanna staðfest og eru þetta því mikilvægar upplýsingar. 

Þegar safnmunir eru skráðir inn í skráningarkerfi safna þá er safnmunurinn í mörgum 

tilfellum einnig skráður í menningarsögulega gagnasafnið Sarp. Aðildarsöfnin að Sarpi eru 

50 talsins og geta söfn miðlað safnkosti sínum í gegnum ytri síðu Sarps. Safnmunir eru 

skráðir inn í innra kerfi Sarps, hluti þeirrar skráningar kemur svo upp á vefsíðu Sarps í þeim 

tilgangi að auka aðgengi almennings að upplýsingum um safnkost. Þetta styrkir alla 

söfnun, rannsóknarstarf og miðlun safna því fleiri söfn eru hluti af Sarp (Anna Lísa 

Rúnarsdóttir, 2011, bls. 15). Sú staðreynd að gefendur safnmuna eru sýnilegir á ytri vef 

Sarps byggir undir það mikilvægi sem gefendur hafa þegar kemur að safnmunum. 

Söfn bera mikla ábyrgð þegar kemur að varðveislu þeirra safnmuna sem þeim er falin 

varðveisla á (Ambrose og Paine, 1998, bls. 2). Það hvílir ekki aðeins ábyrgð á safninu sem 

tekur við gjöfinni heldur hvílir einnig ábyrgð á herðum gefenda (og safnara sem gefa safn 

sitt), en hún felst í því að gefa upp nákvæmar upplýsingar, eða einhverjar upplýsingar um 

safnmuninn. Stundum fylgja ítarlegar upplýsingar með safnmunum, hvort sem það er 

fjölskyldusaga þeirra sem áttu muninn eða gefandinn/safnarinn hafi farið í 

heimildasöfnun um þennan tiltekna mun.  Slíkar upplýsingar þarf hins vegar að kanna og 

hvílir rannsóknaskylda á söfnum varðandi það. Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir bendir á að 
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söfnun einstaklings geti oft skort yfirsýn. Safnarar hafa heldur ekki sérfræðiþekkingu 

safna á bak við sig og því gæti skráning á notkun og sögu safnmunanna verið 

takmörkunum háð (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, bls. 171). Í safnastefnu 

Þjóðminjasafnsins kemur fram að rannsóknir séu forsenda þess að söfn stundi söfnun og 

eru mikilvægar fyrir miðlun upplýsinga, bæði um safnkost sem og menningararf. 

Rannsóknir eru því hluti af öllum þáttum sem viðkoma safnastarfi (Anna Lísa Rúnarsdóttir, 

2011, bls. 17). Það vekur upp spurningar hvort söfn eigi að gera heimildir aðgengilegar án 

þess að hafa sinnt þeirri rannsóknarskyldu til hins ýtrasta. Á Þjóðminjasafni Íslands er farin 

sú leið að heimildarvinna er unnin fyrir hvern mun en ef umfangsmiklar og ítarlegar 

heimildir fylgi muninum þá eru þær heimildir hluti af hans sögu og fá að fylgja með í 

skráningunni. Í Sarpi er tekið fram að þessar heimildir komi frá gefanda (Freyja Hlíðkvist 

Ómars-Sesseljudóttir, 2019). Með því er ekki verið að staðfesta að þessar heimildir séu 

rétt unnar, eða að þær séu einhver sannleikur, heldur eru þær skráðar sem hluti af sögu 

munarins, sem hann tók með sér inn á safnið og hefur áhrif á gildi hans. Að sama skapi 

gætu þessar heimildir/sögur haft áhrif á muninn þegar kemur að sýningargerð. 

Samtenging gefenda við safngripinn í skráningarkerfum safna eins og t.d. Sarp, er 

einnig að einhverju leyti hægt að tengja norrænu gjafahefðunum sem Jón Viðar 

Sigurðsson (2011) skrifaði um, en aðeins að því leyti að gjafaskiptin eru opinber. Með því 

að birta opinberlega á Sarpi hver gefandi safngriparins er þá eru einstaklingar sem aðgang 

hafa að nettengingu komnir í hlutverk áhorfandans og vitna um þær nýju tengingar sem 

safnið hefur stofnað til. En það er ekki aðeins í skráningarkerfinu þar sem almenningur er 

settur í hlutverk vitnis, heldur hefur einnig tíðkast á byggðasöfnum á Íslandi að safnmunir 

séu tengdir einstaklingum í gegnum merkingar á sýningum (Eydís Einarsdóttir, 2015, bls. 

