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Útdráttur 

Söfn eru lifandi stofnanir sem þjóna þeim samfélögum sem þau tilheyra. Samfélög manna 

eru þó margslungin og fjölbreytt. Einn jaðarhópur sem lítið hefur verið fjallað um á 

söfnum er fatlað fólk. Talið er að um 15% jarðarbúa séu fatlaðir á einhvern hátt. Því er 

mikilvægt að söfn leiti leiða til að koma á móts við fatlað fólk. Hér er leitast er við að svara 

tveimur rannsóknarspurningum. Annars vegar hvers vegna það er mikilvægt fyrir söfn að 

vinna með hópum fatlaðra úr samfélaginu sem þau þjóna? Hins vegar hvað má finna í 

safnkosti Þjóðminjasafns Íslands sem varpar ljósi á efnismenningu og líf fatlaðs fólks hér 

á árum áður? Farið er yfir helstu kenningar og greinar þar sem safnafræði og fötlunarfræði 

mætast. Einnig skoðað hvers vegna það er mikilvægt að söfn fjalli um þessi málefni og 

nýti þá sérfræðiþekkingu sem fatlað fólk býr yfir. Það fundust 64 gripir hjá Þjóðminjasafni 

Íslands sem féllu inn í verkefnið Fötlun fyrir tíma fötlunar, en þar er leitast við að varpa 

ljósi á líf og tilveru fatlaðs fólks á Íslandi frá landnámi og fram til ársins 1936. Listi yfir alla 

gripina er að finna í viðauka. Gripir eru ein af þeim heimildum sem vert er að taka 

alvarlega. Gripir gefa öðruvísi sýn inn í fortíðina heldur en ritaðar heimildir og hafa einnig 

öðruvísi áhrif á fólk. 
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Abstract 

Museums are living institutions that serve the communities to which they belong. Human 

societies, however, are complex and diverse. One marginal group that has been little 

discussed in museums is people with disabilities. It is estimated that about 15% of the 

world's population is disabled in some way. It is therefore important that museums look 

for ways to accommodate people with disabilities. This is an attempt to answer two 

research questions. On the one hand, why is it important for museums to work with 

groups of disabled people from the community they serve? On the other hand, what can 

be found in the collection of the National Museum of Iceland that sheds light on the 

material culture and life of disabled people here in the past? The main theories and 

disciplines where museum studies and disability studies meet are covered. Also examined 

why it is important for museums to address these issues and utilize the expertise of 

people with disabilities. 64 artefacts were found at the National Museum of Iceland that 

were included in the project Disability before disability, which seeks to shed light on the 

life and existence of disabled people in Iceland from the settlement until 1936. A list of 

all artefacts can be found in the appendix. Artefacts are one of the sources that are worth 

taking seriously. Artefacts give a different view of the past than written sources and also 

have a different effect on people. 
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Formáli  

Þetta lokaverkefni er til fullnaðar MA gráðu í safnafræði. Dr. Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

leiðbeindi því og færi ég honum mínar bestu þakkir fyrir. Einnig við ég þakka Dr. Arndísi 

Bergsdóttur fyrir leiðbeiningar og aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar sem unnin var 

í samstarfi við Fötlun fyrir tíma fötlunar og Þjóðminjasafn Íslands. Að lokun við ég þakka 

manninum mínum Árna Gesti Sigfússyni fyrir alla hjálpina. 
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1 Inngangur 

Mörg söfn líta svo á að þau séu lifandi stofnanir sem eiga að þjóna þeim samfélögum sem 

þau tilheyra. Samfélög manna eru þó margslungin og fjölbreytt. Það er því mikilvægt að 

söfn kynni sér þá hópa sem eru til staðar í samfélaginu sem stendur safninu næst og komi 

á móts við þá. Einn jaðarhópur sem oft hefur orðið undir á söfnum og hreinlega ekki til 

sýnis er fatlað fólk. Fatlað fólk er afar fjölbreyttur og stór hópur. Einnig er það nokkuð víst 

að fatlað fólk hefur verið til í öllum samfélögum í gegnum tíðina, þó maður átti sig ekki 

alltaf á því þegar verið er að fjalla um fortíðina. Alþjóðaheilbrigðistofnunin áætlar að um 

15% manns búi við fötlun í heiminum, eða meira en einn milljarður manna. Þau ganga út 

frá þeirri skilgreiningu að fötlun sé regnhlífarhugtak fyrir fólk með skerðingar, takmarkaða 

virkni og takmarkaða þátttökugetu, meðal annars vegna skorts á aðgengi (World Health 

Organization, 2011: 7-8). Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir jafnframt að fötlun sé flókin, 

aðstæður fatlaðs fólks séu breytilegar eftir samfélögum og ólíkum kerfum (World Health 

Organization, 2011: 7). Vegna hækkandi aldurs og framfara í læknavísindum fjölgar þeim 

sem búa við einhverjar skerðingar. En fatlað fólk upplifir fötlunina sína á mjög ólíkan hátt 

eftir því hvernig skerðingu þau hafa, samfélögum og að öðrum hópum sem þau tilheyra, 

til dæmis aldri, kyni, kynþætti eða kynhneigð ((World Health Organization, 2011: 8). 

