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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um hrif í safnastarfi og með hvaða hætti má nýta safnkost til að tengja 

fólk saman í tilfinningalegum upplifunum. Verkefni, sem upphaflega fól í sér að flokka 

ljósmyndir Kvennalistans á Kvennasögusafni Íslands, leiddi af sér annað verkefni innan 

safnsins. Upplýsingar um ljósmyndirnar reyndust takmarkaðar og því voru 

kvennalistakonur kallaðar saman til fundar til að merkja myndirnar og gefa ítarlegri 

upplýsingar um þær. Tilgangur fundarins var einnig sá að gefa konunum tækifæri til að 

hitta hver aðra, kynnast safninu, rifja upp gamla tíma og eiga skemmtilega samverustund. 

Í kjölfarið kviknaði löngun til að skoða betur möguleika safna á að skipuleggja og taka þátt 

í samfélagsverkefnum sem hafa innihaldsríka samveru að meginmarkmiði. 

Í ritgerðinni er fjallað um hvernig safngripir geta vakið tilfinningar og hrif og hvernig 

má nýta safnkost með markvissum hætti til að styrkja tengsl á milli fólks með því að stuðla 

að samveru og standa fyrir verkefnum sem tengja fólk í gegnum sameiginlega sögu eða 

upplifanir. Einmanaleiki og einangrun er vaxandi vandamál í samfélaginu og ritgerðin 

leitast við að svara því hvort æskilegt eða mögulegt sé að beina safnastarfi í nýjan farveg 

með því að tengja fólk saman í gegnum hrif og tilfinningar þar sem virkni þess og vellíðan 

í samfélaginu eru höfð að leiðarljósi.  
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Abstract 

The subject of the dissertation is affect in museum and how museum collections can serve 

to unite people through emotive experiences. A project that initially entailed sorting 

photographs from Kvennalistinn (The Icelandic Women’s Political Party) donated to The 

Women’s History Archives led to another project within the Archives. Information about 

the photos turned out to be limited and therefore the women who had been a part of 

Kvennalistinn were called to a meeting to label the pictures and give more detailed 

information about their content and context. The purpose of the meeting was also to give 

these women the opportunity to come together and reconnect, get to know the museum, 

reminisce about their common past, enjoy, and share a pleasant moment. That 

experience sparked interest in researching museums potential to provide opportunities 

for meaningful shared moments. 

 The dissertation focuses on how items from museum collections can evoke feelings 

and affect, and how collections can deliberately be used to reinforce connections 

between people by providing shared experiences and projects that connect people 

through common roots or experiences.  Loneliness and isolation are growing problems in 

society and the dissertation aims to answer whether it is desirable or feasible to lead 

museums onto a new path where active community participation and wellbeing is the 

guiding light, connecting people through affect and feeling. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Formáli 

Ritgerðin er hluti af meistaranámi í safnafræði við félagsfræði-, mannfræði- og 

þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 ECTS-einingar og leiðbeinandi er Sigurjón 

Hafsteinsson, prófessor við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Honum færi ég bestu þakkir 

fyrir hvatningu og leiðsögn við ritgerðarsmíðarnar sem og í náminu öllu. Ég vil einnig 

þakka Ragnhildi Hólmgeirsdóttur og Rakel Adolphsdóttur hjá Kvennasögusafni Íslands 

fyrir gott samstarf. Ingu Láru Baldvinsdóttur hjá Þjóðminjasafni Íslands þakka ég fyrir 

leiðbeiningar um flokkun ljósmynda. Móður minni, Kristínu Sæunnar Sigurðardóttur 

þakka ég fyrir sýndan áhuga og veitta aðstoð við verkefnið. Ritgerðin er tileinkuð 

minningu föður míns, Ólafs Jónssonar (1945–2019). 
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1 Inngangur 

Lokaverkefni mitt til meistaragráðu þróaðist og breyttist á því tímabili sem það var 

unnið. Ég lagði upp með að vinna hagnýtt verkefni. Mig langaði að fara inn á safn og 

taka að mér verkefni, helst eitthvað sem tengdist vinnu með sjálfan safnkostinn, 

áþreifanlega muni safnsins. Þar varð fyrir valinu verkefni sem snerist um að ganga frá 

ljósmyndum frá starfsárum Kvennalistans í varanlega geymslu á Kvennasögusafni. Þar 

sem ég tengist Kvennalistanum í gegnum móður mína höfðaði þetta verkefni mjög til 

mín. Ég vildi eiga þátt í því að saga yrði varðveitt og gerð aðgengileg. Eftir því sem 

vinnunni vatt fram breyttust áherslur mínar og áhugi á verkefninu fór að snúast meira 

um hvaða markmiði verkefnið þjónaði í raun og veru. Ég velti því fyrir mér hver myndi 

skoða myndirnar í framtíðinni og í hvaða tilgangi. Mér fannst að enginn hópur myndi 

njóta þess að skoða myndirnar eins mikið og kvennalistakonur sjálfar. Tuttugu ár eru 

liðin síðan Kvennalistinn sameinaðist Samfylkingunni og ég vissi að þessar myndir hefðu 

ekki verið skoðaðar frá þeim tíma. Mér datt þá í hug að kalla kvennalistakonur til 

aðstoðar við að finna upplýsingar um myndirnar. Töluvert vantaði upp á merkingar á 

myndunum og því var ekki vitað hvaða konur væru á myndunum eða við hvaða tækifæri 

myndirnar hefðu verið teknar. Ég fékk þá hugmynd að biðja kvennalistakonur um að 

koma saman til að fylla upp í eyður þar sem upplýsingar vantaði. Hugmyndin var ekki 

komin til eingöngu vegna þess að mig vantaði upplýsingar frá þeim heldur langaði mig 

að gefa þeim tækifæri til að hittast og skoða myndirnar saman. Ég þóttist viss um að 

þær myndu hafa ánægju af því þar sem þær þekktu konurnar á myndunum og tengdust 

þeim atburðum sem myndirnar sýna með beinum og persónulegum hætti.  

Skjalasöfn eru því marki brennd, umfram önnur söfn, að safna heimildum fyrir seinni 

tíma. Skjöl eru skráð og frágengin á aðgengilegan hátt til þess að einhvern tíma verði 

þau handfjötluð á ný. Þó er engin trygging fyrir því að það gerist. Á meðan skjölin bíða 

síns vitjunartíma getur sú merkilega saga, sem þau hafa að geyma, gleymst. Á 

skjalasöfnum er að finna persónulegar átakasögur, heimildir um baráttu hópa fyrir 

réttindum, einkabréf, ljósmyndir, ræður, úrklippubækur, skeyti og dreifibréf sem hafa 
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áhugaverða sögu að segja og erindi við samfélag sitt og þá hópa sem þau tilheyra. Mig 

langaði að kanna hvernig mætti gefa safnkostinum líf og nýta hann í verkefni sem kæmi 

samfélaginu eða safninu til góða á einhvern hátt, jafnvel ekki nema til þess að fólk næði 

að hittast, tengjast í gegnum sameiginlega sögu og njóta gefandi samveru. Ég vildi helst 

að tengingin við skjölin gæti hreyft við fólki á persónulegan hátt þannig að verkefnið yrði 

valdeflandi og jafnvel hvatning til frekari verkefna. Sérstaklega hafði ég áhuga á 

tilfinningalegum hliðum safnavinnu, mig langaði að skoða hrif í tengslum við safnastarf, 

hvernig mætti nota safnkost til að hreyfa við fólki og virkja það. Persónulegar aðstæður í 

mínu lífi, veikindi foreldra minna og missir föður míns varð til þess að ég hóf að 

endurmeta hvað skipti mig raunverulega mestu máli í lífinu. Ég komst að þeirri 

niðurstöðu að það væru samvera og gefandi stundir með öðru fólki, þ.e. fólki sem við 

höfum tengst í gegnum lífið. Því vildi ég að áhersla á slíkar stundir yrðu hluti af 

lokaverkefni mínu í safnafræði. Ég vildi skoða betur með hvaða hætti söfn gætu stuðlað 

að slíkum stundum og hvaða leiðir söfn gætu notað til að teygja sig út í samfélagið og 

hreyfa við því.  

Þessi ritgerð er umfjöllun um það verkefni sem ég vann á Kvennasögusafni auk þess 

sem ég fjalla um með hvaða hætti söfn, þá ekki síst skjalasöfn, geta notað safnkost sinn 

til að tengjast þeim samfélögum og hópum sem safnið þjónar. Í ritgerðinni er því leitast 

við að svara því hvort gerlegt og æskilegt sé að beina starfi safna í nýjan farveg með 

áherslu á að tengja fólk hvert við annað og samfélagið í gegnum hrif og tilfinningar þar 

sem virkni og vellíðan samfélagsins eru höfð að leiðarljósi.  
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2 Hugmyndir um verkefni mótast 

Þegar kom að því að velja lokaverkefni og ég hafði þrengt hugmyndarammann um það 

sem ég vildi gera, komst ég að þeirri niðurstöðu að ég vildi gjarna vinna hagnýtt 

verkefni, eitthvað sem nýttist safni með áþreifanlegum hætti, eins og áður sagði. Mig 

langaði til þess að gera gagn á þann veg að þegar verkefninu væri lokið stæði eitthvað 

eftir. Áhugaverðast þótti mér að ráðast í verkefni sem hefði setið á hakanum hjá 

starfsfólki safns um nokkurn tíma sökum vankunnáttu, tímaskorts eða peningaleysis en 

eitthvað sem allir væru sammála um að þyrfti að drífa í að framkvæma. Ástæðan fyrir 

því er sennilega sú að ég hef rekist á slík verkefni á þeim stöðum þar sem ég hef starfað. 

Þá hef ég hef stundum óskað þess að einhver myndi birtast og leysa úr vandanum fyrir 

mig. Ég sá fram á að með vali á lokaverkefni gæti ég átt möguleika á að vera sá aðili fyrir 

aðra sem ég hafði áður óskað að myndu hjálpa mér. Ég hef í náminu einnig saknað þess 

að fá tækifæri til að vinna að hagnýtum verkefnum þar sem í flestum námskeiðum er 

lögð áhersla á fræðilega nálgun að viðfangsefni safnafræðinnar en minni áhersla á 

verklega þætti. Minn hugur hefur því staðið til þess að læra um hagnýta þætti 

safnavinnu og taldi ég að ég gæti breytt ríkjandi áherslum að einhverju leyti með vali 

mínu á lokaverkefni.  

 

2.1 Verkefnið valið 

Eftir nokkra umhugsun leitaði ég til Kvennasögusafns Íslands og bauð fram aðstoð mína 

við að vinna verkefni í samstarfi við safnið. Ástæða þess að ég leitaði til 

Kvennasögusafns er sú að ég hef áhuga á kvenréttindabaráttu og vil gjarnan leggja henni 

lið. Mig langar að efla sögu kvenna því að mér hafa þótt verk karla njóta ívið meiri 

athygli í gegnum tíðina. Sömu langanir hafa auðvitað fleiri haft, til að mynda stofnendur 

og velunnarar Kvennasögusafnsins. Ég sá fyrir mér að ég gæti með mínu framlagi lagt 

eitthvað af mörkum til kvennasögu án þess að vita nákvæmlega með hvaða hætti það 

mætti verða þegar ég falaðist eftir fundi með safninu.  
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Á fyrsta fundi mínum með Ragnhildi Hólmgeirsdóttur, starfskonu 

Kvennasögusafns, beindi hún athygli minni að ljósmyndasafni Kvennalistans sem hafði 

hvílt ófrágengið á safninu í tuttugu ár. Safnið taldi rúmlega þúsund myndir sem voru að 

mestu óflokkaðar. Ég vissi þá að ég þyrfti ekki að leita lengra, verkefnið væri fundið. 

Margir þættir urðu til þess að mér fannst tillagan spennandi og henta mér vel. 

Ljósmyndasafnið var af viðráðanlegri stærð og ég sá fyrir mér að það yrði frekar fljótlegt 

að flokka það þegar ég hefði kynnt mér hvernig best yrði að gera það. Það verkefni 

myndi gagnast Kvennasögusafni á þann hátt sem ég hafði séð fyrir mér sem hagnýtt 

verkefni því ég ímyndaði mér að ljósmyndirnar væru einmitt af þeim toga að starfsfólk 

hefði dæst yfir þeim í áraraðir án þess að þær kæmust á forgangslista. 

Það sem mér fannst þó mest heillandi við tillögu Ragnhildar voru þeir möguleikar 

sem ég sá á því að vinna með ljósmyndirnar í samstarfi við hóp kvenna er tekið höfðu 

þátt í starfsemi Kvennalistakvenna á sínum tíma. Þar gæfist konunum tækifæri til að 

skoða myndirnar saman og njóta samvista, rifja upp gamlar minningar og rækta vinskap. 

Hugmyndin var þó ekki alfarið sprottin af óeigingjörnum hvötum heldur einnig því að ég 

er alin upp af kvennalistakonu og því er tenging mín við efnið persónuleg.  

 

2.2 Persónulegar tengingar 

Móðir mín, Kristín Sæunnar Sigurðardóttir, var ein af stofnendum Kvennaframboðsins 

og Kvennalistans. Hún var varaþingmaður flokksins í Reykjaneskjördæmi í fleiri en eitt 

kjörtímabil. Ég man eftir mér á barnsaldri á fundum á skrifstofu Kvennalistans sem var í 

húsi sem kallað var Hótel Vík og stóð við Ingólfstorg. Mér fannst frekar leiðinlegt á 

þessum fundum enda hafði ég ekki þroska til að skilja hvað þar fór fram á þeim tíma. 

Seinna fann ég þó að hugmyndir mínar fóru saman við stefnu framboðsins og 

Kvennalistinn fékk oftast mitt atkvæði í kosningum. Ég hafði heyrt að konurnar héldu 

enn hópinn eftir að flokkurinn var lagður niður árið 1999 og ég fékk af því fréttir að þær 

hittust reglulega. Kvennalistinn hefur því alltaf haft einhverja tengingu inn í mitt líf frá 

því að ég man eftir mér og þó að ég hafi aldrei tekið þátt í starfinu ber ég hlýjan hug til 

hans.  

Ein ástæðan fyrir því að mig langaði til að vinna að verkefninu, sem Ragnhildur 

Hólmgeirsdóttir hjá Kvennasögusafni lagði til, var því tenging þess við móður mína og 
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þeir möguleikar sem ég sá í því að hún gæti komið að verkefninu með mér. Persónulegar 

aðstæður okkar ýttu undir þær hugrenningar en árið 2018 var upphafið að erfiðum 

tímum í fjölskyldunni. Foreldrar mínir misstu báðir heilsuna á svipuðum tíma sem varð 

til þess að ég tók mér hlé frá námi til að sinna þeim betur. Ég upplifði mjög sterkt að 

samskipti og samverustundir með fjölskyldu og vinum væru lífsgæði sem ég vildi njóta í 

ríkari mæli en ég hafði áður gefið mér tíma til. Ég varð meðvitaðri um hverfulleika lífsins 

og hversu mikilvægt það er að sinna sínu fólki. Eftir átján mánaða langa baráttu lést faðir 

minn, Ólafur Jónsson, úr krabbameini sumarið 2019. Eftir það vildi ég taka tíma til að 

hlúa að móður minni sem sjálf var að jafna sig eftir mjaðmaskipti sem hún hafði 

undirgengist á sama tíma og faðir minn var að hefja sína lokabaráttu. Mig langaði mjög 

að finna leiðir fyrir okkur til að njóta meiri tíma saman og vera hvor annarri stuðningur. 

Ég hafði unnið markvisst í því fyrstu mánuðina eftir andlát föður míns að leita ýmissa 

leiða til þess að styrkja okkur mæðgurnar og byggja upp á meðan námið sat á hakanum. 

Þegar mér fannst aftur kominn tími til að taka upp þráðinn í náminu að nýju og byrja á 

lokaverkefni hafði ég ekki séð fyrir mér að það gæti gefið möguleika á því að móðir mín 

kæmi þar við sögu fyrr en mér var bent á ljósmyndasafn Kvennalistans á 

Kvennasögusafni. Sá möguleiki kom mér þægilega á óvart og varð mér hvatning til dáða 

eftir erfiðan tíma. 

Í ljósi nýfenginnar reynslu hafði ég fengið ríkari skilning á mikilvægi áhrifa samveru 

og félagslegra tengsla á lífsgæði. Mér fannst því einnig mikilvægt að skoða leiðir fyrir 

söfn til að nýta safnkost sinn til að standa fyrir gefandi samverustundum sem allir 

hlutaðeigandi geta notið góðs af. Að sjálfsögðu felast mikil verðmæti í því fyrir safnið að 

fá viðbótarupplýsingar um ljósmyndirnar. Mér fundust samt mestu verðmætin felast í 

því að kvennalistakonur fengju tækifæri til að hittast, rifja upp gamla tíma og eiga saman 

góða stund. Á sama tíma mundi slík stund stuðla að því að vekja athygli á og veita 

viðurkenningu því merkilega starfi sem konurnar hefðu innt af hendi í þágu 

kvennabaráttu. Það varð því úr að ég boðaði, ásamt Kvennasögusafni til fundar þar sem 

ljósmyndirnar yrðu skoðaðar og borin yrðu kennsl á konur á myndunum, tilgreint 

hvenær myndirnar hefðu verið teknar, við hvaða tækifæri, og fleira í þeim dúr.  
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2.3. Fræðilegur flötur 

Ég átti í miklum vandræðum með að velja fræðilegan flöt til að vinna út frá í þessari 

ritgerð. Allur áhugi minn á verkefninu var fyrst og fremst tilfinningalegur. Þó að 

vissulega væru þarna verklegir þættir, sem varð að sinna, var ég alltaf með hugann við 

tilfinningalega útkomu. Mig langaði að upplifa stolt fyrir að hafa skráð ljósmyndasafnið 

og vonaði að starfsfólk myndi líka finna fyrir létti yfir því að þetta verkefni væri frá. Mig 

langaði að gleðja kvennalistakonur og veita þeim tækifæri til að öðlast skemmtilega 

reynslu. Ég vildi að þær fengju að upplifa með vinnunni í tengslum við ljósmyndirnar að 

starf þeirra með Kvennalistanum hefði verið mikils metið og þess virði að því yrðu gerð 

góð skil. Ekki síst langaði mig til að nýta þetta tækifæri til að tengjast móður minni betur 

með því að geta leitað til hennar með ýmsa aðstoð sem ég vissi að hún myndi fúslega 

veita mér. Allt eru þetta markmið sem eru óáþreifanleg og illmælanleg.  

Ég vildi gefa konunum tækifæri til að skapa nánd, efla vinskap, vekja hlýjar 

minningar, búa til nýjar og gefa þeim þá tilfinningu að þær væru að vinna gagnlegt verk. 

Tilfinningar og samvera áttu að hafa sess sem mér fannst ég alls ekki geta fléttað inn í 

fræðilega umfjöllun. Þessi kafli gekk því erfiðlega. Ég mundi í fljótu bragði ekki eftir því 

að fjallað hefði verið sérstaklega um tilfinningar í fræðunum. Eftir að verkefninu hjá 

Kvennasögusafni var lokið og viðburðurinn afstaðinn, skrifaði ég mörg léleg uppköst 

með samhengislausum vísunum í fræðigreinar sem tengdust ekki því sem mig langaði að 

segja.  

Ég hafði samband við leiðbeinanda minn, Sigurjón Baldur Hafsteinsson, og bað 

hann um að líta á verkefnið fyrir mig. Hann endursendi það fljótlega aftur með 

uppbyggilegri gagnrýni og athugasemdum um það sem betur mætti fara. „Hafðu 

hugfast, þegar þú ferð í gegnum þetta, að hafa skýrleika í huga og að framvindan í 

textanum miði að einhverju tilteknu markmiði,” skrifaði hann mér. 

Þetta var alveg rétt. Skýrleikinn var víðs fjarri og markmiðið sérdeilis óljóst. En 

hvernig ætti ég að vinna úr verkefni þar sem ferlið var svo marglaga að ómögulegt virtist 

að draga út einn þátt, hvað þá þegar aðalpunkturinn sem mig langaði að koma á 

framfæri var löngun til að skapa einhvers konar tilfinningu fyrir verkefninu og skilning á 

þeirri tilfinningu. Tungumálið er of takmarkað til að koma til skila því sem mig langaði að 

segja.  
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Ég ákvað að senda móður minni uppkastið líka til að fá hennar viðbrögð. Ég hafði 

ekki hitt hana í margar vikur vegna Covid-19 faraldursins, sem varð þess valdandi að fólk 

einangraði sig eftir bestu getu en ég talaði daglega við hana í síma. Hún hafði verið með 

mér í undirbúningsferlinu, skoðað myndirnar, komið á viðburðinn með mér og aðstoðað 

mig við framkvæmdina. Ég bað hana um hreinskilið álit á uppkastinu og átti von á því að 

hún skildi hvað ég ætti við. Hún er háskólamenntuð og hefur þekkingu á þeim kröfum 

sem gerðar eru til fræðilegrar umfjöllunar. „Þetta er stórkostlegt!“ sagði hún. „Ég stóð 

upp og klappaði!“ Mér hlýnaði um hjartaræturnar þó að ég væri frekar hissa. Ég heyrði 

að hrifning móður minnar var sönn. Hún var raunverulega mjög ánægð með þetta 

samhengislausa safn af vísunum í fræðigreinar sem höfðu takmarkaða tengingu við þá 

vinnu sem ég – og hún – höfðum innt af hendi í þessu verkefni. Andinn skilaði sér engan 

veginn. Því skildi ég ekki þessa hrifningu. „Hvað var svona frábært?“ spurði ég hana. 