17). 

Þegar safn tekur við stóru einkasafni geta komið upp vandkvæði sem eru tengd stærð 

þeirra, sem dæmi þá sagði Andrés J. Johnson í bréfi sínu til Matthíasar Þórðarsonar 

þáverandi Þjóðminjavarðar, að hann ætti erfitt með að skrásetja safn sitt, „[a]ð skrásetja 

allt safnið er of mikið verk, eins og nú standa sakir“ (Andrés J. Johnson, 1943). Ef gildi 

muna og saga þeirra er bundin í þeirri þekkingu sem býr að baki þessum safnmunum, 

hvað segir það þá um safnmuni, þar sem tengingin við safnarann eru einu heimildirnar? Í 

kafla 4.2.2 um safnarann Andrés kom fram að þegar nafni hans er flett upp í 
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menningarsögulega gagnasafninu Sarpi (e.d.) þá komi upp 12.071 aðföng og fara 

upplýsingarnar með safnmunum frá því að vera litlar sem engar upp í að vera mjög 

ítarlegar. Þetta misræmi í skráningunni segir okkur að fyrir safnara með safn af þessari 

stærðargráðu þá sé nánast ómögulegt fyrir hann að halda utan um upplýsingar um hvern 

mun fyrir sig. Þeir munir sem ekki hafa verið skráðir ítarlega standa því aðeins fyrir sitt 

efnislega vægi og tengingar við safnarann, en vantar dýpri sögu á bak við sig. 

6.2 Sýningargerð 

Ein helsta leið safna til að miðla þekkingu, hefur verið í gegnum sýningar. Mason o.fl. 

benda á að sýningar safna byggja ekki aðeins á því að raða völdum efnislegum hlutum upp 

í einhverju afmörkuðu rými. Það er meira sem býr að baki og það þarf að hafa í huga að 

það hefur óneitanlega áhrif á upplifun safngesta hvernig söfnin byggja upp sýningar sínar, 

ekki aðeins á safnmununum sjálfum heldur einnig fortíðinni sem safnið er að reyna að 

draga fram. Sýningar safna geta því aldrei verið hlutlausar en eru aftur á móti bæði 

þekkingarskapandi og gildishlaðandi fyrir safnmunina (Mason o.fl., 2018, bls. 166). Leslie 

Bedford bendir á að í gegnum tíðina hafa hugmyndir um hlutverk safnmuna á sýningum 

tekið breytingum. Safnmunir geta farið frá því að vera miðpunktur sýningar, yfir í að vera 

staðgengill fyrir frásagnir og að lokum aðeins hluti af sviðsmyndinni (Bedford, 2014, bls. 

92).  

Sandra Dudley bendir á að innan safnageirans og safnafræða eru rótgrónar skoðanir 

um það að safnmunir séu oft álitnir vera „ómálga“ áður en þeir eru túlkaðir. En með 

túlkun er munum þá gefin „rödd“ í gegnum sýningargerð og texta, hún álítur þó að þrátt 

fyrir það geti safnmunir „talað“ við fólk þó það hafi enga almenna þekkingu á muninum 

(Dudley, 2019, bls. 424). Ef safnmunur getur „talað“ við safngesti án þess að sérfræðingur 

hafi túlkað hann, þá þarf að hafa í huga við sýningargerð safna hvað safnmunir taka með 

sér inn á safnið og þ.a.l. hverju safnið er að miðla. Mason o.fl. benda á að í nýju 

safnafræðinni hefur verið horft til tveggja þátta hvað varðar sýningargerð. Annars vegar 

hvernig sýningar eru formaðar, þ.e. ef horft væri til safnmuna eins og þeir væru orð og 

sýningarstjórinn væri rithöfundurinn og hvernig þekkingunni er miðlað á þann hátt. Hins 

vegar hvernig horft er til þess valdasamhengis sem er á bak við sýninguna, eða reynt að 

greina hverjir ráða (Mason o.fl., 2018, bls. 182-183). Því þurfa söfn að vera meðvituð um 
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það fyrir hvað þau séu að safna, hvort er það efnislegt vægi hlutarins eða tengingar hans 

við einhvern ákveðinn einstakling (Mason o.fl. 2018, bls. 54-55). 