Ýmislegt hefur verið skrifað og rannsakað þegar kemur að tengslum safna og hvernig þau 

geta tekið á móti og fjallað um fatlað fólk. Mikið hefur verið rætt um aðgengi fatlaðs fólks 

að söfnum og hvað söfn geta gert til að koma á móts við fatlaða gesti sína en farið verður 

stuttlega yfir það hér á eftir. Einnig verða skoðaðar rannsóknir og greinar fræðimanna þar 

sem skoðað er hverjar skyldur safna eru gagnvart fötluðu fólki og hvernig sögur þeirra eru 

sagðar á söfnum. 

 Fötlunarfræði er fræðigrein sem á rætur sínar að rekja til pólitískrar 

mannréttindabaráttu fatlaðra sem hófst af krafti á sjöunda áratug síðustu aldar. 

(Rannveig Traustadóttir, 2006: 197). Á heimasíðu Fötlunarfræði við Háskóla Íslands segir: 

„Fötlunarfræði er þverfagleg fræðigrein sem leggur áherslu á að þróa félagslegan skiling 

á fötlun og rannsaka þátt menningar og umhverfis í að skapa og viðhalda fötlun.“ 

(Fötlunarfræði, á.á.) Fötlunarfræði við Háskóla Íslands stóð fyrir þverfaglegu verkefni sem 
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kallast Fötlun fyrir tíma fötlunar (e. Disability before Disability) þar sem leitast er við að 

rannsaka heimildir um tilveru fatlaðs fólks á Íslandi hér á öldum áður. Verkefnið Fötlun 

fyrir tíma fötlunar er þverfaglegt rannsóknarverkefni átta fræðisviða við Háskóla Íslands 

undir leiðsögn Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur fötlunarfræðings. Markmið verkefnissins er 

að finna heimildir um fatlað fólk á Íslandi frá landnámi allt til ársins 1936, þegar fyrstu lög 

sem skilgreina fötlun á einhvern hátt voru sett á Alþingi og rannsaka þær heimildir út frá 

þverfaglegum vinnubrögðum þeirra átta faga sem taka þátt í rannsókninni (Um verkefnið, 

á.á). Lögð er áhersla á að vinna verkefnið út frá sjónarhorni fötlunarfræða. Þau fræðasvið 

sem taka þátt í rannsóknarverkefninu eru sagnfræði, fornleifafræði, miðaldabókmenntir, 

mannfræði, þjóðfræði, safnafræði og upplýsingafræði auk fötlunarfræði (Um verkefnið, 

á.á.). Mitt hlutverk innan þessarar rannsóknar var að kynna mér safneign Þjóðminjasafns 

Íslands og skoða hvaða gripir varpa ljósi á líf og störf fatlaðis fólks á Íslandi hér áður fyrr. 

Þar sem rannsóknin miðar við árið 1936 miðaði ég einnig við það ártal, en aldur gripa í 

safneiginum safna er stundum á reiki. Söfn eignast safnkosti á ýmsa vegu en margt er 

gefið til safnanna. Reynt er eftir fremsta megni að skrá allar mikilvægar upplýsingar um 

gripina þegar tekið er við gripunum en það hefur því miður ekki alltaf verið hægt. Því er 

eitthvað um að giskað sé á aldur gripa við skráningar á þeim, út frá tiltækum heimildum.  

Hér á eftir verður leitast við að svara tveimur rannsóknarspurningum. Annars 

vegar hvers vegna það er mikilvægt fyrir söfn að vinna með hópum fatlaðra úr 

samfélaginu sem þau þjóna? Hins vegar hvað má finna í safnkosti Þjóðminjasafns Íslands 

sem varpar ljósi á efnismenningu og líf fatlaðs fólks hér á árum áður? 

Ritgerðin skiptist þannig að í öðrum kafla er stiklað á stóru um helstu hugtök í 

fötlunarfræði og farið yfir grunnhugmyndir sem notaðar voru við þessa ritgerð. Í þriðja 

kafla er farið yfir nokkrar rannsóknir sem beinast að safnastarfi og fötlun. Í fjórða kafla er 

fjallað um aðgengismál og hvers vegna samstarf milli safna og fatlaðs fólks er mikilvægt. 