„Bara ... allt!“ Hún gat ekki útskýrt það nánar. Sagðist ætla að lesa ritgerðina aftur til að 

koma með nákvæmari punkta. Þegar ég sleit samtalinu sat ég hugsi lengi á eftir. Það var 

eitthvað við þessa skrýtnu hrifningu hennar sem fékk mig til að hugsa. Gat það verið að 

hún væri að rugla saman viðbrögðum? Við höfðum ekki hist í rúman mánuð vegna 

samkomubannsins, sem sett var á vegna Covid-19, og vorum farnar að sakna hvor 

annarrar. Sameiginlegum upplifunum okkar úr leikhúsferðum, námskeiðum, 

matarboðum, safnaheimsóknum og búðarápi hafði snarfækkað niður í dagleg símtöl. 

Gat verið að hún hefði verið svona hrifin af því að hafa fengið nýjan flöt á samskipti sem 

höfðu lengi verið takmörkuð? Gat verið að ritgerðin hefði bara minnt hana á hve gaman 

var hjá okkur að undirbúa viðburðinn og halda hann?  

Það var einhver kjarni í þessum samskiptum okkar sem mig langaði að fanga, 

skrifa um og tengja við verkefnið. Mig langaði að segja hvernig upplifanir og samskipti 

eru marglaga og ólíkir veruleikar geta átt sér stað á sama tíma. Mig langaði að útskýra 

að þær tilfinningar, sem safnkostur getur vakið, eru jafnmargvíslegar og mikilvægar og 

þær tengingar, sem hann hefur við fortíðina, og samtöl sem hann getur skapað með 

tilvist sinni. Í raun er safnkosturinn sjálfur einskis virði án þessara þátta. Það er ekki 

safnkosturinn sem skiptir máli heldur merkingin sem honum er gefin og hughrifin og 

tengingarnar sem hann býr til.  
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Ég hafði fram að þessu ekki fundið fræðilega nálgun sem mér fannst taka á 

þessu. Ég hafði verið að spá í femínískar nálganir, pólitískar nálganir, félagslegar nálganir 

en engin þeirra náði nægilega vel yfir það sem mér lá á hjarta. Sú kenning, sem mér 

fannst ná næst því að túlka það sem ég vildi segja, var Actor Network Theory sem Sarah 

Byrne og félagar hennar (2011) heimfæra upp á safnafræði. Hugmyndin, sem þær eru 

að vinna með þar, um samband efnis, einstaklinga og félagslegra tenginga þvert á tíma 

og rúm var eitthvað sem ég heillaðist af strax og ég heyrði um það fyrst. Mér fannst þær 

hugmyndir eiga mjög vel við tengingu mína við Kvennasögusafn, ljósmyndirnar, 

Kvennalistann og móður mína þar sem enginn einn þáttur er upphaf eða endir á neinu 

heldur er um að ræða keðju af tengingum sem hver og ein getur styrkst og eflst með 

snertingu við aðra. Byrne hvetur einmitt til þess að hugsað verði um söfn sem ferli en 

ekki efnislegar einingar með lítið eða ekkert atgervi.  

Raymond A. Silverman (2014) fjallar einnig um söfn sem ferli og hvetur til 

samvinnu safna við nærsamfélög sín. Hann bendir á að slík samvinna fari ekki endilega 

eftir þeim línum sem lagt er upp með en samt sem áður sé slík samvinna innihaldsrík og 

gefandi fyrir þátttakendur. Hugmyndina um samvinnu við nærsamfélög var líka auðvelt 

að máta við verkefnið mitt því það var sannarlega eitt af mínum markmiðum. Ég vildi að 

samstarf Kvennasögusafns við kvennalistakonur kæmi báðum aðilum til góða, yrði þeim 

til gagns og eflingar á báða bóga.  

Í námskeiði, sem ég tók um fjölmenningararf, hafði ég lesið greinar þar sem 

Andrew Flinn (2011) hafði hvatt til að starf skjalasafna yrði endurskoðað og unnið yrði 

meira með skjölin í samstarfi við skjólstæðinga safnsins. Skjölin yrðu sameiningarafl og 

uppspretta verkefna sem styrktu samfélagið hér og nú í stað þess að skjalaverðir biðu 

þess þolinmóðir að skjalanna yrði vitjað í rykföllnum hillum. Nú reyndi ég að máta 

þessar hugmyndir við skjölin sem finna mátti á Kvennasögusafni Íslands. 

Sömuleiðis mátaði ég hugmyndir Ninu Simon um þátttökusafnið við verkefni mitt. Ég 

hafði lesið bókina hennar, The Participatory Museum (2010), til að undirbúa mig undir 

að halda viðburðinn og tekið niður glósur um hvernig skyldi koma til móts við þarfir 

þátttakenda. Ég hafði strikað sérstaklega undir setningu í bókinni þar sem bent var á að 

stofnunin yrði að lofa þátttakendum ánægjulegri upplifun til að laða þá að verkefninu. 

Þó að ég væri viss um að kvennalistakonur þyrftu enga sérstaka hvatningu eða loforð 
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um ánægju þegar til stæði að hittast hafði ég hugsað með mér að það þyrfti kannski að 

bjóða þeim eitthvað með kaffinu.  

Margar þeirra kenninga og hugmynda, sem ég hafði kynnt mér, höfðu snertifleti við 

verkefnið mitt en ekkert fangaði kjarnann í því sem mig langaði að beina sjónum mínum 

að. En eftir samtal mitt við móður mína þar sem hún hafði lýst hrifningu sinni á lélegu 

ritgerðinni minni mundi ég allt í einu eftir dásamlegu námskeiði sem ég hafði tekið í 

safnafræðinni. Það bar yfirskriftina Hrif og var ákaflega eftirminnilegt þótt ég hefði ekki 

náð miklu sambandi við umfjöllunarefni þess. Námskeiðið var haldið á Hrafnseyri við 

Arnarfjörð í ágúst 2017 og stóð í þrjá daga. Mér hafði þótt þess háttar uppbrot í 

hversdagslífið spennandi tilhugsun. Gestakennarinn, Jennifer Fisher, hélt áhugavert og 

lifandi námskeið þar sem farið var í skemmtilegar vettvangsferðir, nemendur héldu 

kynningar og tóku þátt í umræðuhópum. Umhverfið var dásamlegt og gestrisni 

staðarhaldaranna, þeirra Ólafar Oddsdóttur og Valdimars Halldórssonar, sömuleiðis. Á 

kvöldin voru fjörugar kvöldvökur í yndislegum félagsskap og við fengum frábæran 

heimalagaðan mat.  En ég fann að þó að ég hefði lesið allt það sem sett var fyrir á 

námskeiðinu átti ég erfitt með að skilgreina hugmyndina um hrif. Hún lá í loftinu en ég 

greip hana ekki alveg. Af hverju hafði mér þótt námskeiðið svona vel heppnað þegar ég 

skildi ekki einu sinni námsefnið? Núna, rúmum tveimur og hálfu ári síðar, áttaði ég mig 

allt í einu á efninu og merkingin skilaði sér. Ég vildi fjalla um hrif, tilfinningar, samveru og 

hvernig eitt getur haft áhrif á annað og virkjað með því lífskraftinn í fólki. Mig langaði 

líka að skoða hvaða hlutverki söfn geta þjónað í því sambandi til að ná dýpra sambandi 

við gesti sína. Ég upplifði að söfn, fólk, minningar, samvera, barátta fyrir breytingum, 

safnkostur og jafnvel lífshlaup mitt og þessi ritgerð væru einingar sem rækjust saman í 

einhvers konar flæði. Ekkert af því hefði merkingu nema í samhengi við eitthvað annað 

og sú merking yrði aðeins sköpuð innra með þeim sem upplifir hana. Hrif skapast við 

samsetningu upplifana, upplýsinga og minninga. Mér fannst þetta sjálfri mjög flókið en 

ég vildi samt reyna að koma þessu á blað og leitast við að gera það með skipulegum 

hætti.  
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3 Söfn sem ferli 

Þó að við fyrstu skoðun gætu söfn virst samanstanda af efnislegum einingum með 

áþreifanlegum safnkosti af ýmsu tagi í geymslum eða til sýnis fyrir gesti, hafa nýlegar 

rannsóknir beint sjónum að öðrum þáttum í safnastarfi sem ekki eru jafn augljósir og 

áþreifanlegir. Byrne og félagar hennar (2011) hafa bent á að þessi nálgun á söfn sé ekki 

náttúrulögmál heldur tilbúin og manngerð hugmynd. Í ákveðnum skilningi má segja að 

safngripir hafi lokið hlutverki sínu þegar þeir eru komnir á safn. Þeir hlutir sem komast á 

safn hafa verið teknir úr notkun, fjarlægðir úr því umhverfi eða hlutverki sem þeim 

tilheyrði til að þjóna óvirku hlutverki sem vitnisburður um liðinn tíma. Þegar hlutur 

kemst á safn er það einhvers konar endalok ferlis, kannski á sama hátt og ritgerð er hin 

endanlega og óumbreytanlega afurð skriftarferlis; eða þegar fólk stillir sér upp fyrir 

myndatöku og ljósmyndin er vitnisburður um andartak í sögunni. Afurð lifandi ferlis 

verður þannig óvirkur hlutur, staðnað sönnunargagn um liðin augnablik.  

Byrne og félagar (2011) leggja til nýja aðferð til að hugsa um safngripi og 

safnastarf. Aðferðin er heimfærð upp á safnafræði en byggir á gerendanetskenningu 

(Actor Network Theory) félagsfræðingsins Brunos Latour (2011). Þau velta fyrir sér 

hvernig safneignir þróuðust og benda á að aðferðirnar séu ekki náttúrulegar og fylgi 

engum sérstökum reglum heldur séu aðferðir við söfnun og flokkun samsett úr hefðum 

og venjum úr menningunni sem móti aftur safneignina. Bent er á að söfn séu afurðir 

félagslegra hugmynda og tengsla en ekki einungis samansafn efnislegra þátta (Byrne 

o.fl., 2011). 

Þessa kenningu mætti herma upp á ljósmyndirnar á Kvennasögusafni. Myndirnar 

voru teknar af kvennalistakonum fyrir mörgum áratugum og hafa margar hverjar ekki 

verið skoðaðar síðan þeim var skilað á Kvennasögusafn. Vegna tengsla móður minnar 

við Kvennalistann og löngunar minnar til að tengjast henni betur, fékk ég áhuga á 

myndunum sem voru einmitt geymdar á safni þar sem ég ákvað að vinna lokaverkefni í 

safnafræði. Allir þessir þættir tengjast og hafa áhrif á ákvarðanir sem ég tók.  

Gerendanetskenningin kveður á um að hlutir hafi gerendavirkni og séu 

þátttakendur í félagslegum kerfum sem séu bæði efnisleg og táknræn. Starfsmenn safna 

hafa í gegnum tíðina búið til sjónarhorn og sögu með vali sínu á safngripum. Safnið fær 

einnig gjafir með handahófskenndum hætti og af ótal mismunandi ástæðum. Þannig 
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varðveitir safnið ekki eina sanna sögu heldur skapar hana og verður hluti af henni með 

tilvist sinni. Gestir bæta við þá sögu með áhuga sínum og samtali og þannig hafa allir 

hlutir og einstaklingar, sem koma að safninu, einhverja virkni (e. agency). 

Það er samkvæmt þessu ógerlegt að skilja á milli efnislegra eininga og félagslegra 

þátta. Gerendavirknin hættir ekki þegar safngripur kemur inn á safnið heldur virkjast 

hann í hvert skipti sem unnið er með hann, hluturinn er settur á sýningu eða 

handfjatlaður. Útilokað er að skilja á milli eininga, sem mynda flæðið, samskipta á milli 

fólks, gripa og þeirra tilfinninga sem gripirnir vekja. Alltaf verður til nýtt samhengi þar 

sem ekki er hægt að skilja einn þátt frá öðrum. Tilfinningar og hugmyndir, sem vakna hjá 

kvennalistakonum þegar gömlu ljósmyndirnar eru skoðaðar, eru hluti af ferli.  

Gerendanetskenningin byggir á því að þar komast alls kyns gerendur fyrir, bæði 

fólk og hlutir, gestir, staðir og hugmyndir. Hver og einn gerandi er jafnmikilvægur þeim 

næsta, það er ekkert eitt sem kemur á undan öðru, gerendamátturinn byrjar hvar sem 

er og allar gjörðir eru merkilegar. Á þennan hátt verður samsköpun gerenda, flæði þar 

sem allir gerendur eru mikilvægir og virkir í að umbreyta og skapa saman. 

Þær rannsóknir, sem Byrne (2011) vitnar til, sýna að safneignir safna séu virkar í 

að mynda félagsleg tengsl á milli safna, safnstjóra, uppboðshaldara, mannfræðinga, 

upprunasamfélaga, safnstjórnenda og allra sem hafa mótast af samskiptum hver við 

annan og við efnislega hluti. Það eru ekki einungis hlutir sem mótast af fólki heldur 

mótast fólk líka af hlutum. Áhrif safneigna á félagsleg tengsl fer langt út fyrir veggi safna 

og hefur áhrif á fjölmarga þætti lífsins í nútíð og framtíð. Ljósmyndaviðburðurinn, sem 

ég efndi til og verður síðar lýst í ritgerðinni, varð til þess að efnisleg safneign 

Kvennasögusafns óx þar sem ein þeirra kvenna, sem boðaðar voru, færði safninu fleiri 

gripi frá þessum tíma. Safnið óx líka í þeim skilningi að fleiri kynntu sér starfsemi safnsins 

og þekkja nú til þess.   

Lokaþátturinn í verkefni mínu á Kvennasögusafni var að bjóða kvennalistakonum 

til viðburðar þar sem þær skoðuðu saman myndirnar og báru kennsl á þær konur sem 

myndirnar sýndu. Eftir þann viðburð sköpuðust líflegar umræður í lokuðum Facebook-

hópi þeirra. Þær höfðu haft mjög gaman af því að sjá myndirnar og rifja upp löngu liðinn 

tíma og það kveikti í þeim löngun til að halda áfram með það verkefni að halda sögu 

Kvennalistans á lofti. Hugmyndir voru settar fram um möguleika á ritun bókar með 
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sögum og minningum frá þessu tímabili og konur hvattar til að skrá niður á blað 

minningar sínar sem til stendur að safna saman frá þessum tíma. 

Þannig fengu ljósmyndirnar sem ég vann með, ásamt viðburðinum sem ég efndi 

til, og hrifunum sem þar voru vakin, gerendamátt sem kveikti löngun til að halda áfram 

með sögu Kvennalistans. Þegar snerting varð á milli eininga sem tengdust 

Kvennalistanum, spratt fram meiri virkni og flæði sem leiddu af sér nýjar hugmyndir sem 

ef til vill verða einhvern tíma að efnislegum einingum sem skapa hrif annars staðar. 

Þannig heldur ferlið áfram, vakið af efni og knúið af hughrifum og tilfinningum þeirra 

sem ferlinu tengjast.  

 

3.1 Hrif 

Þó að hugtakið hrif sé framandi í daglegu tali er tilfinningin ekki ókunnugleg. Ég veit að í 

kvennabaráttunni myndast gjarnan hrif. Ég hef fundið þau sjálf þó að ég hafi ekki átt orð 

yfir þau. Ég hef alltaf tengt hrif við kvennabaráttu þó að hugtakið hafi ekki verið mér 

tamt. Í október 1975 fór móðir mín með mig í kerru niður á Lækjatorg til að taka þátt í 

baráttufundi í tilefni af kvennafrídeginum. Ég veit að þar urðu konur fyrir hrifum. Ég var 

þá rétt nýorðin þriggja ára og man ekkert eftir fundinum en ég hef séð konur fá 

gæsahúð og tárast við það eitt að rifja fundinn upp. Hrif geta virkað sem kraftur til 

framkvæmda og það er öruggt að samtakamáttur kvenna á kvennafrídaginn magnaði 

upp afl sem endurspeglaðist í verkum og aðgerðum íslenskra kvenna lengi á eftir.  

Upphaflega var hrifakenningin (e. affect theory) eignuð sálfræðingnum Silvan 

Tomkins sem notaði hugtakið hrif (e. affect) til að lýsa líkamlegum birtingarmyndum 

tilfinninga sem mönnum væru ósjálfráðar, auk þess að lýsa áhrifum áreita á skynjun og 

upplifun einstaklinga. Honum voru hugleikin tengsl líkama og meðvitundar, hvernig fólk 

bregst við skilaboðum sem meðvitundinni berast og ómeðvituðum viðbrögðum við þeim 

(Tomkins, 1963). Kenningar Tomkins hafa verið lagaðar að hinum ýmsu fræðigreinum og 

safnafræði er þar ekki undanskilin þótt enn sé þörf á frekari rannsóknum á því sviði.  

Jennifer Fisher er listfræðingur og kennir við York University í Toronto, Kanada. 

Hún hefur sérhæft sig í nútímalist og menningarfræði, starfað sem sýningarstjóri og 

skoðað hrif í safnastarfi. Hún kom til Íslands til að kenna námskeið sem ég sótti á 

Hrafnseyri við Arnarfjörð og fjallaði um hrif í safnastarfi. Hrif fjalla um upplifanir af 
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sýningum og þeim hughrifum sem tekst að vekja hjá áhorfendum eða þátttakendum. 

Hrif eru skynjuð áður en skilningur eða merking skapast og þau fylla út í þær glufur 

meðvitundarinnar sem orð ná ekki að lýsa (Fisher, 2015). Þó að almennt sé viðurkennt 

að hughrif séu mikilvægur þáttur upplifunar hafa þau sáralítið verið rannsökuð. Fisher 

(2006) bendir á að nemendur, sem koma úr háskólaumhverfi (og tiltekur þar sérstaklega 

nemendur í listasögu), nálgast sýningar alltaf vopnaðir þeirri gagnrýnu aðferðafræði sem 

þeir lærðu að tileinka sér í náminu. Þar er lögð áhersla á að fjalla um vettvang, val á 

listamönnum og val á umfjöllunarefni sýninga. Hins vegar er sjaldan rætt um áhrif 

stemningar, uppröðunar sýningargripa eða samspil einstakra gripa (Fisher, 2006). Þessi 

ábending Fisher er athyglisverð og hafa þarf í huga að nemendur, á hvaða sviði sem er, 

fara til starfa í faginu með þau verkfæri sem þeim eru fengin í náminu. En á sama tíma 

og fræðimenn skapa ramma til að vinna inn í getur ramminn hindrað að nemendur komi 

auga á og/eða geti unnið með það sem er utan hans. Af þeim sökum reyndist mér líka 

erfitt að finna hvaða flöt ég vildi skoða á samstarfi mínu við Kvennasögusafn í þessari 

ritgerð. Lítið er til af efni sem beinir sjónum að því hvernig megi vinna með tilfinningar 

fólks og vekja hjá því jákvæð hughrif, blása í það krafti eða tengja það við umhverfi sitt 

og samfélag.  

Fisher (2006) vill finna leiðir til að víkka þann fræðilega ramma sem hefur fram til 

þessa takmarkast við þá þætti, sem auðvelt er að mæla og gefa rými fyrir nýjar 

hugmyndir á vettvangi safna. Sjálf hefur hún áhuga á að móta kenningar um það sem 

hægt er að upplifa til hliðar við og utan við hið augljósa í tengslum við safnastarf. Frá 

aldamótum hefur upplifun orðið algengari útgangspunktur í listrænum gjörningum og 

uppsetningum. Möguleikar listarinnar til að tengja áhorfendur og þátttakendur með því 

að kalla fram hughrif segir Fisher koma greinilega í ljós í vaxandi vinsældum þess sem í 

listaheiminum hefur verið kallað fagurfræði vensla (e. relational aesthetics). Þar er 

áhersla lögð á listsköpun sem hefur í forgrunni áherslu á mannleg tengsl og 

samfélagslegt samhengi þeirra. Hún nefnir sem dæmi gjörninga sem fela í sér matarboð 

með gestum, fótaþvott, faðmlög og gistinætur á söfnum sem allir hafa þann grunntón í 

verkum sínum að fjalla um manngæsku og umhyggju. Fyrir utan að skapa tengsl á milli 

listamanns og þátttakenda gefur gjörningurinn einnig svigrúm fyrir þátttakendur til að 
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tengjast innbyrðis en það undirstrikar að mati Fisher mátt listarinnar til að byggja brýr 

og skerpa skilning (Fisher, 2006). 