Safnmunir tengjast því umhverfi sem þeir eru í, þeir mynda tengingar milli annarra 

safnmuna og fólksins sem upplifir þá eða þess samhengis sem þeir hafa verið settir í. 

Þessar tengingar eru efnislegar og félagslegar og það er í gegnum þær sem safnmunurinn 

fær gildi/meiningu (Maure, 1995 , bls. 160). Safnmunir eru því „virkir“ í að mynda 

tengingar, bæði fyrir og eftir að þeir koma inn á safn (Herle, 2012). Sýningar safna hafa 

verið og eru enn virkar í að mynda félagslegar tengingar á milli hópa og einstaklinga. 

Safnarar/gefendur, starfsfólk safna og safngestir hafa því orðið fyrir áhrifum í gegnum 

samskipti hver við annan og við efnislegu hlutina (Byrnes o.fl., 2011). Ef hugsað er til þeirra 

samtenginga milli safnara og gefenda á safnmuni og þau áhrif sem þessir hópar hafa á 

safnmunina þá þarf að hafa það í huga við sýningargerð safna. 

Safnmunir koma með einhvern uppsafnaðan gerendamátt með sér inn á safnið. 

Gerendamáttur safnmuna er eitthvað sem safnmunir fá í gegnum samskipti sín við fólk og 

aðra efnislega hluti (Byrnes o.fl., 2011). Hefur það áhrif á þá sem komast í snertingu við 

safnmuninn. Þegar verið er að sýna söfn safnara eða safnmuni sem koma úr einkasafni 

safnara, þarf að hafa í huga við sýningargerðina þessar samþættu og víxlverkandi 

tengingar á milli safnarans og þessara efnislegu hluta. Ef horft er á þetta út frá 

hugmyndum um að safnari sjái sjálfan sig í safni sínu (Pearce, 1995), og að hlutirnir séu 

orðnir efnisleg framlenging á safnaranum sjálfum (Belk, 1988), hvernig getur 

Þjóðminjasafnið þá t.d. sýnt muni úr Ásbúðarsafni án þess að sýna Andrés J. Johnson? Á 

sýningum eins og Ásbúðarsafn var eða t.d. Smámunasafn Sverris Hermannssonar er, þá 

vakna upp spurningar um það hvort verið sé að sýna safnið vegna efnislegs vægis 

safnmunanna og þeirrar þekkingar sem þeir búa yfir, eða er verið að sýna þá aðeins vegna 

tengingar þeirra við safnarann? Hvort eru þá munirnir eða safnarinn til sýnis? Ef settar 

eru upp sér sýningar eins og var áður á Þjóðminjasafninu og er enn gert á Listasafni 

Reykjavíkur þá er verið að taka einn safnara/gefanda fram yfir aðra.  

Annað sem er einnig vert að hafa í huga ef safnmunur úr einkasafni gengur inn í 

safnkost stærra safns, eins og í tilfelli Andrésar, hvað verður þá um gerendamátt 

safnmunarins eða jafnvel safnheildarinnar ef einn hlutur er fjarlægður úr heild sinni og 

settur á sýningu? Ef safnari sem sér sjálfsmynd sína endurspeglast í safni sínu, tapar einum 
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safnmun og tapar þar með hluta af sjálfum sér (Belk, 1988) er þá ekki táknrænt verið að 

slíta í sundur safnarann sjálfan ef hlutir eru teknir úr safninu og settir í nýjar sýningar. 

Það getur einnig haft áhrif á sýningargerð safna þegar söfn taka við stórum 

söfnum/gjöfum en þá „skekkist“ safnkostur þeirra. Á síðu Þjóðminjasafns Íslands kemur í 

ljós að fjöldi muna Andrésar J. Johnson nemi um 20.000 af þeim u.þ.b. 130.000 munum 

sem eru í safnkosti safnsins (Þjóðminjasafn Íslands, 2015). Það er því nokkuð hátt hlutfall 

safngripa sem koma aðeins frá Andrési J. Johnson. Um tíu árum eftir að Þjóðminjasafnið 

tók við Ásbúðarsafni var opnuð sér stofa sem bar heitið Ásbúðarsafn. Með opnun hennar 

eru áhugamál og skoðanir eins einstaklings farin að vega þungt þegar kemur að 

sýningarheild safnsins og þá sérstaklega þegar sýningarrými er af skornum skammti.  