Í fimmta kafla er farið yfir söfnunarstefnu Þjóðminjasafns Íslands. Í sjötta kafla er svo 

fjallað um rannsókn sem gerð var í samstarfi við verkefnið Fötlun fyrir tíma fötlunar á 

þeim gripum sem fundust við leit rannsakandans í fólum Þjóðminjasafns Íslands sumarið 

2018, auk þess sem viðauki í lok ritgerðinar listar alla þá gripi sem fundust það sumarið. 
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2 Grunnhugmyndir 

2.1 Fötlun fyrir tíma fötlunar 

Líkt og fram hefur komið er verkefnið Fötlun fyrir tíma fötlunar þverfaglegt 

rannsóknarverkefni ýmissa fræðisviða við Háskóla Íslands undir leiðsögn Hönnu Bjargar 

Sigurjónsdóttur fötlunarfræðings. Verkefnið miðar að því að finna heimildir og skoða þær 

með tilliti til rannsóknaraðferða þeirra fræðigreina sem taka þátt. Ákveðið var að miða 

við árið 1936 þar sem þá voru lög um fávitahæli (nr. 18/1936) sett á Alþingi. Rannsóknin 

sem fjallað verður betur um síðar miðast að því að finna gripi úr vörslu Þjóðminjasafns 

Íslands sem geta tengst fötluðu fólk og lífi þess á einhvern hátt, inna tímaafmarkana sem 

gefin voru fyrir verkefnið. Söfn eignast safnkosti á ýmsa vegu en margt er gefið til 

safnanna. Reynt er eftir fremsta megni að skrá allar mikilvægar upplýsingar um gripina 

þegar tekið er við gripunum en það hefur því miður ekki alltaf verið hægt. Því er eitthvað 

um giskað sé á aldur gripa, út frá öðrum heimildum en stundum er tímabilið sem gripurinn 

er talinn vera frá ansi langt. Hér á eftir er stutt útskýring á hvers vegna miðað við við árið 

1936. 

 Árið 1936 voru sett Lög um fávitahæli (nr. 18/1936). Þetta voru fyrstu lög á Íslandi 

sem tóku á einhvern hátt á málefnum fatlaðra einstaklinga. Margrét Margeirsdóttir 

fjallaði um sögu fatlaðra og lagaumhverfis í Fötlun og samfélag. Þar kemur fram að 

undanfari lagana var sá að Sesselja Sigmundsdóttir stofnaði heimili fyrir munaðarlaus og 

fötluð börn á Sólheimum. Í framhaldi af því lagði Guðrún Lárusdóttir alþingismaður fram 

til Alþingis 1935 frumvarp til laga um fávitaheimili. Í lögunum var gert ráð fyrir því að ríkið 

sæi um að stofna skólaheimili, hjúkrunarhæli og vinnuhæli fyrir þorskaskert fólk. Einnig 

var ákveðið að framfærslustyrkur þroskraskertra myndi ekki teljast sem fátækrastyrkur. 

Þau lög voru svo samþykkt eftir umræðu í þinginu sem Lög um fávitahæli (nr. 18/1936) 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001: 111).  

 Árið 1936 voru einnig sett Lög um alþýðutryggingar (nr. 74/1936) og Lög um 

ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla (nr. 78/1936). Lög um alþýðutryggingar voru 

sett eftir mikla umræðu um framfærslumál. Fjallað var um fátækt, vandamál sem 

tengdust gömlu fátæktaraðstoðinni, réttindi fátækra einstaklinga sem og breytingar á 

atvinnuháttum og lífi Íslendinga og nýjar orsakir fátæktar sem fylgdu þeim breytingum. 

Markmið lagana var að koma á laggirnar félagslegu tryggingarkerfi fyrir alþýðufólk í 
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landinu og taka tillit til ýmissa þátta líkt og elli, örorku, slysa, veikinda og atvinnuleysis 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001: 112). Lög um ríkisframfærslu sjúkra manna og örkumla 

tóku gildi skömmu eftir Lögum um alþýðutryggingar. Í þeim var ákveðið hvernig 

framfærslu langtímasjúklinga og sérstaklega var fjallað um „fávita“ eins og þau voru nefnd 

í lögunum. Ekki verður farið ítarlega yfir þessi lög hér, en með þeim var sett heildarkerfi 

framfærslu sem náði til allra langveikra og þeirra sem skilgreindir voru sem „fávitar“ af 

ráðherra, eftir tillögur landlæknis (Margrét Margeirsdóttir, 2001: 112-113). Öll þessi lög 

voru sett á sama ári og þarna koma fram fyrstu lagalegu skilgreiningarnar um fatlað fólk 

á Íslandi.  