Hrif eru smitandi afl sem flestir ættu að geta tengt við og upplifað einhvern tíma 

um ævina. Mér dettur í hug að nefna fagnaðarlæti á fótboltaleik þegar vel gengur hjá 

sigurliðinu og vonbrigði áhangenda tapliðsins. Ég man líka eftir að hafa fundið djúpa 

sorgarbylgju hellast yfir mig í jarðarför svo að ég réði ekki við tárin þó að ég hefði aldrei 

hitt hinn látna. Heill hópur af fólki getur upplifað sams konar tilfinningar á sama tíma og 

þessar upplifanir styrkja samkennd á milli þeirra einstaklinga sem mynda hópinn. Fisher 

segir að þó að hrif séu ósýnileg og óáþreifanleg virki þau orku sem við getum skynjað og 

leitt á milli okkar á svipaðan hátt og rafbylgjur, orku sem tengi fólk við heiminn og hvert 

annað. Fisher telur að þessar hrifbylgjur hafi vald til að draga einstaklinga inn í 

missterkar tilfinningalegar fjöldaupplifanir og hvetur til að þessum þætti upplifana verði 

gefinn meiri gaumur í safnastarfi. Sýningarstjórar sem reyna meðvitað að hafa áhrif á 

andrúmsloft og tilfinningar gesta sinna, inna af hendi það sem hefur kallað „affective 

labour“ sem hægt væri að þýða sem hrifvinnu. Það er sú vinna sem sýningarstjórinn 

leggur fram til að kalla fram ákveðnar tilfinningar þegar sýning er skipulögð (Fisher, 

2006). 

Þegar ég skipulagði viðburðinn þar sem kvennalistakonur komu saman til að 

skoða myndir hafði ég mjög ákveðna hugmynd um hvernig ég vildi hafa hann. 

Ragnhildur Hólmgeirsdóttir, starfskona Kvennasögusafns, benti mér á að í raun þyrfti 

ekki nema kannski þrjár til fimm glöggar konur til að skoða myndirnar. Í sameiningu 

gætu þær fundið út úr því fyrir okkur hverjar væru á myndunum; hópurinn sem þyrfti að 

bera kennsl á væri sennilega ekki það stór. Konurnar þyrftu ekki einu sinni að koma allar 

á sama tíma.  

Ég var ekki sama sinnis. Fyrir mér snerist þetta ekki eingöngu um að merkja 

myndirnar. Mig langaði að búa til endurfundi, eins og um væri að ræða ættarmót eða 

skólafélaga sem hittast áratugum eftir útskrift. Ég vildi hafa kaffi og meðlæti. Ég var þess 

minnug, sem Nina Simon (2010) hafði sagt um þátttöku utanaðkomandi í safnastarfi, að 

auk virðisaukandi útkomu fyrir safnið yrði að lofa þátttakendum ánægjulegri upplifun til 

þess að laða að gesti. Virðisauki þátttökunnar þyrfti einnig að vera mikilvægur fyrir 

þátttakandann sjálfan, ekki einvörðungu safnið. Ég var ekki í vafa um að viðburðurinn 
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myndi uppfylla þessi skilyrði án frekara tilstands af minni hálfu, en kaffihlé og kökur voru 

aukaatriði sem mig langaði að bæta við til þess að konurnar fengu tækifæri til að taka 

hlé, spjalla og fá fréttir hver af annarri. Ég vildi að það yrði stemming.  

 

3.2 Hrif á skjalasöfnum  

Skjalasöfn eru á margan hátt frábrugðin öðrum söfnum. Á skjalasöfnum eru varðveittar 

heimildir um liðinn tíma, skjöl sem geta til dæmis verið skýrslur, teikningar, uppdrættir, 

bæklingar, sendibréf og ljósmyndir. Slík skjöl þjóna fyrst og fremst þeim tilgangi að vera 

heimildir um liðinn tíma eftir að komið er á safnið. Húsnæði skjalasafna býður sjaldan 

upp á samveru eða sýningar. Oftast nær er meginhluti rýmisins geymslur og gestir fá 

aðgang að efninu í lestrarsal. Starfsmenn skjalasafna eru í auknum mæli farnir að velta 

fyrir sér hvort ekki sé grundvöllur fyrir nýrri nálgun og nýjum áherslum í starfi 

skjalasafna.  

Marika Cifor og Anne J. Gilliland, sem rannsakað hafa hrif í tengslum við 

skjalasöfn, benda á að í þeim fræðigreinum sem skoða menningu hafi enn ekki tekist að 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um merkingu og notkun þeirra hugtaka sem 

tengjast hrifum. Þar af leiðandi hafi hugtök sem hafa svipaða merkingu, til dæmis 

tilfinningar (e. emotion) eða skynjun (e. feeling) verið notuð jöfnum höndum. Áhugi og 

skilningur á hrifum sem rannsóknarefni er að aukast og þær stöllur telja líklegt að 

hugtakanotkun muni skerpast samhliða því sem þeirri þróun vindur fram. Þær hafa 

áhuga á að skoða hvað skjöl geta haft að bjóða sem gæti eflt skilning og samtal um hrif 

(Cifor og Gilliland, 2016).  

Gilliland (2015) hefur hvatt til þess að starfsemi skjalasafna verði endurskoðuð 

með tilliti til þessa. Mennskan felur í sér tilfinningar af ýmsu tagi, bæði jákvæðar, 

neikvæðar, lamandi, fráhrindandi, eflandi og hvetjandi. Að vera manneskja felur í sér 

stöðugar upplifanir af öllu tagi. Vísindin og fræðasamfélagið hafa gefið því lítinn gaum í 

fræðilegu samhengi heldur hefur lengst af verið látið eins hlutleysi sé mögulegt. Atburði 

og fólk megi þannig skoða í tómarúmi án tengsla við þá fjölmörgu þætti sem hafa áhrif á 

bæði rannsóknarefnið og rannsakendur. Það eru töluverðir annmarkar á því að þetta sé 

gerlegt. Rannsakandi hlýtur alltaf að hafa einhver tengsl við rannsóknarefnið og getur 

ekki fjarlægt sig algerlega frá því. Gilliland segir hrif fela í sér spennu sem hefur 
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ómeðvituð áhrif á hvernig upplýsingar eru meðteknar og unnið úr þeim. Rannsakandi 

sem hrífst af rannsóknarefni hefur því ákveðnar tilfinningar til rannsóknarefnisins sem 

hann getur ekki aðskilið frá rannsóknarefninu eða sjálfum sér. Hrif hafa því einnig áhrif á 

skilning og viðbrögð fólks við þeim upplýsingum sem það aflar sér. Erfitt er að skilja 

hvernig unnt er að aðgreina atburði og viðbrögð við atburðum því að þau mynda alltaf 

keðju sem hrindir af stað ferli sem felur í sér fleiri atburði og viðbrögð (Gilliland, 2015).    

Mary Stevens, Andrew Flinn og Elizabeth Shepherd (2010) telja skjalasöfn, 

umfram önnur söfn, vera því marki brennd að safna gögnum fyrir fræðimenn 

framtíðarinnar í stað þess að vinna fyrir þá hópa sem safnað hafa gögnunum og þá sem 

gögnin tilheyra. Þau hafa rannsakað sérstaklega söfnun á sögum minnihlutahópa sem fá 

alla jafna ekki pláss í meginstraumsmenningu en viðfangsefni kvennasögusafna hafa – í 

það minnsta framan af – fallið undir þann hatt.  

 

3.3 Samfélagsskjöl 

Á síðastliðnum áratug hefur söfnun samfélagsskjala (e. community archives) notið 

vaxandi athygli. Þrátt fyrir að söfnun slíkra skjala hafi í gegnum tíðina verið iðkuð hafa 

fræðimenn hvorki haft sérstaka aðkomu að henni né hafa slík söfn endilega haft tengsl 

við opinberar stofnanir. Í sumum löndum hefur þessi söfnun verið skilgreind og henni 

gefið nafn en annarsstaðar hefur hún fengið litla viðurkenningu. Anne Gilliland og 

Andrew Flinn, sem eru fræðimenn á sviði skjala- og handritafræða, hafa sýnt söfnun 

samfélagsskjala sérstakan áhuga. Þau hafa reynt að skýra og skilgreina samfélagsskjöl og 

auk þess hvatt til aukinnar vinnu og rannsókna á þeim (Gilliland og Flinn, 2013).  

 Samfélagsskjöl eru gögn sem safnast í starfi grasrótar- eða minnihlutahópa og 

myndu á Íslandi teljast til einkaskjalasafna. Samfélagsskjöl geta verið af ýmsum toga og 

áhugi á söfnun þeirra getur verið samspil margra þátta. Sem dæmi um slíka þætti má 

nefna sameiginlega reynslu eða bakgrunn, félagslegt réttlæti og löngun til að varðveita 

gögn sem fá ekki athygli eða viðurkenningu hjá þeim stofnunum sem alla jafna varðveita 

gögn sem þykja hafa varðveislugildi fyrir sameiginlega sögu þjóðar. Þau Gilliland og Flinn 

benda á að samfélagsskjöl séu líklegri til að vera búin til af minnihlutahópum og setja 

pólitísk ágreiningsmál og valdaójafnvægi í forgrunn heldur en þau skjöl sem alla jafna 

hafa ratað á skjala- og handritasöfn. Líkt og í umfjöllun um tilfinningar og hrif benda þau 
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Gilliland og Flinn á að erfitt hafi reynst að draga skýrar línur varðandi það hvað flokkast 

undir samfélagsskjöl og hvað ekki. Samfélagsskjöl spretta iðulega úr kraftmiklu og líflegu 

umhverfi grasrótarsamtaka. Gilliand og Flinn hafa efasemdir um að það sé endilega til 

góðs að reyna að koma akademískum böndum á fyrirbærið í þeirri merkingu að 

samfélagsskjöl verði ítarlega skilgreind þó að hlutverk fræðanna sé að skilja og 

skilgreina. Undir hugtakið samfélagsskjöl geti fallið skjöl og gögn sem hafa verið búin til 

af hópum sem ekki myndu sjálf flokka gögn sín sem slík. Því ætti að nota hugtakið af 

varkárni og líta svo á að hér sé um að ræða mjög lauslega skilgreint hugtak sem er fyrst 

og fremst hjálplegt til að bera kennsl á líkindi og mun á milli ýmissa skjala- eða 

gagnasafna (Gilliland og Flinn, 2013).  

Hugtakið samfélagsskjöl felur í sér víða skilgreiningu á gögnum sem innihalda 

fjölbreytileg gögn fjölbreytilegra hópa. Gilliland og Flinn (2013) taka sem dæmi 

varðveislu og söfnun gagna sem tengjast baráttu gegn aðskilnaðarstefnu í Suður-Afríku 

og BDSM-samfélagi í Chicago sem snýst um bindi-, drottnunar- og sadómasókistaleiki. 

Þessum hópum fannst mikilvægt að sagan yrði varðveitt og sögð af þeim sjálfum en ekki 

utanaðkomandi aðilum sem hefðu ekki skilning á starfsemi þeirra. Í báðum þessum 

tilfellum tilheyrði samfélagshópurinn sem um ræddi jaðarmenningu á sínum tíma og 

áttu ekki greiðan aðgang að stofnunum sem varðveittu gögn um menningu hópa sem 

nutu meiri velvildar (Gilliland og Flinn, 2013). Það þarf ekki að seilast langt til að sjá að 

frumkvæði og stofnun Kvennasögusafns gætu auðveldlega fallið undir þessa víðu 

skilgreiningu Flinns og Gilliland enda var safnið beinlínis stofnað til að styrkja og 

varðveita sögu kvenna sem ekki hafði verið lögð áhersla á að safna upplýsingum um eða 

varðveita á öðrum stofnunum. Söfnun allra þeirra ljósmynda og gagna frá 

Kvennalistanum, sem varðveitt voru og síðar afhent Kvennasögusafni, mætti einnig telja 

til slíkra gagna enda eru ljósmyndir flokkaðar sem skjöl. 

Gilliland og Flinn (2013) tala fyrir nýjum áherslum í vinnu með samfélagsskjöl þar 

sem heill og heilbrigði samfélagsins, sem þau fjalla um, eru höfð í fyrirrúmi. Þau hafna 

gömlum áherslum sem ganga út á að skjalasöfnun feli fyrst og fremst í sér 

varðveisluhlutverk fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar. Þess í stað eigi skjölin að gegna því 

hlutverki að efla þau samfélög sem þau tilheyra. Varðveisla gagna er viðurkenning á 

mikilvægi þess starfs sem hefur farið fram og auðveldar alla sköpun og eflingu 
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sjálfsmyndar fyrir hópinn á sama hátt og þjóðarsöfn hafa eflt og mótað sjálfsmynd 

þjóðar. Vinna með samfélagsskjöl ætti alltaf að vera unnin í samráði við hópinn sem 

skjölin tilheyra. Þar af leiðandi er óheppilegt að stærra safn falist eftir gögnum frá 

þessum hópum eingöngu í þeim tilgangi að auka á fjölbreytileika á sýningum sínum eða í 

safnkosti. Hópurinn sem skapaði gögnin mun áfram verða jaðarsettur ef gögn hans eru 

notuð sem skrautmunir eða uppfyllingarefni og hópurinn missir þá yfirráð yfir 

framsetningu sögu sinnar (Gilliland og Flinn, 2013).   

 

3.4 Hrif og samfélagsskjöl 

Michelle Caswell (2018) hefur í félagi við fleiri fræðimenn gert rannsóknir á 

samfélagsskjölum og beint sjónum sínum að því efnislega rými sem varðveitir þau. Hún 

skoðaði fimm skjalasöfn í Kaliforníu með aðstoð rýnihópa til að fá upplýsingar um 

hvernig hóparnir upplifa sín söfn. Algengt var að hóparnir notuðu hlýleg orð til að lýsa 

söfnunum sem rými þar sem þeir fengu djúpa tilfinningu fyrir því að tilheyra. Sumir 

vísuðu til að í safninu fyndu þeir rætur sínar, sérstaklega þegar um var að ræða 

samfélagsskjöl þjóðarbrots sem varðveitti sögu þeirra. Aðrir lýstu sínum söfnum sem 

valdeflandi svæði þar sem samtöl og rökræður um pólitíska gerjun, sjálfsmynd, sköpun 

og aktívisma áttu sér stað. Caswell komst að þeirri niðurstöðu að söfn sem annast 

varðveislu samfélagsskjala geti verið nærandi og umbreytandi stofnun fyrir þá hópa sem 

þau þjóna (Caswell o.fl., 2018). 

Í safninu felst viðurkenning á tilvist og réttmæti hópanna og þeirrar vinnu sem 

þeir hafa innt af hendi en sú viðurkenning er mjög mikilvæg fyrir jaðarsetta hópa. Þeir 

hópar, sem hefur verið úthýst markvisst í meginstraumsumfjöllun síns samfélags, þurfa 

á því að halda að finna sér rými sem tilheyrir þeim sjálfum og þeir hafa stjórn á. Þau rými 

hafa mikið tilfinningalegt vægi fyrir viðkomandi hópa og eru í senn pólitísk og 

persónuleg (Caswell o.fl., 2018).  

Í rýnihópunum kom fram að margir þátttakenda töldu að möguleikar safnanna 

væru ekki að fullu nýttir. Í samfélagsskjölunum var að finna gögn sem lýstu baráttu og 

pólitískum umbreytingum sem höfðu haft djúp persónuleg áhrif á þá sem upplifðu slíka 

tíma. Því töldu margir að safnið gæti nýst sem vettvangur fyrir skipulagningu pólitískra 
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aðgerða. Rannsakendur töldu það áhugaverða niðurstöðu og hugsanlega vísbendingu 

um hlutverk sem slík söfn gætu tekið að sér í framtíðinni (Caswell o.fl., 2018). 

Slík söfn hafa samt sem áður lengi starfað þó að fræðimenn hafi ekki sýnt þeim 

áhuga fyrr en nýlega og hugtakið samfélagsskjöl sé nýtt af nálinni. Ekki leikur til dæmis 

vafi á því í mínum huga að Kvennasögusafn Önnu Sigurðardóttur, sem ég mun greina 

betur frá síðar í ritgerðinni, hefur einmitt verið vettvangur fyrir slíkt starf á þeim tíma 

sem það var opnað. Söfnun heimilda um sögur kvenna úr öllum stéttum samfélagsins, 

sem lítt hafði verið gefin gaumur fram að stofnun safnsins, skipti sannarlega máli fyrir 

íslenskar konur, sjálfsmynd þeirra og þjóðarinnar allrar. Sigríður Th. Erlendsdóttir (2000) 

segir frá því að Kvennasögusafnið hafi gegnt lykilhlutverki í jafnréttisbaráttu á árunum 

eftir að það var stofnað og jafnan í miðri rás viðburða sem konur sóttu. Það hefur verið 

ómetanlegt fyrir þær konur sem stóðu í framlínu kvennabaráttu á þeim tíma að geta 

aflað sér heimilda og styrkt með þeim mál sitt.   

Flinn (2011) telur að skjalastjórar einkaskjalasafna eða samfélagsskjala, sér í lagi 

þeirra sem eru helguð varðveislu sögu minnihlutahópa, verði nú að skoða hvaða stefnu 

beri að taka. Hann hvetur söfnin til að yfirgefa varðveisluhlutverk sitt og sýna frumkvæði 

í því að vinna með skjólstæðingum sínum og efla þá í því verkefni að segja sínar sögur. 

Hann hvetur skjalasöfn til að opna dyr sínar fyrir þátttökuverkefnum og skoða hvernig 

megi beita nýjum aðferðum til að varðveita söguna ásamt því að styrkja hana og efla um 

leið. Hann mælir með því að skjólstæðingar safnanna, þeir hópar sem eiga söguna sem 

verið er að safna, séu kallaðir til samstarfs í auknum mæli og að skjalasöfnin hafi 

frumkvæði að þess háttar samvinnu. Söfnin verði að vinna að því að verða miðstöðvar 

þar sem sögum er safnað og einstaklingar og hópar fái þar rými, tækifæri og faglega 

aðstoð til að vinna með þær í framhaldinu (Flinn, 2011). 

Flinn bendir einnig á að ef skjalasöfn eigi að vera mikilvægir staðir til að koma af 

stað jákvæðu og valdeflandi samtali um sjálfsmyndir og brjóta niður staðalmyndir, þurfi 

að fara fram samtal um breytingar. Slíkt samtal gæti reynst óþægilegt fyrir þá sem 

aðhyllast rótgróin vinnubrögð þar sem fjarlægð ríkir á milli skjala og samfélags. 

Markmiðið er að leyfa notandanum að taka meiri þátt í vinnu með skjölin með því að 

auka gagnsæi og aðgengi að safnkostinum. Þetta þýðir mögulega að það þurfi að má út 
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mörkin á milli leikmanna og sérfræðinga, þar sem ófaglærðir einstaklingar úr 

samfélaginu yrðu virkjaðir í þágu starfsins (Flinn, 2011). 

Þetta yrði ekki bara breyting á starfsemi safnanna heldur einnig breyting á 

viðhorfi til safnkostsins og vinnu með hann. Skjöl hafa helst verið nýtt af fræðimönnum í 

akademískri vinnu sem heimildir um horfna tíma og vitnisburður um liðna atburði. Mælt 

er með því að útvíkka starfsemi safnanna og notkunarmöguleika skjalanna og færa þau 

nær almenningi svo að þau fái betur þjónað sínum hópum með virkum hætti (Cifor, 

2016; Flinn, 2011). 

Cifor og Gilliland (2016) hafa bent á að skjöl geti haft vald til að vekja hrif en sú 

staðreynd hafi ekki verið nýtt sem skyldi. Fræðimenn hafa jafnan tortryggt umfjöllun og 

niðurstöður rannsókna þar sem reynt er að vekja tilfinningaleg viðbrögð hjá lesendum. 

Það þykir brjóta í bága við þá reglu að viðhalda skuli hlutleysi í fræðilegri umfjöllun. Þar 

af leiðandi hefur vinna sem gerir hrifum og tilfinningum of hátt undir höfði þótt ófagleg 

og ef til vill frekar tilheyra listsköpun en fræðilegri umfjöllun, eða jafnvel kvenlægum 

áherslum (Cifor og Gilliland, 2016). 