Stórt einkasafn eða gjöf hefur einnig áhrif á heildarmynd sýninga safnsins. Eins og 

kom fram í kafla 5.2.1 þá er gjöf Errós nú um 23.5% af safnkosti safnsins. Eydís Einarsdóttir 

bendir á að ef listaverkum Kjarvals sé bætt við, þá hafi verk þeirra tveggja verið um 60% 

af safneign safnsins þegar ritgerðin hennar var skrifuð (Eydís Einarsdóttir, 2015, bls. 55). 

Gjöf Errós varð þess valdandi að miklar hugmyndir fóru í gang um að byggja upp 

listamiðstöð að Korpúlfsstöðum til að hýsa gjöfina. Voru þær hugmyndir borgaryfirvalda 

gagnrýndar m.a. fyrir hversu miklum fjármunum átti að verja til þeirra, og að enginn 

listamaður var hafður með í ráðum um mótun miðstöðvarinnar, nema þá Erró sjálfur sem 

ekki er búsettur á Íslandi (Hannes Lárusson, 1993). Gjöfin var það vegleg að hún kallar á 

að henni sé sýnd ákveðin virðing og rými til þess að sýna gjöfina. Eins og fjallað er um í 

ritgerðinni þá hefur Erró bent á að það þurfi ekki að byggja safn yfir verk hans, en hann 

notar orðalag eins og „kviksetning“ um þá hugmynd að byggja safn yfir list hans 

(Aðalsteinn Ingólfsson, 1991, bls. 342), „ef ekki verður reist safn þá hefur það ekkert að 

segja fyrir mig“ (Loftur Atli Eiríksson, 1994, bls. 20). Það stangast þó á við þá skoðun hans 

að list eigi að vera aðgengileg almenningi á söfnum (AFK og SGK, 2013) og að hann hlýtur 

að hafa gert sér grein fyrir því að gjöf af þessari stærðargráðu kalli á meira sýningarrými 

fyrir safnið. Báðar gjafir Andrésar og Errós hafa því áhrif á sýningar safnanna sem tóku við 

gjöfunum bæði með því að varpa gerendamætti sínum yfir á safnmunina en einnig vegna 

þess hversu stórar þær voru. 

Hvað varðar safnara þá er spurningin hvernig best sé að sýna sérsafn þeirra. Á síðustu 

árum hafa nokkrar sýningar verið settar upp vítt og breitt um landið þar sem safnarar eða 
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söfn þeirra hafa verið í forgrunni og bendir það til þess að nokkur áhugi sé fyrir því að fara 

á þess konar sýningar. Dæmi um slíkar sýningar eru t.d. „Sýning safnaranna“ sem sett var 

upp árið 2014 í Safnahúsinu á Húsavík en hún var sýning á einkasöfnum 10 safnara 

(Menningarmiðstöð Þingeyinga, 2014). Í Átthagastofu Snæfellsbæjar í Ólafsvík var sett 

upp sýningin „Ég, safnarinn“ en þar mátti sjá hluta af einkasöfnum fólks úr sveitarfélaginu 

(Ég, safnarinn í Átthagastofu Snæfellsbæjar, 2012). Safnarasýning Upplits var haldin 4 ár í 

röð sem hluti af Safnahelgi Suðurlands. Var sýningin á vegum Upplits menningarklasa 

Uppsveita Árnessýslu og voru þær haldnar á árunum 2011 til 2014 (Bláskógarbyggð, 

2014). Safnarasýning Upplits ber þó keim af markaði á bæjarhátíð frekar en sýningu, en 