 

3.5 Femínísk nálgun 

Kim M. Mitchell (2017) sem hefur fjallað um fræðilega nálgun og femínisma, telur að 

femínískt sjónarhorn feli í sér það viðhorf að rödd (e. voice) geti aldrei verið aðskilin frá 

reynslu, tilfinningum og upplifunum höfundar og fræðileg vinna geti þar af leiðandi ekki 

verið hlutlaus. Mitchell stillir þekkingarfræðilegri og strangri aðferðafræðilegri nálgun 

upp andspænis femínískri nálgun. Mitchell telur að höfundur geti aldrei fjarlægt sig frá 

höfundarverki sínu heldur sé hann alltaf óhjákvæmilegur hluti af því. Hún bendir á 

hvernig strangar kröfur um fræðilegt hlutleysi verða þess valdandi að raddir þeirra sem 

upplifa umfjöllunarefnið á eigin skinni, í hennar tilfelli hjúkrunarfræðinga, sjúklinga og 

ættingja, fá ekki hljómgrunn í fræðilegri umfjöllun vegna ofuráherslu á að skrifa inn í 

stífan þekkingarfræðilegan ramma í öllu birtu akademísku efni. Þó er ljóst að tónn 

hlutleysis, þar sem eingöngu er fjallað um mælanlega þætti, tekur ekki inn í myndina 

ástæður fræðimanns fyrir vali á umfjöllunarefni, hvaða tölur hann kýs að taka inn í 

umfjöllun sína og hverju hann ákveður að sleppa. 
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Mitchell lýsir þeim vanda sem þetta veldur þegar höfundar reyna að finna rétta 

rödd í skrifum sínum en röddin hefur það hlutverk að lýsa tengslum og afstöðu höfundar 

gagnvart umfjöllunarefninu. Röddin er einnig það tæki sem höfundur notar til að ná 

sambandi við lesendur. Rödd getur samkvæmt skilgreiningu Mitchell einnig lýst hvernig 

þekking fólks er samofin sjálfsmynd þess og því hvernig það tjáir sig í rituðu máli.  

Suzanne Fleischman (1998) bendir að samfélagið ætlist til þess að konur séu 

tilfinningaverur og sinni tilfinningalegum þörfum fólks í kringum sig. Þær hafa því verið 

hvattar og þjálfaðar frá unga aldri í að huga að líðan annarra. Að hindra þær í að vinna 

með tilfinningar í fræðilegri vinnu væri þar með að neita þeim um að nýta styrkleika sína 

og beita þeirri nálgun sem þær best hafa á valdi sínu og hafa verið hvattar til að beita í 

öðrum verkefnum lífsins. Tilfinningar að mínu viti eru afl sem tengir fólk. Skilningur á lífi 

annarra skapast með því að fræðast um upplifanir þeirra og átta sig á með hvaða hætti 

ólíkar aðstæður hafa áhrif á velferð þeirra, hrífast með þeim og setja sig í þeirra spor. Sá 

skilningur er ólíkur þeim skilningi, sem tölulegar upplýsingar geta gefið, en alls ekki síðri 

eða ómerkilegri.  

Til mótvægis við þessa rótgrónu kröfu um hlutleysi sem Mitchell (2017) lýsir, 

benda Cifor og Gilliland (2016) á að þau skjöl sem skjalasöfnum er falið að varðveita 

innihaldi oft mjög tilfinningaþrungnar sögur sem bregði ljósi frá fyrstu hendi á 

persónulegar aðstæður sem lýsa einstökum aðstæðum. Skjölin hafi jafnvel verið skrifuð 

gagngert í þeim tilgangi að miðla hrifum því að hrif geta skapað dýpri skilning. Skjöl búi 

því mörg hver yfir mætti til að geyma og varðveita þau hrif og miðla þeim áfram til 

rannsakenda. Þær vilja því skoða með hvaða hætti megi þróa rannsóknaraðferðir, sem 

taka sérstakt tillit til hrifa, og skoða leiðir til að vinna með það tilfinningalega afl sem býr 

í skjölum og þeim gögnum sem söfnin geyma (Cifor og Gilliland, 2016).    

Caswell og Cifor (2016) leggja til að gerðar verði rótttækar breytingar á starfsemi 

skjalasafna, sérstaklega þeirra sem geyma skjöl og gögn sem fjalla um minnihlutahópa. Í 

grein sem skýrir afstöðu þeirra lýsir Caswell heimsókn sinni á ónefnt skjalasafn helgað 

mannréttindum. Skjalavörður sýndi safnið og útskýrði að það þjónaði fyrst og fremst 

fræðimönnum, lögfræðingum og þeim mannréttindastofnunum sem söfnuðu gögnum. 

Þegar Caswell spurði hvort þolendur mannréttindabrota, flóttamenn og innflytjendur 

væru í hópi notenda var henni gerð grein fyrir því að þeir væru ekki markhópurinn. 
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Caswell segir þetta vera algengt á meðal skjalasafna. Jafnvel þau söfn, sem taki 

sérstaklega fram í markmiðalýsingu að þau starfi í þágu mannréttinda eða félagslegs 

réttlætis, gera það yfirleitt út frá rammaverki laga, þ.e.a.s. með því að skrásetja og 

varðveita upplýsingar um brot sem hafa átt sér stað, til að útbúa gögn sem hægt er að 

nota fyrir dómstólum. Þær Caswell og Cifor (2016) leggja til breytingar á því módeli sem 

starfsmenn skjalasafna hafa beitt í nálgun sinni gagnvart mannréttindamálum og vinnu í 

þágu jafnréttis. Þær vilja byggja nálgunina á því sem þær kalla „feminist ethics of care“, 

sem ef til vill mætti þýða sem hluttekningarsiðfræði kvenréttindabaráttunnar. Sú nálgun 

lítur á starfsfólk skjalasafna sem umönnunaraðila sem hafi skyldum að gegna gagnvart 

þeim sem útbúa skjölin, þeim sem nýta skjölin, þolendum mannréttindabrota og 

samfélagi þeirra. Nálgunin gerir hluttekningu og samúð að þungamiðju starfsins. 

Starfsmenn skjalasafna hafa samkvæmt nálguninni tilfinningalegar skyldur gagnvart 

skjólstæðingum sínum og þær stöllur leggja áherslu að störf þessara starfsmanna eigi að 

einkennast af róttækri hluttekningu (e. radical empathy) (Caswell og Cifor, 2016). 

Caswell og Cifor benda á að umræða um skjalasöfn og hlutverk þeirra hafi í 

auknum mæli snúist um félagslega ábyrgð þeirra hin síðari ár. Áherslan í þeirri umræðu 

hafi þó frekar snúið að lögfræðilegum álitaefnum og hvernig skjöl geti best komið að 

gagni í slíkum málarekstri. Gagnrýni femínista á þessar áherslur hafa falið í sér að 

siðferðilegu réttmæti sé ekki gefinn nægilegur gaumur, persónulegur vitnisburður megi 

sín of lítils og að þau gildi sem talin séu karllæg séu sett skör hærra en þau gildi sem 

þykja kvenlæg. Hin nýja nálgun, sem Caswell og Cifor leggja áherslu á, gera sambandi og 

tengslum fólks og ábyrgð þess gagnvart öðrum hærra undir höfði. Skoða verði atburði í 

samhengi við valdaójafnvægi og marglaga tengsl og ábyrgð en kenningum frjálshyggju 

um frelsi einstaklinga til að velja og hafna í hvaða aðstæðum sem er, er vísað á bug enda 

koma þær ekki heim og saman við upplifanir kvenna. Femínískar áherslur þeirra Caswell 

og Cifor miða frekar að því að leggja áherslu á að skoða með hluttekningu tengingar á 

milli fólks, stöðu þess í samfélaginu og þá ábyrgð sem það ber í neti samskipta þar sem 

skoða þarf sérstaklega aðstæður hverju sinni (Caswell og Cifor, 2016). 

Hluttekningarsiðfræði kvennabaráttunnar, sem þær stöllur Caswell og Cifor 

(2016) leggja til sem ramma utan um starfsemi skjalasafna, staðsetur starfsmann 

safnsins í miðju tengslavefs. Tengslavefurinn samanstendur af atburði, manneskju sem 
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tengist atburðinum, samfélagi hennar, manneskju sem býr til skjal um atburðinn, skjali 

sem gert var um atburðinn og í miðju vefsins er skjalavörður sem hefur skyldum að 

gegna gagnvart öllum þessum aðilum. Þessi nálgun kemur í stað þeirrar sem nú ríkir þar 

sem skjalavörður hefur fyrst og fremst lagalegum og faglegum skyldum að gegna þar 

sem ekkert tillit er tekið til aðstæðna hverju sinni eða sérstöðu hvers máls fyrir sig. Í 

þeirri nálgun, sem birtist í fyrrnefndum tengslavef, felst viðurkenning á því að tengingar 

á milli fólks og merking hluta og atburða eru síbreytileg og þurfa að vera í stöðugri 

endurskoðun (Caswell og Cifor, 2016).  

Cifor (2016) sér mikla möguleika í endurskoðaðri nálgun að störfum skjalasafna 

og vinnu með safnkost. Samkvæmt skilgreiningum Cifor á hrifum eru þau aflið sem býr 

til samband á milli einstaklings og umhverfis. Hrif eru kjarni þeirra krafta sem eru að 

verki þegar fólk myndar tengsl, viðheldur tengslum, slítur þeim, mótar sjálfsmynd sína 

og hugmyndir um þá hópa sem það tilheyrir og líka þá hópa sem það tilheyrir ekki. 

Skjalamyndun snýst um að skapa, skrá, styrkja og viðhalda slíkum tengslum á milli skjala 

og fólks, hugmyndakerfa, stofnana og menningarheima, tíma og rúms. Skjöl og handrit 

hafa virkað sem afl sem hafa átt þátt í að skapa bæði félagslegt réttlæti og óréttlæti 

(Cifor, 2016).    

Því er kjörið að beina sjónum sínum að þeim möguleikum sem búa í 

skjalasöfnum til að hreyfa við fólki og tengja það hvert við annað, sögu sína og umhverfi. 

Söfnin og safnkostinn má virkja til að efla samkennd og samstöðu, vináttu, félagsskap og 

örva fólk til frekari dáða í baráttu fyrir málstað enda eru hrif samkvæmt Cifor 

grundvallarþáttur í allri réttindabaráttu. Barátta gegn óréttlæti er knúin áfram af hrifum 

sem þrýsta fólki gegn normum sem það vill skora á hólm. Hrif reka fólk líka til að leita 

réttlætis þegar brotið er á því (Cifor, 2016).   

Ég hef oft reynt þetta á sjálfri mér. Ég tárast alltaf þegar ég tek þátt í Gay Pride-

hátíðarhöldum vegna þess að ég upplifi hrif í gegnum hóp fólks sem stendur stolt og 

óttalaust eftir áralangan feluleik í hræðslu og skömm. Samt er ég hvorki samkynhneigð 

né tengist ég samfélagi samkynhneigðra. Sama má segja um þau skipti sem ég fór á 

Austurvöll í búsáhaldabyltingunni og þá kvennafrídaga sem haldnir hafa verið eftir að ég 

komst til vits og ára. Krafturinn í hrifunum einum er nægur til að ég tárist. Það fylgir því 

kraftur að vera í hópi fólks sem trúir á málstað og vill vinna honum gagn. Söfn geta orðið 
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vettvangur slíkra tækifæra með því að kalla saman þá hópa sem þau þjóna, bjóða þeim 

að finna kraftinn sem myndast og sjá hvort eitthvað verður úr því. Samveran er nærandi 

og hún getur ein og sér verið laun fyrir samverustundina. Þannig er það á flestum 

vinafundum. Því geta þeir fundir eða verkefni, málstofur, ráðstefnur, skipulagðar 

ljósmyndaskoðanir, gönguferðir um söguslóðir, ratleikir eða hvað annað sem virkjar 

notendur og gesti safna, orðið kveikjan að öðru og meira – eða ekki. Það er líka nóg að 

koma saman án væntinga til að njóta samveru og finna næringuna sem felst í því að 

tilheyra, vera í hópi sem skilur án orða því að hópmeðlimirnir hafa upplifað það sama. 

Vel kann að vera að úr því geti sprottið annað og meira því að skoðanaskipti sem eiga 

sér stað á slíkum mannamótum geta orðið til þess að hugmynd kviknar. Ef fólk hrífst af 

henni er ekki útilokað að henni verði hrint í framkvæmd.  

 

3.6 Hrif og heilsa  

Þó að takmarkaðar rannsóknir hafi verið unnar, sem beinast sérstaklega að hrifum og 

áhrifum þeirra á heilsu, hafa þær rannsóknir sem þó hafa verið unnar, sýnt fram á að 

fólk sem nýtur að eigin mati jákvæðra hrifa í lífi sínu nýtur einnig betri líkamlegrar heilsu 

og lifir lengur en þeir sem gera það ekki. Vísbendingar hafa fundist um að hrif kalli fram 

breytingar í líkamanum sem verji hann gegn líkamlegum kvillum á borð við 

hjartasjúkdóma og ýmsa króníska sjúkdóma þó að enn sé frekari rannsókna þörf áður en 

hægt verður að fullyrða um niðurstöður (Steptoe, Dockray og Wardle, 2009).  

Það er orðið langt síðan fólk gerði sér grein fyrir því að heilsa og vellíðan er 

samspil margra ólíkra þátta. Mikilvægi góðrar andlegrar heilsu hefur sem betur fer notið 

aukinnar athygli hin síðari ár og bendir til þess að fólk beini í auknum mæli sjónum 

sínum að óhefðbundnum meðferðum í stað þess að treysta á uppáskriftir lækna þegar 

kemur að vægum heilsukvillum. Þar hefur sannast að hreyfing og líkamleg áreynsla 

getur oft virkað betur en lyf við ýmsum minniháttar vanda (Jones,  2010). Einnig kemur 

æ betur í ljós að félagsleg virkni og samskipti við aðra getur einnig haft mjög 

heilsubætandi áhrif. Slæm félagsleg staða fólks, til dæmis fátækt og einangrun, hefur 

neikvæð áhrif á heilsu. Í ljós hefur komið að fólk, sem hefur gott tengslanet í kringum sig 

og er virkt í samskiptum, nýtur almennt betri heilsu en þeir sem ekki getað ræktað 

samskipti við aðra.  
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Jákvæð sálfræði er nýleg fræðigrein sem hefur rannsakað hamingju, heilbrigði og 

þá þætti sem eru líklegir til að gera líf fólks innihaldsríkara. Þar er beitt nýrri nálgun 

þegar andleg heilsa fólks er athuguð. Í stað þess að leita uppi þætti sem stuðla að bata 

út frá forsendum óheilbrigðis hefur forsendum rannsókna verið snúið við og miða 

rannsóknir jákvæðrar sálfræði að því að leita uppi heilsubætandi þætti. Frá upphafi 

sálfræðirannsókna hefur sálfræðin lagt áherslu á að skoða neikvæða þætti mannlegra 

upplifana en sálfræðingarnir Martin Seligman og Mihaly Csikszentmihalyi, upphafsmenn 

jákvæðrar sálfræði, leituðust við að beina áherslum í nýjar áttir á fræðilegum grunni 

(Seligman og Csikszentmihalyi, 2014). Athygli þeirra beindist ekki að áföllum, veikindum, 

ofbeldi og vonbrigðum heldur að vinnu, námi, innsæi, ást, vexti og leik. Áhersla 

jákvæðrar sálfræði beinist ekki að því að skoða það sem aflaga fer heldur finna og hlúa 

að hinu sem sannarlega nærir. Þar er lögð sérstök áhersla á forvarnir. Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að til eru mannlegir eiginleikar sem veita vörn gegn andlegum kvillum. Má þar 

nefna hugrekki, bjartsýni, samskiptahæfni, trú, samviskusemi, von og þrautseigju svo 

eitthvað sé nefnt. Þeir félagar hafa kallað eftir frekari rannsóknum á mannlegum 

dyggðum og styrk og hvetja til að sálfræðin stefni í auknum mæli að því að efla hæfileika 

fólks frekar en að vinna bug á veikleikum skjólstæðinga sinna. Nauðsynlegt sé að finna 

vettvang innan fjölskyldna, skóla, trúfélaga og fyrirtækja til að skapa aðstæður og 

menningu þar sem megi næra og efla þá þætti sem styrkja góða andlega heilsu 

(Seligman og Csikszentmihalyi, 2014).  

Söfn hafa upp á að bjóða marga fleti í sínu starfi sem snerta við mannlegum 

tilfinningum og eru því kjörinn vettvangur fyrir slíkt starf. Þessi mannlegu gildi, sem lögð 

hefur verið áhersla á að rækta til að efla vellíðan, mætti styrkja bæði á meðal hópa og 

einstaklinga. Það er auðvelt að færa rök fyrir því að söfn séu einmitt tilvalinn vettvangur 

fyrir fundi í slíkum tilgangi. Söfn hafa oft yfir að ráða húsnæði sem rúmar fjölda fólks og 

safnkostinn er hægt að nýta í ýmiss konar verkefni sem eru til þess fallin að færa fólk 

nær hvert öðru, leyfa því að skiptast á skoðunum, minningum og þekkingu. Ef þær 

samverustundir heppnast svo vel að fólk upplifi raunverulega tengingu við samferðafólk 

skapast einnig hrif sem hafa mögulega heilsubætandi áhrif.  
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4 Ný nálgun í safnastarfi 

Starfsemi safna hefur þurft að ganga í gegnum margháttaðar breytingar í gegnum árin 

og tekið á sig nýjar myndir með breyttum samfélagsáherslum. Síðustu breytingar sem 

söfnin gengu í gegnum, voru með tilkomu þess sem kallað hefur verið nýja safnafræðin. 

Þá fór athygli safnafólks í auknum mæli að beinast að gestum og skjólstæðingum safna 

og þjónustu við notendur sem fól í sér að safnafólk hafði ekki lengur kennivald heldur 

varð hlutverk þeirra að gera safnið aðgengilegra. Meðvitund um félagslegt og pólitískt 

hlutverk safna jókst og í kjölfarið áhersla á mikilvægi þess að skapa lýðræðislegra 

umhverfi. Viðurkenning fékkst á því að ekki væri hægt að segja eina stóra sögu þjóðar, 

heldur væri sagan alltaf marglaga og flókin, innan hennar leyndist sameiginleg reynsla 

smærri hópa og einstaklinga sem stangaðist á við reynslu annarra. Því væri nauðsynlegt 

að brjóta niður menningarlega múra, auka aðgengi fólks að söfnum og þátttöku þess í 

safnastarfi og gefa tækifæri til að hópar fengu að segja sínar sögur (Ross, 2004). Þetta 

hefur reynst vandasamt og erfitt í framkvæmd enda hefur safnafræðingurinn 

Bernadette Lynch (Lynch, 2020) bent á að í safnastarfi ríki ekkert jafnræði. 

Samstarfsverkefni safna séu alltaf á forsendum safnsins sem hafi ritstjórnarlegt vald og 

stjórn yfir lokaútkomu. Lynch bendir enn fremur á að nýfrjálshyggja hafi einnig átt sinn 

þátt í að grafa undan lýðræðislegum áherslum í safnastarfi. Hún heldur því fram að 

nýfrjálshyggja þvingi menningarstofnanir til að aðlagast kröfum samtímans um 

hagkvæmni og skilvirkni þar sem viðskiptalegar áherslur eru í fyrirrúmi. Þetta fellur illa 

að lýðræðissjónarmiðum þeim sem boðuð voru með nýju safnafræðinni. Manneskjur 

eru smættaðar niður í peð markaðarins og öll svið menningar og fræða eru rædd með 

tungumáli viðskipta (Lynch, 2020).  

4.1 Söfn á tímamótum 

Fjölmiðlafræðingurinn Douglas Rushkoff (2019) hefur lýst áhyggjum af þeirri 

tæknivæðingu sem nú hefur rutt sér til rúms í öllu okkar umhverfi. Hann telur að 

menningarstarf geti tekið á sig nýjar myndir í stafrænni framtíð þar sem fleiri vinna 

fjarvinnu og róbótar og algóritmar leysa stóran hluta fólks frá störfum. Hann telur að sú 

tæknivæðing sé ekki í þágu mannkyns heldur kapítalískra stórfyrirtækja og þröngra 

gróðasjónarmiða. Hann er einnig mjög gagnrýninn á samfélagsmiðla sem hann telur 

hafa brugðist notendum sínum. Hann telur að samskipti í gegnum slíka miðla séu ekkert 
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annað en ný tegund af einmanaleika. Þeir gífurlegu möguleikar sem virtust fólgnir í 

notkun þeirra þurftu að víkja fyrir hagsmunum markaðarins sem breytti miðlunum í 

vettvang fyrir eftirlit og söfnun persónuupplýsinga sem hægt er að nýta til að skekkja 

heimsmynd notenda í annarlegum tilgangi. Rushkoff telur að fólk verði að vakna til 

meðvitundar um hættuna sem stafi af þessari þróun (Rushkoff, 2019). 

Rushkoff heldur því einnig fram að menningarstofnanir geti ekki staðið hjá 

aðgerðarlausar, annað hvort séu þær meðvitaðir eða ómeðvitaðir þátttakendur í 

firringunni eða taki afstöðu með mennskunni. Hann bendir á að hinum stafræna heimi 

líki illa við þá margræðni sem einkenni mennskuna, listina, sköpun og ímyndunarafl. 

Hann segir menningarstofnanir nú hafa tækifæri til að efla þá þætti mannlífsins sem 

dýpka tengsl og nánd á milli manna, veita tækifæri til gefandi samskipta, samveru og 

þátttöku í innihaldsríkum verkefnum sem skapa skilning. Hann hvetur til þess að fólk 

endurveki félagsleg tengsl og hafni tækni og hugarfari sem sé til þess fallið að stía fólki í 

sundur (Rushkoff, 2019).  

Safnafræðingurinn Robert R. Janes (2010) telur að tími sé komin fyrir söfn að 

taka frumkvæði og afstöðu í samfélagslegum málum. Hann hvetur til þess að söfn líti inn 

á við og taki ábyrga afstöðu í málum þar sem heilsa og hagur fólks verði hafður að 

leiðarljósi (Janes, 2010). Janes hefur ásamt félaga sínum, Richard Sandell, einnig bent á 

að söfn standi nú á mótsagnakenndum tímamótum sem bæði einkennast af tækifærum 

og hindrunum, frelsi og hættu, skýrleika og öngþveiti sem skapast af utanaðkomandi 

aðstæðum sem áreita og toga í allar áttir. Á sama tíma er að finna innri hindranir sem 

koma í veg fyrir að söfnin sýni af sér hugrekki, framsýni og hluttekningu. Janes og 

Sandell benda á að safnafólk haldi því gjarnan fram að það sé að varðveita safnkost fyrir 

framtíðina en framtíðin sé þegar gengin í garð og því kominn tími til að endurskoða 

stefnu safnanna. Söfn hafa þróast frá því að vera einkasöfn auðmanna, sem sýndu með 

þeim ríkidæmi sitt, í að verða fræðslustofnanir fyrir almenning og nú viðbót við 

neyslusamfélagið. Nú er tækifæri til að snúa við blaðinu og leita leiða til að gera söfn að 

stofnunum sem efla samkennd og samveru, beina sjónum að innra lífi fólks, tilfinningum 

þess, andlegu heilbrigði og velferð (Janes og Sandell, 2018). 

Fólk hefur þörf fyrir samskipti við aðra, snertingu og samneyti sem liggja utan 

orða, í líkamlegri tjáningu og svipbrigðum. Í Covid-19 faraldrinum, sem nú geisar, er 
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þessi þörf nánast áþreifanleg. Misjafnlega ströng samkomubönn eru í gildi um allan 

heim og daglega berast fréttir af brotum á samkomubanni. Myndskeið frá þéttsetnum 

almenningsgörðum og strandlengjum bera vitni um að þörf fólks fyrir mannlegan 

félagsskap yfirskyggir hræðsluna við heilsutjón af völdum þessarar mannskæðu veiru. 

Fjarfundir á netinu hafa ekki komið í stað þess að hitta fólk í eigin persónu. Þó að nú sé 

auðvelt með tilkomu tækninnar að ná í hvern sem er, hvenær sem er, sýna rannsóknir 

að einmanaleiki eykst stöðugt. Sérfræðingar tala jafnvel um faraldur í því samhengi, þar 

sem rannsóknir sem gerðar hafa verið í Bandaríkjunum, sýna fram á að þar þjáist einn af 

hverjum fimm fullorðunum af einmanaleika (King, 2018). 

Svo talað sé tungumál frjálshyggju þá hefur skapast gat á markaðnum fyrir náin 

samskipti og samveru. Það vantar vettvang sem hefur það að markmiði að efla 

samkennd og stuðla að samveru fólks í þágu lýðheilsu með eflingu mennskunnar að 

leiðarljósi. Það ætti að vera markmið safna að stíga inn í þetta hlutverk með því að bæta 

samstarf og samtal sitt við samfélagið og gera gesti sína að virkum þátttakendum í 

safnastarfinu, efla þá í að skapa sögur sínar og finna stað þar sem hægt er að tengjast 

öðru fólki á innihaldsríkan og gefandi hátt.  

Þó að hugtakið hrif sé hvorki orðið þekkt innan safnafræðinnar né hafi verið 

mikið rannsakað er þó ljóst að til þess að hrif megi skapast þarf að búa til umhverfi þar 

sem fólk kemur saman og fær tækifæri til að njóta sameiginlegra upplifana í návist hvert 

við annað. Sá möguleiki, að söfn geti orðið vettvangur félagslegra viðburða og 

samverustunda, er ekki nýr af nálinni. Hrif hafa hins vegar sjaldan verið nefnd í því 

samhengi enda er hugtakið nýlegt í umræðunni og hefur ekki verið vel skilgreint fram til 

þessa og er varla enn. Hins vegar hafa fræðimenn velt fyrir sér þeim möguleikum sem 

söfn hafa til að rjúfa einangrun og stuðla að bættri lýðheilsu í sínum samfélögum.  

4.2 Möguleg samvinnuverkefni 

Ýmsar leiðir eru færar til að efla samstarf safna og samfélags. Camic og Chatterjee 

(2013) hafa bent á að þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á vellíðan fólks og andlegri 

heilsu í tengslum við safnastarf, virðast skila bestum árangri þegar fólk fær að handleika 

hluti og skoða málverk. Safnkostur geymir sögu menningar en getur líka örvað fólk til að 

segja sínar eigin sögur. Þar af leiðandi hefur handfjötlun muna, sem eitt sinn var 

stranglega bönnuð í safnastarfi, orðið æ stærri hluti af vinnu með safngestum í öllum 
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aldurshópum. Mack (2003) hefur lýst því hvernig hlutir geta orðið að eins konar 

minningageymslum og þjónað þeim tilgangi að örva minni gesta. Þetta hefur orðið til 

þess að einhver söfn hafa boðið upp á minninga- og upprifjunarstundir fyrir gesti sína og 

margt bendir til þess að það hafi haft mjög góð áhrif á líðan gesta, sjálfsmynd og 

almenna vellíðan. Wood (2007) hefur dregið saman nokkur atriði sem hafa haft góð 

áhrif á andlega heilsu gesta sem taka þátt í slíkum þátttökuverkefnum. Það sem hann 

telur meðal annars upp er tilfinning fyrir tengingu við aðra og sú tilfinning að tilheyra. 

Sjálfsmyndin batnar og fólk upplifir að hafa áorkað einhverju auk þess að finnast það 

hafa komið að gagni. Það verður því að teljast líklegt að samstarfsverkefni 

Kvennasögusafnsins við kvennalistakonur, sem felur í sér að kvennalistakonur komi á 

safnið og skoði myndir sem teknar voru af þeim sjálfum fyrir nokkrum áratugum, muni 

hafa jákvæð áhrif á þær sem þátttakendur í verkefni af þessu tagi.  

Jocelyn Dodd (2002) er ein þeirra sem telja að lýðheilsuverkefni henti söfnum og 

safnastarfi mjög vel. Hún segir að á söfnum séu vannýttir þeir möguleikar að vera 

vettvangur stærri og dýpri samræðu um málefni sem snerta ákveðna hópa (Dodd, 

2002). Hún tekur sem dæmi að söfn geti nýtt safnkost sinn í verkefnum sem snúa að 

valdeflingu minnihlutahópa og nefnir dæmi um slík verkefni með geðfötluðum sem hafa 

gengið vel. Í grunninn er markmið verkefnisins að hjálpa fólki að mynda tengsl við aðra 

með aðstoð safnkostsins, efla félagsfærni þess og sjálfstraust. Dodd telur að söfn séu 

tilvalinn vettvangur til að tengja geðfatlaða betur inn í samfélagið. Hún er einnig þeirrar 

skoðunar að til þess að söfn geti orðið trúverðugur málsvari þeirra hópa sem fjallað er 

um, þurfi söfnin að vinna með þeim hópum sem um ræðir á jafningjagrundvelli. Fólk 

verður þar að fá tækifæri til að segja sjálft sínar sögur (sjá t.d. bók Chynoweth o.fl., 

2021). 

Þetta er mjög í samræmi við hugmyndir Flinns (2011) og Cifor (2016) sem telja 

nauðsynlegt að söfn ráði til sín fólk úr því samfélagi eða minnihlutahóp sem þau þjóna ef 

markmiðið er raunverulega að hjálpa einstaklingum að eiga greiðari leið inn í samfélagið 

og verða viðurkenndur og fullgildur partur af því. Lykillinn að árangri þessara verkefna er 

sú samvera og samskipti sem eru í boði á söfnunum. Félagslega einangrað fólk þarf 

tækifæri til að hitta annað fólk, skiptast á skoðunum, eiga samskipti og öðlast nýjar 

upplifanir. Það eflir heilsuna að hitta fólk og eiga innihaldsríka samverustund.  
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Nina Simon (2010) hvetur einnig til þess að söfn virki samfélag með ákveðnari 

hætti en áður. Kannanir sem hún vísar í, benda til þess að aðsókn að söfnum og 

menningarstofnunum dragist saman og meðalaldur gesta fari hækkandi. Auðvelt er að 

leggja trúnað á slíkt enda hefur framboð af annarri afþreyingu á tækniöld aukist 

stórkostlega. Þeir sem stunda sköpun af einhverju tagi hafa mjög fjölbreyttar leiðir til að 

kynna list sína og eru ekki lengur háðir því að fá inni á söfnum. Sömuleiðis þurfa þeir 

sem vilja njóta listar ekki lengur að leggja leið sína þangað. Sömu sögu má segja af 

öðrum menningararfi. Um síðustu aldamót þurfti fólk að gera sér ferð í 

Þjóðarbókhlöðuna til að afla heimilda úr gömlum blöðum og tímaritum. Nú má oft 

stunda slíka rannsóknarvinnu heiman að frá sér í gegnum netið. Sömuleiðis heyra 

millisafnalán nánast sögunni til enda hafa Íslendingar nú landsaðgang að rafrænum 

áskriftum fagtímarita í gegnum vefsvæðið hvar.is. Aðgengi fólks að heimildum og 

umhverfi safna hefur því tekið miklum breytingum á síðustu árum og áratugum.  

Aðra sögu er þó að segja um skjalasöfn sem hafa á margan hátt setið eftir í 

tæknibyltingunni. Skjöl Kvennasögusafns eru enn að langmestum hluta varðveitt í 

geymslum safnsins í kjallara Þjóðarbókhlöðu. Upplýsingar um skjölin er að finna á 

heimasíðu Kvennasögusafns og gögnin þarf að panta í gegnum síma eða tölvupóst og 

skoða á lestrarsal Þjóðarbókhlöðu (Kvennasögusafn, 2020a). Þó að flest skjalanna séu án 

aðgangstakmarkana og þar með öllum opin þarf að hafa nokkuð fyrir því að nálgast þau. 

Notendur safnsins verða að vita nokkuð nákvæmlega að hverju þeir eru að leita til að 

geta beðið um gögn og skoðað þau. Kvennasögusafn er ekki eitt um að vera þessu marki 

brennt. Á heimasíðu Þjóðskjalasafns Íslands er hægt að leita að hluta skjala en stór hluti 

af safnkosti Þjóðskjalasafns er bæði ófrágenginn og óskráður (Þjóðskjalasafn Íslands, 

2020). Þetta leiðir til þess að gestir skjalasafna eiga ekki möguleika á því að kynna sér 

safnkost á sama hátt og á öðrum söfnum þar sem meiri áhersla er lögð á virkt 

frumkvæði í því að kynna safnkostinn fyrir gestum. Því gætu skjalasöfn verið í meiri 

hættu en önnur söfn á að einangrast frá almenningi.  

Hugmyndir Ninu Simon (2010) gætu verið umhugsunarverðar í því samhengi en 

hún veltir því fyrir sér hvernig hægt sé að endurvekja áhuga fólks á söfnum og 

safnastarfi og endurskapa starfsvettvang safna. Hún telur að áhugaverð leið til þess sé 

að virkja safngesti til samvinnuverkefna með söfnunum. Slíkt hafi enda orðið mun 
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auðveldara með nýrri tækni. Möguleikarnir sem söfn hafa til þess að virkja almenning og 

gesti sína til þátttöku hafa sömuleiðis aukist á okkar rafrænu tæknitímum og því ætti að 

vera hægara að kynna slík verkefni og fá fólk til þátttöku. Skilgreining Simon á 

þátttökumenningarstofnun er að það sé staður þar sem gestir geta skapað, deilt og 

tengst hver öðrum í tengslum við ákveðið viðfangsefni (Simon, 2010). Með hugmyndinni 

um að skapa á hún við að gestir miðli af þekkingu sinni, sköpunargleði eða hugmyndum 

með öðrum. Með því að deila á hún við að fólk ræði saman og taki eitthvað með sér úr 

upplifuninni. Með tengingu á hún við að gestir eigi saman stund með hver öðrum og 

njóti þess að deila áhuga sínum á ákveðnu viðfangsefni með fólki sem hefur sama 

áhugamál. Safnið sjálft getur einnig notið góðs af þessum verkefnum enda er ekki um að 

ræða neina umbyltingu á starfsemi safna heldur viðbót. Söfn fá kynningu úti í 

samfélaginu með því að standa fyrir viðburðum. Þau auka sýnileika sinn og minna á sig 

auk þess að vinna ákveðna samfélagsþjónustu og skapa tækifæri til samveru sem eykur 

á vellíðan og styrkir andlega heilsu. Síðast en ekki síst vinna gestir sjálfboðin verkefni 

sem eru safninu nauðsynleg, og jafnvel – líkt og í tilfelli samstarfs Kvennasögusafns og 

Kvennalistakvenna – veita upplýsingar sem ekki er á annarra færi að gefa. Einnig er vert 

að hafa í huga að þó að nútíminn með neti og rafrænum lausnum hafi auðveldað margt 

hefur hann einnig rænt raunverulegum samverustundum þar sem fólk hittist augliti til 

auglitis til að hafa samskipti. Slík samskipti eru fólki dýrmæt og nauðsynleg en tækifæri 

til slíkra funda verða ef til vill æ sjaldgæfari. Söfn eru tilvalin sem vettvangur fyrir slíka 

samveru þar sem gestir geta unnið saman að verkefnum í eigin persónu. Simon (2010) 

hefur trú á því að vettvangur safna muni breytast á næstu áratugum í þá veru að þau 

muni færa sig í meiri mæli inn á þennan vettvang þátttöku og samveru.  

Simon (2010) slær hins vegar margvíslega varnagla þegar kemur að framkvæmd 

slíkrar vinnu því auðvelt sé að fara af stað með góðar fyrirætlanir og missa marks. Hún 

spyr því hvernig menningarstofnanir geti notað þátttökutækni, ekki bara til að gefa 

gestum sínum rödd heldur til að skapa reynslu sem er dýrmæt og áhugaverð fyrir alla 

hlutaðeigandi. Að falast eftir samstarfi við hópa utan safnanna felur líka í sér ákveðið 

traust og safnafólk verður að vera meðvitað um að ekki er víst að allt muni fara á þann 

veg sem ætlað var í upphafi. Bestu verkefnin, segir Simon (2010), vera þau sem skapa 
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verðmæti fyrir safnið, þátttakendur og aðra safngesti sem ekki taka þátt en fá mögulega 

að njóta afrakstursins síðar.  

Þátttöku- og samstarfsverkefni geta tekið á sig allt aðra mynd heldur en lagt var 

upp með en bent hefur verið á að ferlið sjálft og leiðin að markmiðinu eru mikilvæg í 

sjálfu sér og ekki endilega nauðsynlegt að einblína á einhverja eina niðurstöðu sem rétta 

(Karp og Kratz, 2011). Fleiri safnafræðingar hafa beint sjónum sínum að félagslegu 

hlutverki safna á síðari árum og velt fyrir sér með hvaða hætti það verði útfært. Richard 

Sandell (2007) er einn talsmanna þess að söfn leggi meiri áherslu á félagslegt hlutverk í 

samfélaginu heldur en verið hefur. Hann telur að slíkt hlutverk innan safnanna mætti 

vinna í þágu jafnréttis og bendir á að vægi safnanna, trúverðugleiki þeirra og 

menningarleg vigt megi sín mikils þegar kemur að því að valdefla minnihlutahópa.  

Sandell telur að ágóði samfélagsins af félagslegu starfi safna geti verið marglaga 

og söfn geti með ýmsum hætti haft bein áhrif á líf fólks. Hann greinir marga mismunandi 

möguleika á samstarfi safna og samfélags en hann telur að söfn geti þjónað félagslegum 

skyldum á einstaklingsgrundvelli og með ólíkum hætti með bæði smærri og stærri 

samfélögum svo að allir geti notið góðs af. Öll söfn eiga möguleika á þessu, burtséð frá 

starfsemi þeirra því að verkefnin megi laga að aðstæðum hverju sinni (Sandell, 2007). 

Sandell sér einnig fyrir sér að í stærri samfélögum geti safn myndað einn hlekk í 

þeirri keðju sem tekur þátt í því að byggja upp sjálfsmynd samfélagsins og átt þátt í að 

skapa hana. Söfn geta nýtt krafta sína í að skýra og afhjúpa valdatengsl á milli hópa og 

stuðla að samræðum um félagslegt réttlæti. Þau geta lagt lóð á vogarskálarnar til opna 

og taka þátt í umræðu um pólitísk réttlætismál og vinna þannig að því að gera 

samfélagið opnara (Sandell, 2007). 

Söfn hafa á undanförnum árum og áratugum tekið þátt í margvíslegum 

verkefnum af þessum toga með misjöfnum árangri. Flestir viðurkenna að það felist 

töluverðar áskoranir í svo metnaðarfullum markmiðum. Raymond Silverman (2015) 

hefur eftir kollega sínum, safnafræðingnum Ivan Karp, að samstarfsverkefni feli í sér 

tækifæri til að mistakast á stórfenglegan hátt, en báðir hafa þeir töluverða reynslu af 

samstarfsverkefnum safna og samfélags. Með þessum orðum vísar Silverman í það 

flókna og viðkvæma ferli sem samstarfsverkefni við samfélög geta verið. Þau mistakast 

oft eða fá allt aðra útkomu heldur en lagt var upp með. Þar með á hann ekki við að 
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samstarfsverkefni af þessu tagi séu óæskileg eða að söfnum beri að gefa upp á bátinn 

félagsleg samvinnuverkefni. Þvert á móti hvetur hann til þess að í stað þess að líta á 

upphaflegt lokamarkmið verkefnisins sem einu árangursríku útkomuna skuli frekar líta á 

tilraunina sjálfa og vinnuna sem henni fylgir sem þýðingarmikla útkomu. Það verði að 

líta svo á að ferlið sjálft, samtalið og samvinnan sem því fylgi, sé í sjálfu sér mikilvæg 

burtséð frá því hvort verkefnið hafi borið þann árangur sem óskað var eftir í upphafi. Af 

þeim sökum er æskilegt að söfn verði áfram leitandi og opin fyrir möguleikum í 

safnastarfi; það sé hluti af nýju verkefni safna að vinna að verkefnum í samvinnu og 

samstarfi við samfélög (Silverman, 2015). 

Hér í framhaldinu vil ég taka tvö dæmi um vel heppnuð samstarfsverkefni safna 

og samfélaga sem taka mætti til fyrirmyndar í safnastarfi. Fyrra dæmið er um hluta af 

safnkosti Pitt Rivers-safnsins í Bretlandi sem mannfræðingar afhentu til þess samfélags 

sem hlutirnir tilheyrðu en það var hópur frumbyggja í Norður-Ameríku. Nærgætni, 

virðing og manngæska voru höfð að leiðarljósi í því ferli og þar má glöggt sjá hvernig 

safn getur fært sig út til fólksins, út úr rammanum sem safnbyggingar, skráningarferlar 

og reglur um höfundarrétt skapa alla jafna um safnkostinn. Dæmið sýnir hvernig söfn 

geta eflt hópa og sjálfsmyndir þeirra með því að nálgast þá á þeirra eigin forsendum.    