árið 2012 stóð til að hún myndi aðeins standa í fjóra klukkutíma og safnarar röðuðu sjálfir 

safni sínu á borð í félagsheimilinu. Þeir áttu að standa á bak við borðin til að svara 

spurningum þeirra sem sóttu sýninguna heim. Bætt var við í auglýsingu eftir söfnurum, 

að þetta væri kjörið tækifæri til að auglýsa söfnun sína og til tengslamyndunar við aðra 

safnara (Hrunamannahreppur, 2012). Aðal aðdráttarafl sýningarinnar var að hitta safnara 

í sínu „náttúrulega“ umhverfi. Þetta vekur einnig upp spurningar um hvernig sé hægt að 

sýna einkasafn safnara án þess að sýna safnarann sem hluta af safninu? Þeir safnarar sem 

hafa byggt sína sjálfsmynd á því að vera safnari eða eins og Belk (1995) orðar það, orðinn 

skapari safnaheildarinnar og því kominn í hlutverk stjórnanda eða nokkurs konar  

höfundur síns eigin safns (hugmyndir um „höfund safns“ sjá t.d. Bergsveinn Þórsson, 

2012) þá hafa þeir að vissu leyti hlutgert sjálfa sig. 
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7 Lokaorð 

Í þessari ritgerð er reynt að varpa ljósi á þau áhrif sem safnarar og gefendur muna á söfn, 

hafa. Horft var til tveggja þátta. Í fyrsta lagi hvaða áhrif safnarar og gefendur geta haft á 

safnmuni og svo hvernig þau hafa svo áhrif á söfn, skráningar og sýningar í gegnum 

víxlverkandi samtengingar. Umfjöllunin hefur leitt í ljós að hægt er að greina tvenns konar 

áhrif, þ.e. bein og óbein áhrif. Beinu áhrifin hafa sýnileg áhrif á safnið eða sýningargerðina, 

t.d. þegar stórt einkasafn eða safngjöf „skekkir“ safneign safnsins. Óbeinu áhrifin koma 

hins vegar fram þegar safnarar/gefendur spegla sjálfsmynd sína í safnkostinum eða 

hlutverki sínu sem safnari/gefandi. Safnmunirnir fá þá ákveðinn gerendamátt í gegnum 

þessar tengingarnar. Vert er þó að minnast á að þessi beinu og óbeinu áhrif samþættast 

að miklu leyti og/eða geta verið afleiðingar af hvert öðru. 

Til að varpa ljósi á áhrif safnara og gefenda er helst fjallað um safnarann Andrés J. 

Johnson og listamanninn/gefandann Erró. Einnig er fjallað um nokkra aðra íslenska 

safnara til að sýna að þótt þeir séu oft ólíkir í söfnun sinni og persónuleika, þá eiga þeir 

líka ýmislegt sameiginlegt og því hægt að ætla að áhrif þeirra á söfn geti verið samskonar. 

Til að sýna fram á að áhrif gefenda geta verið mismunandi, var einnig fjallað um tvær 

smærri safngjafir. Með því að fjalla um fleiri safnara og gjafir þá fæst breiðari skilningur á 

þeim áhrifum sem þessir tveir hópar geta haft. Við gerð ritgerðarinnar kom í ljós að áhrif 

Andrésar og Errós á Þjóðminjasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur hafa verið mun flóknari 

en áætlað var í upphafi. Stafa þessi áhrif að miklu leyti frá Andrési og Erró sem persónum 

en samtengjast einnig mismunandi áhrifum, bæði frá þeim sjálfum og gjöfum þeirra. Gerð 

var grein fyrir áhrifum Andrésar og Errós í köflum þeirra en þau verða dregin saman hér 

að neðan. 

Þegar horft er til áhrifa safnara/gefenda út frá kenningarlega sjónarhorni ANT, þ.e. að 

rekja þær margvíslegu samtengingar milli einstaklinga og efnislegra hluta, þá verða áhrifin 

skýrari. Í kafla 2.1 þar sem fjallað var um ANT, kom fram að þessar tengingar myndast í 

gegnum samskipti milli hins efnislega og hins félagslega og eru oft víxlverkandi(Latour, 

2005, bls. 75). Ef horft er til safnara þá getur safnkostur þeirra verið mjög tengdur t.d. 

persónuleikanum (Muensterberger, 1994), sjálfsmyndinni (Pearce, 1995; Belk, 1988) og 

þeirri upplifun að vera bjargvættur einhvers arfs (Belk, 1995). Safnið verður því táknræn 

framlenging á safnaranum sjálfum. Í tilfelli Andrésar er hægt að gera sér í hugarlund að 
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stór hluti sjálfsmyndar hans sé bundinn í safni hans og safnmunum. Hann hefur einnig 

áhrif á safn sitt með því að safna mununum, tengjast þeim, raða og endurraða (bæði fyrir 

og eftir að hann gaf safnið). Í framhaldinu hafa þessi víxlverkandi samskipti Andrésar og 

safnsins síðan áhrif á Þjóðminjasafnið. Bæði vegna þess hve fyrirferðarmikið safnið var 

orðið en einnig vegna þess að ekki hafi verið hægt að aðskilja safnarann frá safninu. Safn 

hans varð því sérsafn innan Þjóðminjasafnsins og sett var upp sérsýning á munum hans 

sem bar heitið Ásbúðarsafn. 

Þegar horft er til gefenda listmuna þá bendir Alfred Gell (1998) á að þegar listamenn 

ljá list sinni eiginleika sína þá getur listin fengið gerendamátt. Þau víxlverkandi áhrif Errós 

felast ekki einungis í því að list hans hefur fengið gerendamátt í gegnum sköpunarferlið, 

heldur líka í löngun hans til viðurkenningar á heimaslóðum. Hægt er að segja að það sé 

ákveðinn stórhugur í Erró, sem sýnir sig ekki bara í stærð verkanna sjálfra heldur líka í 

stærð gjafarinnar. Stórar gjafir geta því kallað á stærri viðurkenningar. Einnig er hægt að 

velta því fyrir sér að gjöfin hefði hugsanlega endað á öðru safni ef Erró hefði ekki hitt 

Kjarval sem ungur drengur. Með því að gefa Listasafni Reykjavíkur verk sín, reynir Erró að 

standa jafnfætis átrúnaðargoði sínu. Bent hefur verið á það í ritgerðinni að Erró hafi litið 

upp til Kjarvals, og lýsti Erró upplifuninni sem barn að sjá Kjarval, við að sjá 

„þjóðhöfðingja“ (Aðalsteinn Ingólfsson, 1991). Í gegnum sjálfsmynd sína sem merkum 

listamanni og gefanda listgjafar sem á sér enga líka hérlendis þá gæti Erró hafið upplifað 

sem hann stæði jafnfætis Kjarval, og jafnvel sjálfur kominn í stöðu „þjóðhöfðingja“ enda 

búinn að búa sér stað í hjörtum Íslendinga. 

Að einhverju leiti er hægt er að sjá safnara og gefendur sem upphaf þeirra áhrifa er 

beinast að safnmununum sjálfum, og hvaða gildi og/eða gerendamátt þeir fá í 

samskiptum við safnara/gefendur. Gildið getur verið mismunandi, það fer eftir 

safnara/gefanda hversu mikið gildi safnmuninum er ljáð. Dæmi um þetta er þegar Sverrir 

Hermannsson ljáði munum sem hann fann á ruslahaugum ákveðið gildi með því að merkja 

þá sem „haugfé.“ Þannig verða safnmunirnir gildishlaðnir eins og um væri að ræða 

ómetanlegan menningararf. Eins má segja að vestur íslensku systurnar sem gáfu kistilinn 

hafi gildishlaðið hann með því að gera hann að nokkurs konar tákngervli tenginga við 

upprunalandið. Gerendamáttur safnmuna felst einmitt í þeim félagslegu „samskiptum“ 

sem hann á við fólk (Byrnes o.fl., 2011). Því er hægt að líta á að félagsleg samskipti 
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Andrésar og Errós við efnislega hluti séu upphaf áhrifanna sem þessi ritgerð byggir á. 

Áhrifin eru víxlverkandi tengingar milli óbeinna og beinna áhrifa. Það er í gegnum þessar 

samtengingar sem hægt er að segja að gefandi eða safnari hafi áhrif á safnmuni og/eða 

söfn. 