Síðara dæmið fjallar um Kvennasafn í Glasgow, Glasgow Women´s Library, sem 

þrátt fyrir nafnið er ekki bókasafn heldur leggur safnið áherslu á virka þjónustu við 

samfélagið þar sem safnkosturinn leikur styðjandi aukahlutverk í starfseminni. 

Markmiðið er að fræða almenning um sögu kvenna og málefni sem snúa að 

jafnréttisbaráttu auk þess að efla þátttöku kvenna í samfélaginu með fjölbreyttri og 

óhefðbundinni nálgun. Safnið hvetur sem flesta til að taka virkan þátt í safnastarfinu og 

þróun starfseminnar með aðkomu að fjölbreyttum verkefnum. Starf safnsins gefur 

hugmynd um hvernig safn getur haslað sér völl með lifandi samvinnuverkefnum sem 

nýta safnkost til að spinna áfram virkt ferli sem eflir söguna og hvetur konur til að halda 

vegferðinni áfram.  

4.3 Pitt Rivers-safnið og nýting safnkosts 

Árangursríkt verkefni sem mannfræðingar á vegum Pitt Rivers-safnsins í Bretlandi unnu í 

samstarfi við hóp frumbyggja í Norður-Ameríku fékk gleymdum safnkosti nýtt hlutverk, 

varpaði á hann nýju ljósi og setti í nýtt samhengi. Pitt Rivers-safnið í Bretlandi á sér langa 
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sögu. Það tilheyrir Oxford-háskóla og var stofnað árið 1884 (Pitt Rivers, 2020) þegar 

áherslur og siðfræðileg viðmið mannfræðirannsókna og fornleifafræði voru önnur en 

þau eru í dag. Safnið á gríðarmikið safn gripa, þar á meðal ljósmyndir sem breskur 

mannfræðingur, Beatrice Blackwood, tók árið 1925 af Kainai-fólkinu, hópi frumbyggja 

frá Alberta-ríki í Kanada. Myndirnar eru vitnisburður um mannfræðirannsóknir þess 

tíma. Áhersla var lögð á líffræðilegan hluta mannfræðinnar, fólki var stillt upp til að það 

sæist vel bæði að framan og á hlið. Þessar myndir voru 33 talsins og þau rituðu gögn, 

sem mögulega höfðu fylgt myndunum í upphafi, höfðu glatast. Rúmum 75 árum síðar 

urðu þessar myndir grunnur að samstarfi á milli safnsins og Kainai-fólksins.  

 Markmið samstarfsins var meðal annars að finna nýjar leiðir til að vinna með 

ónýttan safnkost með það fyrir augum að hann kæmi að sem bestum notum í því 

samfélagi sem safnkosturinn tilheyrði upphaflega. Augljóst var að samfélagið sem 

myndirnar voru teknar í og það viðhorf sem ríkti á þeim tíma heyrði nú sögunni til. 

Myndirnar voru teknar á tímum þar sem Kainai-fólkið var viðfangs- og rannsóknarefni 

evrópskra fræðimanna. Rannsóknir voru gerðar á fólkinu en ekki fyrir fólkið. Myndirnar 

eru enn hinar sömu og þær voru þegar þær voru teknar í upphafi en mannfræðingarnir 

Alison K. Brown og Laura Peers frá Pitt Rivers-safninu lögðu upp með að breyta 

nálguninni og laða fram nýjar sögur og merkingu í þeim (Brown og Peers, 2006). 

Fulltrúar safnsins settu sig í samband við fulltrúa Kainai-fólksins og skipulögðu í 

kjölfarið fundi með öldungum þjóðflokksins. Mikil áhersla var lögð á að verkefnið yrði 

fyrst og fremst unnið í þágu Kainai-fólksins en ekki rannsakenda. Myndirnar skyldu 

notaðar sem verkfæri í þeirra þágu, til að auðga sögu þeirra, kenna yngri kynslóðum um 

fortíðina eða hvað sem þeim hugnaðist best (Brown og Peers, 2006). 

Á þeim árum sem liðin eru frá því safnkosti um Kainai-fólkið var safnað, hafa 

orðið róttækar breytingar á viðhorfum til frumbyggja, meiri meðvitund er um 

valdamisræmi og meiri gagnrýni hefur komið fram á safnastarfið. Þetta dæmi sýnir 

einnig að söfn og safnastarf eru síbreytileg og fljótandi. Söfn aðlagast nýjum aðstæðum 

og geta sett sér ný markmið. Þó að vissulega megi segja að ljósmynda Pitt-Rivers 

safnsins hafi verið aflað með aðferðum sem þættu siðferðilega vafasamar á okkar 

tímum breytir það því ekki að ljósmyndirnar eru til og eru mikilvæg heimild fyrir Kainai-

fólkið um forfeður þeirra. Með því að stofna til samvinnu nýtir safnið safnkostinn á þann 
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veg sem er eðlilegastur, í þágu þeirra hópa sem hann tilheyrir og þar sem hann getur 

gert gagn við að byggja upp sjálfsmynd og sögu. Það hefði verið hægt að láta hann liggja 

áfram í skúffum safnsins, grafinn sem skammarlegan blett á sögunni sem best væri að 

fela og gleyma. Rannsakendur sáu hins vegar möguleika á því að nýta myndirnar í 

samræmi við áherslur breyttra tíma þar sem fólk er í fyrirrúmi. Markmið verkefnisins er 

að nýta myndirnar til að efla sögu Kainai-fólksins og gera samfélagi þeirra gagn með því 

að auðga menningararf þeirra.  

En fleira jákvætt gerðist á fundum þeim sem Kainai-fólkið skoðaði myndirnar. Þó 

að rannsakendur hefðu miðað að því að varðveita upplýsingar um myndirnar fyrir 

komandi kynslóðir naut fólk þess að koma saman, ræða myndefnið í góðum hópi og 

deila upplýsingum sín á milli. Tilgangurinn var ekki einungis að varðveita upplýsingarnar 

til framtíðar heldur einnig að njóta stundarinnar með myndunum og öðru fólki 

samfélagsins sem einnig þekkti til þeirrar sögu og einstaklinga sem voru á myndunum. 

Brú var byggð á milli safns og samfélags. Myndirnar fengu aftur gerendamátt og virkni til 

að vekja minningar, hughrif, stolt og efla sjálfsmynd hóps sem nú mun eiga þær til 

frambúðar til að nýta til áframhaldandi vinnu með sögu síns samfélags.  

Þetta er gott dæmi um hvernig má gefa safnkosti nýtt líf, hlutverk og merkingu sem 

alls ekki var til staðar þegar hans var aflað í upphafi. Safnkosturinn lifir áfram með nýjan 

tilgang sem verður án efa síbreytilegur þar sem samhengi hans mun breytast eftir því 

sem tímanum vindur fram. Galdurinn er að gefa safnkostinum tilgang, merkingu og 

hlutverk í samfélaginu, gera hann aðgengilegan svo að hann megi auðga líf nýrra 

notenda.  

4.4 Samvinna Glasgow Women´s Library við samfélagið 

Nýlega hefur farið að bera á gagnrýni á nálgun safna við þá hópa sem þau sinna og 

þjónustu við þá. Bernadette Lynch (2021) hvetur til þess að söfn leggist í naflaskoðun til 

að átta sig betur á hvernig og hvort starfshættir þeirra gagnist samfélaginu í raun. Sú 

tilhneiging hefur verið ríkjandi að líta á safn sem velgjörðaraðila skjólstæðinga sinna. 

Íslensku orðin velgjörðaraðili og skjólstæðingur eru gagnsæ, annar aðilinn gerir vel við 

hinn, sem fær að standa sem óvirkur þiggjandi í skjóli. Þannig kristallast líka ójafnt vald á 

milli þessara aðila en Lynch varar við því að slíkt samband efli ekki endilega það 
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samfélag sem safnið tilheyri. Adele Patrick er ein stofnenda Glasgow Women‘s Library 

sem er – ásamt því að vera kvennasögusafn – safn sem sækist eftir virku sambandi við 

konur í samfélagi sínu. Patrick tekur fram að heiti safnsins sé rangnefni, safnið sé ekki 

bókasafn, starf safnsins sé hvorki bundið við Glasgow né þjóni það konum eingöngu. 

Safnið hefur haft það að markmiði að skora á hólm söguskýringar karla og draga 

gleymdar sögur kvenna fram í dagsljósið. Þar að auki er stór þáttur í starfi safnsins að 

styðja við og efla listsköpun og menningarstarf kvenna. Í því felst sérstök áhersla á 

aktívisma í fortíð og nútíð. Safnið stendur fyrir viðburðum og listgjörningum sem vísa í 

baráttu kvenna í gegnum tíðina og tengja þá við skipulagðar kvennasamkomur í 

nútímanum. Einnig er lögð áhersla á að vekja athygli á og styðja við menningarframlög 

kvenna og gera þeim skil. Safnið var upphaflega stofnað af sjálfboðaliðum en 

starfsmenn safnsins eru nú orðnir 25 talsins auk þess sem rúmlega 100 sjálfboðaliðar 

koma að rekstrinum. Patrick nefnir fjóra lykilþætti sem einkenna starf safnsins. 

1. Skapandi vinna – Mikil áhersla er lögð á sköpun innan safnsins og finnast skapandi 

konur í hópi starfsmanna, sjálfboðaliða, tímabundinna verkefnisstjóra og í stjórn 

safnsins. Gengið er út frá því að hver manneskja búi yfir skapandi sýn og geti lagt 

eitthvað af mörkum til menningarverkefna.  

2. Safnastarfsmenn styðja aðgengi – Aðgengi að safninu og starfi þess hefur hærri sess 

en varsla og umhirða safnkosts. Sem dæmi nefnir Patrick að áður en bókasafns- og 

safnafræðingar voru ráðnir hefðu verið ráðnir bæði verkefnastjóri fyrir 

stuðningshópa fyrir lesbíur og starfsmaður í þróunarverkefni með konum úr 

minnihlutahópi svartra.  

3. Samstarfsafl jafnréttis og fjölbreytileika án aðgreiningar – Allir starfsmenn og 

sjálfboðaliðar deila með sér þeirri ábyrgð að skora á hólm áhrif forréttinda, fordóma 

og hindrana af völdum rótgróinna viðhorfa.  

4. Vel staðsett húsnæði sem býður upp á umhverfi fyrir breytingar, innblástur og 

stuðning. – Safnið hefur frá upphafi sóst eftir að verða öflugur þátttakandi í 

samfélaginu þar sem það er staðsett og mæta þörfum þess. Safnið hefur nokkrum 

sinnum þurft að flytja og Patrick segir það njóta sín best í hverfum þar sem lítið er um 
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aðra þjónustu eða menningarstarfsemi og hátt hlutfall íbúa býr við bágbornar 

félagslegar aðstæður.  

(Patrick, 2021, bls. 62-63.) 

Til að gefa dæmi um þá starfsemi sem fer fram innan safnsins rekur Patrick sögu 

verkefnisins March of Women, sem var gjörningur sem endurspeglaði helstu markmið 

safnsins að halda sögu kvenna á lofti og virkja samfélagið til þátttöku í 

menningarstarfsemi. Í þessu verkefni sem öðrum á vegum safnsins er lögð áhersla á að 

safnið sé ekki að vinna fyrir samfélagið heldur í samstarfi við samfélagið. Fleiri stofnanir 

tóku þátt og studdu verkefnið sem byggði á rúmlega hundrað ára gömlu leikriti eftir 

Cicely Hamilton um hreyfingu súffragetta á Bretlandseyjum sem barðist fyrir 

kosningarétti kvenna. Ákveðið var að setja leikritið upp í samstarfi við konur úr hverfinu. 

Samhliða því fór fram kynning á sögu kvennabaráttu og hún sett í samhengi við 

samtímann og aðstæður þeirra kvenna sem tóku þátt í baráttunni. Konur voru fengnar 

til að bæta við handritið sögum kvenna úr sínu nærumhverfi, aðstæðum svartra kvenna 

og gleymdra kvenna úr sögu Skotlands. Mikil áhersla var lögð á að finna konur úr 

samfélaginu til að taka þátt strax á upphafsstigum verkefnisins til þess að tryggja að 

verkið yrði þeirra og þær yrðu virkir þátttakendur á öllum stigum þess. Konur úr hinum 

og þessum verkefnum safnsins, fullorðinsfræðslu, innflytjendahópum, hópum eldri 

borgara og þeirra sem alla jafna höfðu ekki gott aðgengi að menningarstarfi, voru 

sérstaklega hvattar og virkjaðar til þátttöku og verkefnið miðað að því að þær gætu 

tengt það við sinn veruleika. Konur rannsökuðu sagnfræðilegar heimildir, skrifuðu 

handrit, hönnuðu og saumuðu búninga og leikmuni, smíðuðu sviðsmyndir og gerðu 

heimildamynd um framkvæmdina. Leikprufur voru haldnar þar sem konur voru hvattar 

til að mæta og fá leiðsögn í framkomu og upplestri, kynntu sér leikritið með leiðsögn og 

völdu það hlutverk sem þær samsömuðu sig best við til að lesa á æfingunum. 

Saumanámskeið voru haldin á undirbúningstímanum, auk þess sem haldnar voru 

vinnustofur þar sem gerðir voru borðar og slaufur líkar þeim sem súffragetturnar báru. 

Konur fengu þjálfun í sviðshreyfingum, raddbeitingu og dansi. Konur sem voru virkir 

aktívistar deildu reynslu sinni og sögum með konum sem höfðu ekki áður tekið þátt í 

verkefnum tengdum kvennabaráttu og höfðu jafnvel aldrei nýtt kosningarétt sinn. Fyrir 
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sumar þeirra varð reynslan upphafið að þátttöku í kosningabaráttu um sjálfstæði 

Skotlands sem átti sér stað um sama leyti og verkefnið var í undirbúningi árið 2014. 

Leikritið var flutt þann 8. mars 2015 á alþjóðlegum baráttudegi kvenna og vakti mikla 

athygli. Eftir sýninguna fylktu leikararnir liði, 100 konur í fullum skrúða ásamt 

áhorfendum, um götur Glasgow sömu leið og baráttukonur höfðu gengið þegar þær 

börðust fyrir kosningarétti sínum. Í kjölfarið ferðaðist leikhópurinn um Bretlandseyjar 

með sýninguna, heimildamynd um ferlið var frumsýnd þar sem konur sáu að þær höfðu 

ekki einungis kynnt sér söguna, rifjað hana upp og heiðrað hana, heldur einnig orðið 

hluti af henni með framlagi sínu (Patrick, 2021). 

Áhersla Glasgow Women’s Library á virka samfélagseflingu með félagslegum 

verkefnum, þar sem markmiðið er að valdefla, fræða og virkja konur, efla sjálfstraust og 

þátttöku í samfélaginu, er sannarlega til eftirbreytni. Safnið sýnir frumkvæði í því að 

koma safnkosti sínum í snertingu við umhverfið þar sem hann öðlast gerendavirkni, 

kveikir nýtt afl og hugmyndir sem verða að verkefnum sem aftur verða hluti af sögunni. 

Þannig eflir safnið umhverfi sitt og söguna með því að fá konur til þátttöku.  
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5 Kvennasögusafn Íslands 

Kvennasögusafn Íslands var stofnað árið 1975. Safnið var stofnað að frumkvæði Önnu 

Sigurðardóttur í félagi við þær Else Miu Einarsdóttur og Svanlaugu Baldursdóttur. Anna 

Sigurðardóttir veitti safninu forstöðu fyrstu starfsárin og hefur nafn hennar alla tíð verið 

samofið sögu safnsins. Anna fæddist árið 1908 á Hvítárbakka í Borgarfirði og stundaði 

nám við Kvennaskólann í Reykjavík. Hún varð snemma meðvituð um að almenn 

varðveisla heimilda um og eftir konur væri bágborin og vanrækt. Henni fannst mikilvægt 

að allir ættu sér sögu sem þyrfti að halda til haga, bæði konur og karlar, burtséð frá stétt 

þeirra og stöðu. Saga karla sem fengust við stjórnmál þótti Önnu ekki merkilegri eða 

áhugaverðari en saga kvenna sem fengust við heimilisstörf og barnauppeldi. Hún hóf því 

snemma að safna heimildum sem urðu á vegi hennar um konur og viðfangsefni þeirra 

án þess þó að kvennasaga væri hugtak sem hún hefði kannast við á þeim tíma (Sigríður 

Th. Erlendsdóttir, 2000).  

Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar jókst áhugi á kvennasögu víða um 

heim innan sagnfræðinnar og telur Sigríður Th. Erlendsdóttir (2000) að fyrir því séu helst 

þrjár ástæður. Í fyrsta lagi hafði áhugi sagnfræðinga á valdalausum hópum vaxið um 

skeið og þegar farið var að greina hvaða hópar það væru sem hefðu takmörkuð pólitísk 

völd, varð ljóst að konur báru þar skarðan hlut frá borði. Einnig var farið að fjalla um 

fleiri þætti mannlífsins en áður hafði verið gert, til að mynda fjölskyldusögu þar sem 

konur gegndu burðarhlutverkum. Í annan stað fór fram endurskoðun á ríkjandi 

viðhorfum og leitað var í fortíðina til að skýra stöðu kvenna í samtíðinni. Líkt og 

baráttumenn fyrir sjálfstæði íslensku þjóðarinnar nýttu á sínum tíma söguleg rök í 

sjálfstæðisbaráttunni hafa konur einnig leitað til fortíðar í leit að haldgóðum rökum til 

stuðnings jafnréttisbaráttunni. Í þriðja lagi hafði kvennahreyfingum vaxið fiskur um 

hrygg víða um lönd og þar var lögð áhersla á að vita meira um hagi kvenna fyrr á tíð og 

benda á aðferðir til úrbóta. Þessir þrír þættir urðu til þess að auka áhuga á kvennasögu 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 2000). 
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Fyrsta ráðstefna á Norðurlöndum sem var tileinkuð gleymdri sögu kvenna var 

haldin í bænum Österström í Svíþjóð árið 1957. Þar kom fram fjöldi kvenna sem fjallaði 

um athuganir sem afhjúpuðu hvernig konum hefði markvisst verið haldið niðri. Bent var 

á hvernig konur hefðu verið skrifaðar út úr sögunni þar sem þeirra væri ekki getið í 

sögubókum. Þar var líka fjallað um hvernig konur væru metnar síðri að andlegu atgervi 

en karlar, hvernig gleymd saga kvenna birtist í fagurbókmenntum og fleira. Þessi 

ráðstefna og vitnisburður þeirra kvenna sem þar kynntu hugmyndir sínar og rannsóknir, 

á tímum sem konur höfðu takmarkað aðgengi að fræðilegri umræðu vegna ýmissa 

félagslegra hindrana, var mikið nýnæmi. Anna Sigurðardóttir fjallaði um þennan fund í 

ávarpi sem hún flutti í tilefni af ráðstefnu um íslenskar kvennarannsóknir. „Það gerðist 

eitthvað,“ sagði hún um fundinn (Anna Sigurðardóttir, 1985, bls. 3). Sigríður Th. 

Erlendsdóttir fjallar um þennan fund í grein sinni um Önnu Sigurðardóttur og tekur 

tilvitnunina orðrétt upp eftir Önnu „Það gerðist eitthvað á þessum fundi, sögðu konur 

eftir á.“ (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 2000, bls. 49).  

Þessi tilvitnun finnst mér áhugaverð. Ég staldraði við hana þegar ég las greinina. 

Það var þetta „eitthvað“ sem mér fannst svo forvitnilegt. Mér finnst það vísa í það sem 

ég vildi sjálf fjalla um. Þessa beinu tilvitnun tekur Sigríður orðrétt inn í grein sína upp úr 

ávarpi Önnu Sigurðardóttur til að lýsa helstu niðurstöðu fundarins. Hún velur þessa 

tilvitnun þrátt fyrir að erfitt sé að útskýra með orðum hvað átt sé við með „eitthvað.“ 

Það er algerlega óskilgreint í umfjölluninni og engin tilraun gerð til að gera grein fyrir 

nákvæmari merkingu – enda er frekari útskýring óþörf. Ég ætla að leyfa mér að álykta að 

þarna hafi konur upplifað hrif, samkennd og fundið fyrir orku sem skapaðist af því að 

vera í nálægð við samþenkjandi fólk og getur orðið að afli sem hægt er að virkja til 

breytinga.   

Sumarið 1968 kom hingað til lands sænski bókmenntafræðingurinn Karin 

Westman Berg, dósent við háskólann í Uppsölum. Hún flutti fyrirlestur um nýjar 

rannsóknir um sögu kvenna á fundi samtaka norrænna kvenréttindafélaga á Þingvöllum. 