Ef horft er til þess að Andrés og Erró séu sjálfir upphaf áhrifanna þá eru þeir að nokkru 

leyti orðnir „frumheimildir“ um þau áhrif sem safn/gjöf þeirra hafði. Hugmyndin að horfa 

á safnara og gefendur sem „frumheimildir“ er komin úr skrifum Byrnes o.fl. en þau héldu 

því fram að til að varpa ljósi á alla þá félagslegu og efnislegu þætti sem hafa komið að því 

að móta safneignir safna, þá þarf að skoða frumheimildir og rannsóknir á þeim sem búa 

til, selja, rannsaka, sýna eða tengjast efnislegum hlutum. Þetta skapar nýja leið til að sjá 

það samband sem einstaklingar mynda við efnislega hluti (Byrnes o.fl., 2011, bls. 3). Með 

því að skoða ítarlega hver einstaklingurinn er í þessum félagslegu og efnislegu 

samtengingum, dýpkar það skilninginn á efnislega hlutnum, og áhrifin á söfnin sem taka 

við safninu eða gjöfinni verða skýrari. 

Hægt er að segja að tengingarnar sem þessir tveir hópar mynda við efnislegu hlutina 

séu mismunandi. Birtast þær t.d. í mismunandi áherslum varðandi hvatann fyrir því að ljá 

safni varðveislu þessara efnislegu hluta. Safnarar eins og Andrés eiga erfitt með að sleppa 

takinu á safni sínu og eru oft bundnir því sterkum böndum. Kristján Eldjárn benti á að það 

virtist sem Andrés hafi unnað safni sínu eins og væri það „barn“ hans og vitjaði þess oft 

(Kristján Eldjárn, 1965). Aðrir safnarar sem fjallað var um í ritgerðinni stofnuðu söfn yfir 

safnmuni sína og má ætla að það hafi verið viðleitni til að tryggja öryggi safnheildarinnar 

og til að halda safninu nær sér. Erró gefur aftur á móti safnið til Listasafns Reykjavíkur 

þegar hann er sjálfur búsettur erlendis. Gjöf Errós virðist því frekar hafa verið gefin af þörf 

til að varðveita minningu hans fram yfir þá þörf að geta vitjað gjafarinnar. Hugsanlega 

snérist því gjöf Errós meira um að fá viðurkenningu fyrir ævistarf sitt. 

Þegar horft er til áhrifa Andrésar og Errós á söfnin þá hafa þau verið mun 

umfangsmeiri en söfnin hafa hugsanlega talið í fyrstu, en báðir bættu við gjöfina eftir að 

formlegri afhendingu var lokið. Þegar safn tekur við einkasafni safnara þá eru þau að fá 

inn eitthvað sem er hægt að horfa á sem „eina heild.“ Kristján Eldjárn benti á í bréfi sínu, 

þegar hann hafnaði gjöf ljósmóðurinnar að gjafir með skilyrðum skerði vald safnsins 

(Kristján Eldjárn, 1955a). Nefnir hann m.a. Ásbúðarsafn í tengslum við það, en það skerðir 
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vissulega vald safnsins ef það tekur inn einhverja safnaheild sem þarf að varðveita sem 

eina heild. Það getur því orðið erfitt fyrir safnið að grisja úr þess konar einkasafni. Hvernig 

á t.d. að grisja úr einkasafni ef það telst vera „ein heild“? Þetta setur því söfnum 

óneitanlega hömlur í starfsemi sinni.  

Söfn leitast alla jafnan við að vera þverskurður af sögunni. Stærri gjafir til safna geta 

hins vegar haft þau áhrif að safnið verði hugsanlega þverskurður af heimsmynd og 

áhugasviði safnarans eða jafnvel listformi listamannsins eins og í tilviki Errós. En hann hélt 

áfram, eins og Andrés, að bæta við safngjöf sína í gegnum árin og eru verk hans í safneign 

Listasafns Reykjavíkur komin upp í 4.700 verk, eða um tvöfalt fleiri en umfang upphaflegu 

gjafarinnar (Eiríkur Þorláksson, 2019). Hægt er því að segja að safnkostur Listasafns 

Reykjavíkur skekkist honum í hag þar sem verk hans eru um 23,5% af heildareign safnsins. 

Samkvæmt Gell (1998) þá ljá listamenn list sinni gerendamátt í gegnum félagsleg 

samskipti við listina, og því hægt að segja að list Errós sé framlenging af honum sjálfum 

og „rödd“ hans því orðin hávær innan safnsins. Ef gjöf Errós er skoðuð út frá formi 

gjafaskipta sem Jón Viðar Sigurðsson (2011) benti á, þá er Erró einnig eins og „höfðingi“ 

vegna gjafar sinnar til Listasafns Reykjavíkur og er þá safnið í táknrænni skuld við hann. 

Með endurteknum gjöfum er hann að viðhalda þessari skuld og tryggja að hans verði 

minnst um ókomna tíð. Sem dæmi um það þá var svar Reykjavíkurborgar við gjöfinni og 

þeirri staðreynd að hún var í táknrænni skuld við listamanninn, sú að fyrirhuguð var 

bygging á listamiðstöð að Korpúlfsstöðum til að hýsa gjöfina. Voru þær fyrirætlanir 

ástæða þess að gjöfin hefur verið gagnrýnd, þar sem fé sem átti að setja í verkið hefði 

valdið því að fjármagn til innlendra listamanna yrði skert (Loftur Atli Eiríksson, 1994). 

Ekkert varð af listamiðstöðinni en verk Errós eru nú að jafnaði sýnd í tveim sölum 

Hafnarhússins (Eiríkur Þorláksson, 2019), og er því rými til þess að sýna verk annarra 

listamanna minni fyrir vikið. Þó það hafi átt að byggja safn utan um verk Errós þá hélt 

hann því fram að list hans væri ópersónuleg þar sem hún tilheyrði fortíðinni, og það væri 

á við að „kviksetja“ hann að byggja sérstakt safn undir listaverkin hans. 

Ef horft er aftur til Andrésar þá er Íslenska ríkið, samkvæmt frétt um samning hans, 

skuldbundið til að taka við eigum hans eftir andlátið og þar með öllum þeim munum sem 

hann hafði safnað fram að þeim tíma (Þorsteinn Konráðsson, 1943). Hafði samningurinn 

þau áhrif á Andrés að hann gat haldið áfram söfnuninni án þess að hafa áhyggjur af því 
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hvað yrði um safnið eftir hans dag. Hann er því ekki að reyna að viðhalda einhverri 

„táknrænni skuld“ heldur gat hann haldið áfram að safna í ljósi öryggistilfinningar. Safn 

Andrésar eins og gjöf Errós „skekkti“ þverskurð safnins, ef horft er til þess magns sem var 

að finna í safni hans. Kristján Eldjárn bendir t.d. á að stór hluti af safni hans séu svipaðir 

munir og vinnubrögð hans við söfnunina hefðu þurft að vera agaðri (Kristján Eldjárn, 

1965). Umfang safnsins, hafði að eigin sögn Andrésar þau áhrif að hann gat ekki skrásett 

safnið þar sem það var of mikið verk (Andrés J. Johnson, 1943). Söfn sem taka inn slík 

einkasöfn gætu þannig verið að taka á sig ábyrgð á að varðveita mikið magn muna sem 

skortir heimildir um. Þetta getur valdið því að eina tenging safnmunanna við „fortíð“ sína 

er tengingin við safnarann sjálfan og þá safnaheild sem þeir koma úr. Þetta kemur skýrt 

fram þegar flett er upp í Sarpi (e.d.) upplýsingum um safnmuni Andrésar, en hluti þeirra 

eru með takmarkaðar upplýsingar. Ef safnarar skrá ekki tengingar/minningar sínar um 

hlutina þá eru það glataðar heimildir og hægt er að ætla að það geti haft bein áhrif á 

sýningargerð safnsins. 

Eins og sést þá eru áhrifin sem komið hafa fram í ritgerðinni afleiðing annarra áhrifa í 

gegnum víxlverkandi tengingar. Einstaklingar eiga samskipti við efnislega hluti og þessi 

„samskipti“ hafa bæði áhrif á hlutina (safnið/listaverkin) en einnig á Andrés og Erró. Ef 

tengingarnar eru raktar og settar í samhengi þá er hægt að segja að upphaf áhrifanna sem 

safn/gjöf þeirra hefur, hafi verið komið frá þeim sjálfum og þeirra sjálfmynd út frá því að 

safna eða gefa veglega gjöf. 
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