Hún kynnti þar einnig Kvennasögusafnið í Gautaborg, Kvinnohistoriska samlingarna, sem 

þá hafði verið starfrækt í tíu ár. Anna Sigurðardóttir var hrifin af hugmyndinni og tók 

strax að velta fyrir sér möguleikanum á stofnun slíks safns hér á landi. Hugmyndin fékk 

byr undir báða vængi þegar ákveðið var snemma árs 1974 að stofna til norrænnar 
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samvinnu um söfnun heimilda og rannsókna á sögu kvenna. Helvi Sipilä, finnsk 

kvenréttindakona, ríkiserindreki, lögfræðingur og framkvæmdastjóri alþjóðlegs 

kvennaárs Sameinuðu þjóðanna, mæltist til þess að aðildaríki samtakanna kæmu á fót 

kvennasögustofnunum. Íslenskum fulltrúum var boðið til Gautaborgar á ráðstefnu til 

undirbúnings stofnunar norrænna kvennasögusafna. Hana sóttu fyrir Íslands hönd 

bókasafnsfræðingarnir Else Mia Einarsdóttir og Svanlaug Baldursdóttir sem hófu í 

kjölfarið undirbúning að stofnun safnsins ásamt Önnu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 2000).   

Þann 1. janúar 1975 var Kvennasögusafn Íslands formlega stofnað á heimili Önnu 

Sigurðardóttur að Hjarðarhaga 26 í Reykjavík og var það fyrsti atburður alþjóðlega 

kvennaársins hér á landi. Anna Sigurðardóttir var í hugum flestra órjúfanlegur hluti af 

Kvennasögusafni enda vann hún ötullega að stofnun safnsins, lagði undir það heimili sitt 

auk þess sem nær allur safnkostur var úr hennar persónulegu eigu. Þegar safnið var 

stofnað var Anna komin á eftirlaunaaldur. Hún hafði þó fulla starfsorku og var 

óþreytandi í viðleitni sinni til að aðstoða gesti safnsins í hvívetna. Hún leitaði víða fanga í 

upplýsingaleit sinni og gaukaði oft óumbeðin áhugaverðu efni að gestum safnsins ef hún 

taldi að það yrði þeim að gagni. Henni var mikið í mun að safnið fengið 

framtíðarsamastað innan Þjóðarbókhlöðu sem þá var í bígerð og vilyrði fyrir því fékkst 

árið 1994. Þann 5. desember árið 1996 var Kvennasögusafn flutt í Þjóðarbókhlöðuna. 

Anna lifði ekki að sjá safnið í Þjóðarbókhlöðunni en hún lést í janúar sama ár (Sigríður 

Th. Erlendsdóttir, 2000). Kvennasögusafn hefur verið staðsett á Þjóðarbókhlöðu síðan 

það var opnað. Bókakostur safnsins hefur nú runnið inn í bókakost Þjóðarbókhlöðunnar 

en safnið varðveitir nú og safnar skjölum einstaklinga og félagasamtaka kvenna líkt og 

greint er frá í kafla um aðfangastefnu safnsins í óútgefinni vinnuhandbók 

Kvennasögusafns. Sem dæmi um efni sem falast er eftir eru til dæmis „bréf, dagbækur, 

fundargerðarbækur, ræður og erindi, handskrifaðar matreiðslubækur, heimilisbókhald, 

glósur, viðurkenningarskjöl, ljósmyndir og margt fleira“ (Vinnuhandbók 

Kvennasögusafns, óútgefið efni. bls. 2). Markmið Kvennasögusafns eru eftirfarandi: 

1.  Að safna og varðveita hvers konar prentað mál um konur að fornu og nýju, 
bækur og handrit eftir konur, óprentuð handrit og bréf kvenna svo og önnur 
skjöl, fundargerðir, starfsskýrslur og skjöl hinna ýmsu kvennasamtaka og 
erlend rit sem hafa gildi fyrir sögu kvenna. 
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2.  Að sjá til þess að skráð sé allt sem safnið eignast, einnig ýmsar heimildir til 
sögu kvenna sem er að finna annars staðar. 

3.  Að greiða fyrir áhugafólki um sögu íslenskra kvenna og veita aðstoð við að 
afla heimilda og miðla þekkingu um sögu kvenna. 

4.  Að hvetja fólk til að halda til haga hvers konar heimildum sem gildi kunna að 
hafa fyrir sögu kvenna. 

5.  Að gefa út fræðslurit og heimildaskrár. 

6.  Að hafa samvinnu við önnur kvennasögusöfn.  

(Kvennasögusafn Íslands, 2020b). 

Kvennasögusafn stendur að auki reglulega fyrir sýningum þar sem fjallað er um 

einstakar íslenskar konur úr sögunni, sögu félaga á borð við Ljósmæðrafélag Íslands og 

Femínistafélag Íslands auk þess að hafa fjallað um einstaka atburði í kvennasögunni. 

Kvennasögusafn hefur einnig tekið þátt í ýmsum verkefnum, málþingum, ráðstefnum og 

hátíðum og staðið fyrir útgáfu rita sem helguð hafa verið sögu kvenna hér á landi 

(Kvennasögusafn Íslands, 2020c). 
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6 Verkefni mitt hjá Kvennasögusafni Íslands 

Árið 1999 fékk Kvennasögusafn Íslands afhent til varðveislu öll gögn og skjöl 

Kvennalistans. Það ár var Kvennalistinn formlega lagður niður þegar hann sameinaðist 

Samfylkingunni. Á meðal skjala og gagna Kvennalistans var að finna ljósmyndir sem 

teknar höfðu verið á ýmsum fundum og samkomum á hans vegum. Myndir tengdar 

kosningabaráttu Kvennalistans og uppstilltar framboðsmyndir fundust þar í bland við 

myndir af ferðalögum og alls kyns gleðskap á vegum hans. Myndirnar voru lítið 

flokkaðar og frágangur þeirra óskipulagður. Myndirnar vöktu áhuga minn og ég vildi 

gjarna vinna eitthvað með þær. Augljósasti hluti verkefnisins var frágangurinn. Því blasti 

við að starf mitt yrði að flokka myndirnar, ganga frá þeim fyrir varanlega geymslu í 

sýrufríum umbúðum og reyna að afla sem fyllstra upplýsinga um tilefni þeirra og hvaða 

konur er að finna á myndunum.  

6.1 Sagan kemst í tímaþröng 

Ljóst var að hér yrði mikilvægt að hafa hraðar hendur því að upplýsingar um myndirnar, 

hvaða konur eru á þeim og við hvaða tækifæri hver mynd var tekin, munu ekki verða til 

staðar um alla framtíð. Giska mætti á að þær konur sem tóku hvað virkastan þátt í starfi 

Kvennalistans hafi verið fæddar á tímabilinu 1935–1965 þó að auðvitað finnist dæmi um 

eldri eða yngri konur. Þær yngstu sem komu að starfi Kvennalistans eru því komnar yfir 

fimmtugt og þær elstu eru á níræðisaldri þegar þetta er skrifað, árið 2020. Myndunum 

fylgdu sjaldnast nokkrar upplýsingar og höfðu því litla merkingu fyrir aðra en kunnuga. 

Oft mátti sjá kunnuglegum andlitum bregða fyrir; Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Sigríður 

Dúna Kristmundsdóttir eru konur sem flest af minni kynslóð og eldri þekkja að líkindum í 

sjón enda voru þær tíðir gestir á sjónvarpsskjám landsmanna á meðan þær gegndu 

þingmennsku og öðrum embættum. Aðrar konur sem störfuðu innan Kvennalistans 

höfðu lítið verið í sviðsljósinu og því hætt við að nöfn, störf og annað sem tengdist 

starfinu félli í gleymskunnar dá. Það yrði því að finna leið til að bera kennsl á þær til að 

auka virði myndanna. 
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Við upphaf vinnunnar hjá mér reyndi ég á eigin skinni hversu mikilvægt það er að 

hafa þekkingu á myndefni. Ég fékk starfsaðstöðu á Kvennasögusafni og hófst handa við 

að fara í gegnum ljósmyndirnar. Fyrir ofan vinnuborðið mitt hékk stórt málverk af konu 

sem komin var á efri ár, ákveðinni og alvarlegri á svip. Ég velti því fyrir mér hver þetta 

væri og var nokkuð viss um að þetta væri önnur tveggja þekktra baráttukvenna fyrir 

réttindum kvenna, annaðhvort Bríet Bjarnhéðinsdóttir eða Ingibjörg Bjarnason. Var hins 

vegar ekki viss um hvora þeirra myndin sýndi. Réð ég það fyrst og fremst af samhenginu. 

Hvaða konur aðrar frá þessu tímabili hefðu fengið málaðar af sér stórar portrettmyndir 

sem síðar yrðu hengdar upp á Kvennasögusafni? Myndin var ómerkt þannig að það var 

erfitt fyrir mig að segja til um niðurstöðuna. Lítill hópur gesta í leiðsögn starfsmanns 

Þjóðarbókhlöðu staldraði við myndina og spurði mig hver þetta væri. Öðru starfsfólki 

Kvennasögusafns var ekki til að dreifa á þessari stundu þannig að ómögulegt var að 

skera úr um þetta. Eftir nokkrar vangaveltur komumst við gestirnir í sameiningu að þeirri 

niðurstöðu að sennilega væri þetta Ingibjörg Bjarnason. Ég man ekki hvað við höfðum 

fyrir okkur í því. Sennilega var ástæðan sú að okkur fannst málverkið einfaldlega líkjast 

Ingibjörgu meira. Málarar eru samt sem áður mistækir og aldur breytir útliti fólks. Þegar 

ég hitti Ragnhildi safnstjóra aftur og sagði henni frá atvikinu leiðrétti hún þennan 

misskilning. Málverkið var af Bríeti. Ég skammaðist mín fyrir vangaveltur mínar, að hafa 

haft rangt fyrir mér og talað svona óábyrgt og ófagmannlega við gestkomandi fólk. Um 

leið skildi ég hvað það skipti miklu máli að myndin væri merkt og að við vissum deili á 

þessari konu. Af hverju ætti safnið að halda upp á mynd af óþekktri manneskju? Um 

ljósmyndirnar sem ég var að vinna í gilti það sama og um málverkið af Bríeti; ef ekki er 

vitað hvaða konur eru á myndunum er virði þeirra takmarkað.  

 

6.2 Flokkun 

Þar sem ég hafði ekki komið að flokkun ljósmynda áður fékk ég ráðleggingar hjá Ingu 

Láru Baldvinsdóttur, sviðsstjóra Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni Íslands og 

einum helsta sérfræðingi landsins á sviði ljósmynda. Hún gaf mér góð ráð um hvernig 

skyldi skrá ljósmyndirnar og hvernig væri best að varðveita þær. Hún benti mér á að 

heppilegt væri að búa til skjal í forritinu Excel til að halda utan um myndirnar.  
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Samkvæmt ráðleggingum Ingu Láru byrjaði ég einfaldlega á að skrá fyrstu myndina í 

bunkanum, merkja hana með hlaupandi númeri (frá einum og áfram) og skrifa í reitinn 

fyrir aftan númerið þær upplýsingar sem voru fyrir hendi. Þar voru tilgreind nöfn þeirra 

sem voru á myndunum, nafn ljósmyndara, af hvaða tilefni myndin var tekin, hvar 

myndin var tekin og hvenær, ef eitthvað eða allt af þessu lá fyrir. 

Síðan rakti ég mig áfram í gegnum myndasafnið með þessum hætti. Ég hafði 

áhyggjur af því að ef til vill þyrfti ég að reyna að flokka myndirnar saman eftir efni þeirra 

en komst fljótlega að því að það myndi ekki skipta máli. Þar sem safnið yrði leitarbært í 

Excelskjalinu sem ég notaðist við, gerðist flokkunin sjálfkrafa þegar leitarorð voru slegin 

inn. Ef slegið er inn ártal, staðsetning eða nafn í leitarglugga í Excelskjalinu birtast númer 

þeirra mynda sem tilheyra viðkomandi upplýsingum og hægur leikur að ganga að 

myndunum vísum í albúminu. Það sem skipti öllu máli var að koma eins miklum 

upplýsingum og hægt var í skjalið til að myndirnar segðu sem besta sögu og aðgengilegt 

yrði að nota þær í framtíðinni. 

Kvennasögusafn sá mér fyrir sýrufríum glæruvösum og kössum til að varðveita 

myndirnar í og eins og áður sagði einnig vinnuaðstöðu á safninu meðan á verkinu stóð. 

Alls tók flokkunarvinnan og skráningin á myndunum 44 klukkustundir og reyndust vera í 

safninu 1036 skráðar myndir og 15 filmur þegar allt var talið. Kosturinn við að skrá í 

Excelskjal er að gögnin verða þá leitarbær og hægt verður að leita að myndum og fá 

hugmynd um efni þeirra án þess að handleika sjálfar ljósmyndirnar eða sækja þær í 

geymslu. Það mun án efa verða til þess að safnið muni í framtíðinni nýtast betur.  

6.3 Vafamál í skráningarferlinu 

Myndirnar höfðu verið varðveittar í skjalakössum á Kvennasögusafni undir 

flokkunarnúmerinu KSS 11 en það er númer sem ljósmyndasafninu var gefið samkvæmt 

gömlu flokkunarkerfi sem er ekki lengur notað fyrir ný gögn sem berast safninu. Til að 

forðast rugling var ákveðið að halda því númeri þó að nýtt kerfi hafi nú verið tekið í 

notkun enda eru allar vísanir í safnið merktar gamla númerinu. Excelskjalið er því geymt 

undir flokkunarnúmerinu KSS 11.  

Myndirnar í skjalakössunum voru flestar geymdar í pappírsumslögum sem voru 

merkt með blýanti með einu eða tveimur orðum sem gáfu til kynna við hvaða tækifæri 

myndirnar voru teknar. Á umslögunum stóð til dæmis „Kvennarútan“ eða „Landsfundur 
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Kvennalista á Úlfljótsvatni í nóv. ‘97“. Engar upplýsingar voru um hver hefði flokkað 

myndirnar í þessi umslög en athygli vakti að umslögin voru flest merkt Þjóðarbókhlöðu. 

Því verður að teljast líklegt að myndirnar hafi verið settar í umslögin af starfsmanni 

Þjóðarbókhlöðunnar eftir að þær komust í vörslu safnsins. Ekki kom þó fram hvernig 

starfsmaðurinn vissi um hvaða viðburði var að ræða á ljósmyndunum eða hvaða 

heimildir voru hafðar fyrir því. Engin ástæða var þó til að vantreysta þessum 

upplýsingum enda komu smáatriði á myndunum heim og saman við upplýsingar framan 

á umslögunum í flestum tilfellum þó að einstaka mynd hefði augljóslega villst í rangt 

umslag. Það voru þó ekki mjög mikil brögð að því.  

Ég velti því fyrir mér hvort og hversu mikið ætti að grisja úr safninu. Í ljós kom að 

töluvert var til af myndum í fleiri en einu eintaki og hugsaði ég með mér hvort þær sem 

væru í lélegri prentun mættu missa sín. Einnig var myndasería sem tekin hafði verið af 

gráum ketti að velta sér í moldarflagi og mér datt í hug hvort ræða mætti í því samhengi 

hvaða myndir hefðu raunverulegt gildi fyrir sögu Kvennalistans og hvort eitthvað mætti 

grisja. Kannski hefði eitthvað raðast með safninu fyrir slysni sem ætti augljóslega ekki 

heima þar eins og myndirnar af gráa kettinum. Í samtali mínu við Ragnhildi 

Hólmgeirsdóttur hjá Kvennasögusafni varð niðurstaðan þó sú að grisjun myndanna væri 

óráðleg. Við værum hvorugar í þeirri stöðu að meta hvað af myndunum hefði eiginlega 

þýðingu fyrir sögu Kvennalistans og hvað ekki. Myndirnar höfðu allar verið færðar 

safninu til varðveislu og hugsanlega myndi okkur yfirsjást eitthvað mikilvægt. Við vildum 

ekki taka afdrifaríkar ákvarðanir um að fjarlægja eitthvað sem seinna kæmi í ljós að 

hefði sögulegt gildi. Vel væri mögulegt að þegar kvennalistakonur yrðu kallaðar til að 

skoða myndirnar myndi skýrast af hverju myndir, sem ekki virtust tengjast starfi 

Kvennalistans, hefðu verið varðveittar. Niðurstaðan varð því sú að ekkert var grisjað af 

safninu. Myndir sem til voru í fleiri en einu eintaki voru settar í sama vasa í 

glærualbúminu til að einfalda skráningu og spara pláss.  

Á tímabili í skráningarvinnunni vildi ég hins vegar varðveita allt sem tengdist 

safninu eins og umslögin sem myndirnar höfðu verið geymdar í og merkt voru 

Þjóðarbókhlöðu. Mér fannst eins og þær upplýsingar sem ég færði af framhlið 

umslaganna inn í Excelskjalið væru ekki nógu traustur vitnisburður um heimildina. 

Umslögin þyrfti mögulega einnig að skrá þannig að líka yrði hægt að vísa í þau úr 
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skjalinu. Eftir nánari umhugsun komst ég að því að það væri sennilega óþarfi, 

sérstaklega ef tekið var inn í myndina að umslögin höfðu ekki tilheyrt upphaflega 

safninu. Vinnuhandbók Kvennasögusafns geymdi einnig upplýsingar sem hægt var að 

styðjast við ef vafaatriði kæmu upp.  

Ekki voru allar myndirnar geymdar í umslögum. Ein myndasyrpan var geymd í 

gulum konfektkassa frá súkkulaðiverksmiðjunni Nóa Síríus. Konfektkassinn var 

skemmtilegur því að hann var gamall og hönnun hans greinilega barn síns tíma. Hann 

var gulur og á honum voru grófar teikningar af bátum. Kassinn var orðinn að minnsta 

kosti 20 ára, sennilega meira. Mér fannst að þó að konfektkassinn væri í raun bara 

umbúðir utan um myndirnar, sennilega einhver skammtímageymslulausn frá 

Kvennalistanum sem hefði ílengst, þá væri kassinn samt orðinn sögulegur gripur vegna 

aldurs hans. Ekki dró það úr áhuga okkar Ragnhildar, starfskonu safnsins, á kassanum 

þegar við sáum að á botn hans var skrifað með stórum stöfum „ AÐGANGUR 20 kr.“ 

 

Mynd 1. Framhlið konfektkassans 

Mynd 2. Bakhlið konfektkassans 

 

Greinilegt var að kassinn hafði á einhverju tímabili gegnt fleiri hlutverkum en að geyma 

súkkulaði og myndir. Við stilltum okkur þess vegna um að henda honum. Okkur fannst 

hann sannarlega nógu skemmtilegur og áhugaverður til að geyma hann en vissum þó 

ekki alveg á hvaða forsendum það ætti að vera. Í aðfangastefnu Kvennasögusafns er ekki 

fjallað um gamla konfektkassa. Það gladdi okkur því ósegjanlega þegar Ragnhildur fann 

mynd af kassanum í öðru ljósmyndasafni sem varðveitt var á Kvennasögusafni undir 

öðru flokkunarnúmeri. Myndin var tekin á Hótel Borg á borgarafundi um 

Alþingisframboð Kvennalistans sem haldinn var í febrúar 1983; fram að því höfðu 
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Samtök um kvennaframboð aðeins boðið fram á sveitarstjórnarstigi frá 1981. 

Aðgangseyrir á fundinn var 20 krónur sem sjálfsagt hefur átt að standa undir kostnaði. 

Þar með var kassinn kominn með augljóst sögulegt gildi þar sem hann hafði gegnt 

hlutverki á þeim fundi þar sem ákveðið var að Kvennalistinn byði fram til Alþingis. Því til 

sannindamerkis er til ljósmynd sem sýnir kassann gegna því hlutverki sínu og styðja því 

kassinn og ljósmyndin hvort við annað og dýpka virði þeirra. Kassinn verður því 

varðveittur áfram á Kvennasögusafni. 

Mynd 3. Ína Gissurardóttir og Hólmfríður Árnadóttir taka á móti aðgangseyri á Hótel Borg. 
Konfektkassinn stendur á borðinu til hægri. 

 

6.4 Blásið til viðburðar 

Eftir að allar myndirnar voru komnar í sýrufría glæruvasa og höfðu fyllt þrjá skjalakassa 

var kominn tími til að fræðast betur um þær. Ég hafði skráð niður allar upplýsingar sem 

hægt var að finna í kringum myndirnar, bæði texta aftan á myndum og þann texta sem 

fylgdi á umslögunum sem myndirnar voru geymdar í. Samt sem áður voru margar þeirra 

enn ómerktar og margar konur og viðburðir sem ekki höfðu verið borin kennsl á.  

Því var það næsta skref að hafa samband við konurnar sem höfðu mögulega 

verið viðföng þessara ljósmynda og falast hjá þeim eftir upplýsingum um þær myndir 

sem engar merkingar höfðu fylgt. Af þeim þáttum lokaverkefnisins sem ég hafði séð fyrir 
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mér að þurfa að sinna hafði ég hlakkað mest til þess að geta staðið fyrir þessum 

viðburði. Mig langaði að geta gefið konunum, ekki síst móður minni, tækifæri til að 

hittast og rifja upp gamla tíma. Mig langaði að hleypa lífi í Kvennasögusafnið og nýta 

safnkostinn til að kveikja minningar þeirra kvenna sem tóku þátt í að safna honum. Ég 

var líka ánægð með að fá tækifæri til að verða hluti af sögu Kvennalistans og eiga þátt í 

að hún yrði varðveitt. 

Ég vissi að konurnar höfðu ekki fengið að sjá þessar myndir í áratugi, ef þær 

höfðu þá nokkurn tíma séð þær. Ég taldi því að það yrði auðvelt að fá þær til að koma og 

skoða myndirnar og nokkuð öruggt að þær myndu hafa gaman af því enda hafa flestir 

gaman af því að rifja upp gamlar minningar og góðar samverustundir. Svo fannst mér 

líka felast einhver rómantík í því að hugsa til þess að þetta yrði mögulega í síðasta skipti 

sem myndirnar yrðu skoðaðar með þessum hætti, nánar tiltekið af konum sem þekktu 

stemninguna sem myndirnar lýstu og höfðu upplifað viðburðina sem þarna voru festir á 

filmu.  

 

6.5 Boðið til myndasýningar 

Kvennalistakonum var því boðið á viðburð sem haldinn var í fyrirlestrarsal 

Þjóðarbókhlöðu, Lóni. Boðað var til viðburðarins með mánaðarfyrirvara en föstudagur 

28. febrúar þótti okkur Ragnhildi hjá Kvennasögusafni heppileg dagsetning. Við ákváðum 

að skipuleggja viðburðinn frá kl. 15–17 í von um að konur væru þá búnar í vinnu. Það 

kom ekki til greina að hafa hann seinna um daginn vegna opnunartíma Þjóðarbókhlöðu 

sem var lokað kl. 17 þennan dag. Föstudagur þótti einnig heppilegur þar sem samkvæmt 

hefð tilheyrir sá vikudagur ýmiss konar skemmtanahaldi og ég vonaði að það gæfi 

undirliggjandi skilaboð um að viðburðurinn yrði skemmtilegur. Alls skráðu 28 konur sig 

til fundarins en 11 til viðbótar sögðust hugsanlega mæta. Nauðsynlegt reyndist að hafa 

góðan fyrirvara fyrir viðburðinn þar sem fyrirlestrasalur Þjóðarbókhlöðu er vinsæll og 

bókaður margar vikur fram í tímann. Að auki er kurteisi fólgin í að gefa gestum góðan 

fyrirvara til að geta skipulagt sig.  

Boðið var til viðburðarins á Facebook. Kristín Sæunnar Sigurðardóttir, móðir mín, 

sá um að bjóða konunum þar sem hún er í lokuðum hópi Kvennalistakvenna sem telur 

um hundrað konur. Ómögulegt reyndist fyrir utanaðkomandi að senda boð inn í þennan 
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hóp án þess að vera meðlimur þannig að hún sendi boðið fyrir mína hönd og 

Kvennasögusafns.  

Það var óheppilegt að mínu mati að Kvennasögusafn gæti ekki sjálft boðað til 

viðburðarins þar sem það hefði gefið honum faglegra yfirbragð og kynnt safnið betur. 

Facebook bauð hins vegar ekki upp á að hægt væri að útbúa fundarboð inni í lokuðum 

hópi sem síða safnsins hafði ekki aðgang að. Þar sem markhópurinn var allur í þessum 

tilbúna hópi á Facebook var því ákveðið að fara þessa leið.  

 

6.7 Dagurinn rann upp 

Þegar dagurinn rann upp var níu hópavinnuborðum raðað upp í fyrirlestrarsalnum. 

Áætlað var að skipta konunum í fjögurra til fimm kvenna hópa sem hver sæti við sitt 

borð og færi yfir myndirnar. Myndirnar höfðum við Ragnhildur tekið úr geymslukössum 

og þær voru settar í plastvösunum á borðið, bundnar saman í bunkum svo að þær 

mynduðu smærri albúm. Á hverju borði voru um 150 myndir sem okkur þótti hæfilegur 

fjöldi mynda fyrir einn hóp að yfirfara á þeim tveimur klukkutímum sem við höfðum 

ráðgert í verkefnið.  

Ásamt myndunum lögðum við á borðið blaðahefti. Í blaðaheftunum var að finna 

dálk með númerum fyrir hverja mynd þar sem beðið var um upplýsingar um hver væri á 

tiltekinni mynd auk staðsetningar, ártals og tilefnis ef upplýsingum um það væri til að 

dreifa. Númerin í blaðaheftunum samsvöruðu númerum myndanna þannig að á borði 

með myndum númeruðum frá 1–150 var einnig að finna blaðahefti með númerum frá 

1–150.  

Að auki höfðum við tekið til nokkra framboðslista sem höfðu birst í dagblöðunum í 

kringum kosningar á þeim tíma sem Kvennalistinn bauð fram. Þar mátti sjá andlitsmyndir 

af frambjóðendum Kvennalista ásamt fullu nafni þeirra og upplýsingum um sæti þeirra á 

lista. Móðir mín hafði bent á að það gæti orðið stuðningur að þeim upplýsingum þar sem 

sumar konur þekktust aðeins undir gælunafni og föðurnöfn gætu einnig verið óskýrari í 

minningunni en skírnarnöfn. Því væri hægt að grípa í listana ef vafamál kæmu upp.  

Pantað hafði verið kaffi og meðlæti til að bjóða upp á í kaffihléi auk þess sem 

móðir mín bætti eigin góðgæti við. Veitingarnar áttu að undirstrika að ekki væri bara um 

vinnufund að ræða heldur gæfist líka tækifæri til að hvíla sig og spjalla. Fyrstu gestirnir 
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mættu á staðinn um klukkan þrjú. Með skömmu millibili komu fimm konur, þar á meðal 

móðir mín. Ég bauð þær velkomnar, spennt að taka á móti fleirum með tilbúið ávarp. Ég 

bauð þeim til sætis og útskýrði fyrirkomulagið og þær hófust strax handa. Það varð bið 

eftir fleirum. Í ljós kom að ein Kvennalistakvennanna af eldri kynslóðinni, Vilborg 

Sigurðardóttir, var borin til grafar þennan dag og meirihluti þeirra sem hafði skráð sig á 

viðburðinn hafði ákveðið að fara frekar í jarðarför þessarar mætu konu.  

Það voru óneitanlega vonbrigði að svona illa hefði hist á og að ég hefði ekki frétt 

af jarðarförinni í tæka tíð til að breyta dagsetningu viðburðarins. Varðandi dræma 

mætingu á viðburðinn taldi ég að fleira hefði getað haft áhrif. Í hádegisfréttum hafði 

verið sagt frá því að fyrsta Covid-19-tilfellið hefði verið greint hér á landi. Þó að engin 

fyrirmæli hefðu verið gefin um að fólk ætti að halda sig heima var fólk af eldri 

kynslóðinni áhyggjufullt og ekki víst að allir væru tilbúnir að setja sig í mögulega hættu 

með því að koma á mannamót. Ofan á þetta bættist að vetrarfærð var afleit, bæði 

snjóþungt og blint í höfuðborginni seinni hluta þessa dags. Eftir hálftíma komu þó tvær 

aðrar konur og á næsta klukkutímanum þrjár í viðbót þannig að alls mættu tíu konur. 

Þar sem við höfðum gert ráð fyrir þrjátíu konum var tómlegt um að litast í salnum og 

hópafyrirkomulagið, sem hafði verði skipulagt, féll um sjálft sig. Þess í stað fundu 

konurnar sér stað á borðum í salnum þar sem þær unnu einar að sínum verkefnum og 

stóðu stöku sinnum upp til að ráðfæra sig við aðrar um einstaka konur á myndunum. Ég 

settist til hliðar í salnum og hélt mig til hlés. Konurnar virtust mjög áhugasamar um 

verkefnið og sökktu sér niður í myndirnar. Þær þurftu hvorki leiðbeiningar né 

upplýsingar frá mér en hrópuðu reglulega upp yfir sig þegar þær rákust á myndir frá 

löngu liðnum samverustundum eða vinkonum sem þær höfðu ekki séð lengi. Klukkan 

fjögur var tekið hlé til að drekka kaffi og þiggja meðlæti en konurnar vildu lítið sitja yfir 

kaffibollanum. Verkefnin í fyrirlestrarsalnum áttu hug þeirra allan. Þegar klukkan fór að 

nálgast fimm tóku þær að ókyrrast og vildu vita hvort þær gætu fengið að vera lengur. 

Það var því miður ekki möguleiki vegna lokunartíma safnsins. Svo fór að við Ragnhildur 

þurftum að ýta við konunum og minna á að verið væri að loka safninu en þær voru 

sjálfar áfjáðar í að sitja áfram. 
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Mynd 4. Frá viðburðinum. Fyrir miðri mynd eru þær Kristín Sæunnar Sigurðardóttir (í blárri 
peysu) og Kristín Einarsdóttir (í svartri blússu). Fyrir aftan þær situr Eyrún Ingadóttir. Lengst til 
vinstri á myndinni má sjá glitta í Hólmfríði Garðarsdóttur.  

  Þegar við stóðum upp til að ganga frá og kveðja mynduðust umræður á meðal 

þeirra sem komu. Þær lýstu því yfir að þær myndu gjarnan vilja koma aftur og voru  

svekktar fyrir hönd vinkvenna sinna sem misstu af þessu. Ein tók fram að hún vildi fá að  

koma og þyrfti engar veitingar eða verðlaun, gleðin yfir því að vinna verkefnið væru laun 

í sjálfu sér.  
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Í ljós kom að einhverjar kvennanna höfðu aldrei heyrt talað um Kvennasögusafn 

og vissu ekki af tilvist þess fyrr en þær fengu boð um viðburðinn. Það kom mér á óvart, 

enda hafði ég fyrir fram haldið að safnið ætti að hafa fengið hvað mesta kynningu innan 

þessa hóps. Ein kvennanna kom með skjöl að heiman sem hún vildi færa safninu. Þar 

voru meðal annars ljósmyndir og gögn frá Kvennalistanum sem sögðu skemmtilega 

sögu, til að mynda sönghefti sem hún hafði útbúið og dreift hafði verið á samkomum 

Kvennalistans þar sem til siðs var að konur tækju saman lagið.  

Önnur kona sagðist hafa komið með gögn fyrir safnið fyrir mörgum árum sem 

hún hélt mögulega að hefðu tapast. Hún hafði spurt eftir þeim síðar og þá höfðu þau 

ekki fundist. Af þeim sökum vantreysti hún safninu og hafði ráðið öðrum frá því að skila 

gögnum inn til Kvennasögusafns. Þetta hlýtur að teljast mjög bagalegt enda tilheyra 

kvennalistakonur þeim hópi kvenna sem hafa verið hvað virkastar í félagsstarfi og 

meðlimir í ýmsum hópum sem hafa það að markmiði að breyta samfélaginu. Í því starfi 

má gera ráð fyrir að til verði ýmis gögn sem vert er að varðveita og því slæmt fyrir 

Kvennasögusafn ef í ljós kemur að í áðurnefndum hópi ríki vantraust á starf safnsins. 

Það er því mikilvægt fyrir Kvennasögusafn að efla sýnileika sinn og samstarf með öðrum 

hópum, bæði til að safna gögnum en einnig til að ávinna safninu traust.  

 

6.8 Hugleiðingar eftir viðburðinn 

Ekki tókst að safna upplýsingum um allar myndirnar en einhverjar upplýsingar er að 

finna um flestar þeirra. Sumar myndanna eru af því tagi að aldrei mun fást úr því skorið 

af hvaða tilefni þær voru teknar. Þessar myndir sýna til dæmis baksvip nokkurra kvenna í 

skrifstofuhúsnæði, myndir af byggingarframkvæmdum og myndir sem virðast hafa verið 

teknar af landslagi út um glugga bíls á ferð svo að eitthvað sé nefnt. Myndaskráin er 

opin og enn verður hægt að bæta við hana ef nýjar upplýsingar berast. Auðheyrt var á 

þeim konum, sem mættu á viðburðinn, að mikill áhugi var á að endurtaka leikinn og í 

Facebook-hóp þeirra kom fram fjöldi áskorana um að viðburðurinn yrði endurtekinn þar 

sem margar konur gátu ekki komið. Í ljósi þess að Covid-faraldurinn geisar nú um landið 

og heiminn allan er ekki fyrir séð að það verði hægt í náinni framtíð. Ég varð fyrir 

nokkrum vonbrigðum yfir að skráin skyldi ekki hafa verið ekki fullkomin þegar ég skilaði 

henni inn til Kvennasögusafns en huggaði mig við að hún gæti hvort sem er aldrei orðið 
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það. Hvernær er skrá orðin nógu ítarleg? Ég hafði vonast til þess að á viðburðinum 

kæmu fram einhverjar skemmtilegar og persónulegar sögur sem tengdust myndunum 

og hafði gefið rými fyrir það á blöðunum þar sem átti að fylla út upplýsingar. Engar slíkar 

sögur bárust enda voru konurnar fáar og áttu fullt í fangi með að nýta þann tíma sem 

gafst til að gefa grunnupplýsingar um myndirnar. Ég veit þó að í Facebook-hóp 

Kvennalistakvenna hafa í kjölfarið spunnist umræður um þetta verkefni, hugmyndir hafa 

komið fram um að konur settust niður við skriftir og rituðu minningar sínar frá þessum 

tíma. Það gleður mig að þetta verkefni hafi ef til vill orðið kveikjan að slíku ferli. Ég er 

líka minnug þess að þegar ég hitti Ingu Láru Baldvinsdóttur og hún kenndi mér að skrá 

og flokka myndirnar þá sá hún ástæðu til að undirstrika við mig að allt sem ég gerði í 

skráningunni myndi koma að gagni síðar. Ég ætti ekki að hafa áhyggjur af því að 

skráningin yrði ekki fullkomin. Allur frágangur myndi auðvelda áframhaldandi vinnu með 

myndirnar og auðvelda nýtingu þeirra. Ég fann huggun í þessum orðum þegar ég leit yfir 

skránna og sá að enn var að finna göt þar sem engar upplýsingar höfðu fundist og 

gladdist frekar yfir möguleikanum á því að skráin gæti orðið kveikja að frekari 

verkefnum.   
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7 Lokaorð 

 

Í upphafi var spurt hvort gerlegt eða æskilegt væri að beina safnastarfi í nýjan farveg þar 

sem virkni og vellíðan samfélagsins yrði höfð að leiðarljósi með áherslu á að tengja fólk 

með hrifum og tilfinningalegum upplifunum. Ég tel auðsætt að svo sé. Möguleikar safna 

eru vannýttir og þar má fara nýjar og óhefðbundnar leiðir til að ná sambandi við 

samfélagið með ýmsum samstarfsverkefnum.  

Í gegnum þetta ferli, sem vinnan með ljósmyndir Kvennasögusafns var, hef ég 

sannfærst um að söfn geta og eiga að sinna betur vinnu sem miðar að því að færa fólk 

nær hvert öðru í gegnum tilfinningar og hrif. Þar sem fólk kemur saman og deilir reynslu 

sinni með öðrum skapast skilningur og samkennd. Þar getur skapast nánd sem nærir 

sálina og hefur jákvæð áhrif á heilsu og líðan.  

Það verkefni, sem ég vann fyrir Kvennasögusafn, var ferli. Það tók ýmsar beygjur 

á leiðinni. Ég lagði í fyrstu upp með að flokka ljósmyndir Kvennalistans af því að 

verkefnið var hagnýtt og vel afmarkað. Ég komst svo að því að verkefnið var flóknara en 

virtist við fyrstu sýn. Í því lágu lög af alls kyns tengingum, efnislegum og 

tilfinningalegum. Ég tengdi mig við Kvennasögusafn vegna safnafræðinnar, ég tengdist 

Kvennalistanum í gegnum móður mína, ljósmyndirnar tengdust konum innan 

Kvennalistans og þarna á milli lágu margs konar strengir þvers og kruss, ekki síst 

tilfinningalegir sem urðu þess valdandi að ég vildi skoða þann þátt betur. Þó að ég hefði 

lagt upp með að vinna hagnýtt flokkunarverkefni fann ég fljótt á eigin skinni að 

tilfinningalegi þátturinn var sá þáttur verkefnisins sem skipti mestu máli. 

Eftir að hafa fundið fyrir vonbrigðum með mætinguna á viðburðinn, sem ég hafði 

skipulagt með svo löngum fyrirvara, og einnig með að skráin skyldi ekki ná að verða 

fullkomin, fann ég að þau vonbrigði voru yfirskyggð af ánægju með aðra þætti. Ég var 

ánægð með viðtökur þeirra sem mættu. Það gladdi mig að konurnar skyldu hafa haft 

gaman af þátttökunni og að hún hafði orðið þeim hvatning til frekari verkefna. Ég fann 

að jákvæðar viðtökur kvennanna skiptu mig meira máli en góð mæting og fullkomin 
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skráning. Það voru hrifin sem höfðu mest að segja, að konur færu sáttar frá verkefninu 

því að það jók líkurnar á að þær væru tilbúnar að taka þátt í þess háttar verkefnum á ný. 

Skjöl sem myndast í starfi grasrótarhreyfinga eða hópa sem vinna að 

sameiginlegum verkefnum er rétt nýta sem afl í starfi þeirra. Þau skjöl sem geymd eru á 

skjalasöfnum segja sögur sem hafa afl til að hreyfa við fólki, vekja minningar og styrkja 

sjálfsmynd, tengsl og sögu hópa. Varðveisla slíkra skjala er vissulega góðra gjalda verð 

en saga sem aldrei er sögð lifir ekki. Söfn hafa tækifæri til að vekja safnkost aftur til 

lífsins með því að koma honum í snertingu við samfélag sitt.   

Nauðsynlegt er að leita leiða til að koma sögunni aftur út í almannarýmið þar 

sem hún hefur tækifæri til að verða lesin, skoðuð og skynjuð í gegnum safnkostinn. 

Vinna með skjölin getur orðið að tilefni til að kalla saman hópa og efla þá. Slík verkefni 

hafa fram til þessa ekki verið snar þáttur í starfi safna, hvorki skjalasafna né annarra, en 

með breyttu umhverfi og lifnaðarháttum fólks á síðastliðnum áratugum er kominn tími 

til að endurskoða hlutverk þeirra. Einmanaleiki og einangrun er vaxandi vandamál. Sífellt 

færri tækifæri gefast til að njóta samvista við annað fólk þar sem innihaldsrík samskipti 

eru þungamiðjan. Ég tel mig hafa sýnt fram á að slíkar tengingar vekja hrif sem næra fólk 

og styrkja, geta hvatt til frekari verkefna og orðið einstaklingum og hópum hvatning til 

að halda áfram að móta sínar sögur. 

Fólk í fræðasamfélaginu er í auknum mæli byrjað að veita athygli hrifum og vinnu 

með tilfinningar með það að markmiði að efla vellíðan einstaklinga og almenna 

lýðheilsu. Í safnastarfi finnast mörg tækifæri til að víkka út starfsemina til að taka þátt í 

þessu þarfa samfélagslega verkefni. Öll söfn eiga kost á að vinna að slíkum verkefnum 

enda geta ólík söfn lagað verkefni sín að eigin aðstæðum og þeim hópum sem þau 

sinna. Taka mætti til fyrirmyndar femíníska nálgun á safnastarf þar sem 

hluttekningarsiðfræði kvenréttindabaráttunnar gerir safnvörð að umönnunaraðila og 

samkennd er höfð í fyrirrúmi í safnastarfinu. Tengingar fólks og hluta eru síbreytilegar 

og því má alltaf setja safnkost í nýtt samhengi við nýjar aðstæður og skapa þannig nýjar 

upplifanir.  

Sem menningarstofnanir eru söfn í kjöraðstöðu til að koma af stað samtölum og 

vitundarvakningu sem myndi verða bæði söfnum og samfélagi til hagsbóta á tímum þar 

sem nærandi samverustundir virðast vera á undanhaldi. Tími er því kominn til að víkka 
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út starf safna og leggja frekari áherslu á samstarfsverkefni í samvinnu við samfélagið og 

þá hópa sem þau þjóna. Markmiðið ætti að vera að færa fólk nær hvert öðru svo að það 

fái tækifæri til að finna lífskraftinn úr sjálfu sér bergmála frá öðrum manneskjum, finna 

nánd og upplifa hrif.  
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