2.2 Hvað er fötlunarfræði? 

Rannveig Traustadóttir skrifaði grein í bókinni Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar rannsóknir 

sem kom út árið 2003, þar sem hún fór yfir helstu kenningar í fötlunarfræði. Þar segir hún 

meðal annars að á Íslandi notumst við aðallega við orðið fötlun, en færri noti orð eins og 

skerðing um lífræðilegan þátt fötlunarinnar. Fötlun er þá notað sem yfirheiti yfir fólk með 

mismunandi skerðingar, líkt og tíðkast annarstaðar á Norðurlöndunum. „Á íslensku hefur 

hugtakið fötlun verið haft sem yfirheiti um margvíslegar skerðingar. Í daglegu tali vísar 

íslenska hugtakið því til hópa fólks sem talið er ófært um að taka þátt í „eðlilegum“ 

athöfnum vegna líkamlegra eða andlegra „galla“ eða „takmarkana“ sem gera það 

„óeðlilegt““ (Rannveig Traustadóttir, 2003: 29). Í fötlunarfræði er lögð áhesla á að 

rannsóknir séu ekki einungis um fatlað heldur einnig fyrir fatlaða (Rannveig Traustadóttir, 

2003: 42). Það er ekki langt síðan byrjað var að kenna fötlunarfræði við Háskóla Íslands 

en sviðið var sett á laggirnar skömmu eftir síðustu aldamót. Í inngangi að bókinni Fötlun 

og menning er fötlunarfræði skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 

Fötlunarfræði er þverfagleg fræðigrein sem leggur áherslu á 
félagslegan skiling á fötlun og þátt menningar og umhverfis í að 
skapa, móta og viðhalda fötlun. Í fötlunarfræði er fötlun ekki 
rannsökuð út frá einstaklingum, skerðingu eða endurhæfingu 
heldur er áherslan á að skoða og skilja hvernig merking fötlunar 
mótast í félagslegu og menningarlegu samhengi. Fötlunarfræði 
nálgast ekki einstaklinginn með það að markmiði að laga hann að 
samfélaginu heldur beina þau sjónum að samfélaginu og hvernig 
hægt sé að laga það að fötluðu fólki. (Hanna Björg 
Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013: 
9) 
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Rannveig Traustadóttir segir í inngangi að Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju fræðasviði 

að það skiptir miklu máli hvernig ríkjandi skilningur samfélagsins á fötlun er, hvernig 

brugðist sé við fötluðu fólki. Sé fötlun aðallega hugsuð sem galli hjá manneskju sem þurfi 

að laga þá er rökrétt að reynt sé að laga hana eða lækna. Ef samfélagið lítur hins vegar 

einnig á að að fötlun stafi einnig af félagslegum hindrunum þá er skiljanlegt að við horfum 

líka til samfélagsbreytinga og reynum að stuðla að breyttu samfélagi sem allir geti tekið 

þátt í. Með fræðilegri umfjöllun er hægt að hafa áhrif á samfélagið og hvernig við skiljum 

fötlun og geta þau því skipt máli fyrir fatlað fólk og aðstandendur þeirra (Rannveig 

Traustadóttir, 2006: 9). Fötlunarfræði er fremur ung fræðigrein (Rannveig Traustadóttir, 

2006: 20) og hún hefur þróast á ólíkan hátt í ólíkum löndum. Ólíkar aðstæður fatlaðs fólks 

og ólíkar hefðir mismunandi fræðisamfélaga hafa þannig haft áhrif á þróun fötlunarfræði. 

Það virðist þó vera sameiginlegt að flestir sem starfa á sviði fötlunarfræði hafna 

læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun og krefjast nýs skilnings á fötlun. Sá skilningur þarf 

að taka mið af félagslegum og menningarlegum þáttum (Rannveig Traustadóttir, 2006: 

21-22). Fötlunarfræði leggur einnig áherslu á hrista upp í ríkjandi hugmyndum um fötlun 

og ögra því sem telst vera eðlilegt í hverju samfélagi. Fræðin verða því náskyld 

mannréttindabaráttu fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006: 22).  

2.3 Breska líkan fötlunarfræðinnar 

The Council for Museums, Archives and Libraries í Bretlandi hefur gefið út leiðbeiningar 

um hvernig söfn geta komið á móts við fatlaða í sínu samfélagi og hvað söfn geta gert til 

að tryggja aðgengi fyrir alla. Sú skýrsla inniheldur leiðbeiningar um hvernig söfn geta 

komið á móts við fatlaða gesti og þar er mikið fjallað um breska líkanið í fötlunarfræði, en 

það er félagslegt líkan. Nánar verður fjallað um þá grein síðar en fyrst er gott að útskýra 

hvað breska líkanið er. Rannveig Traustadóttir segir að félagsleg líkön eigi rætur að rekja 

til gagnrýni á læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003: 29). 

Þekktasta félagslega líkanið er breska líkanið. Breska líkanið byggir á þeirri stefnu að það 

sé í raun ekki skerðingin sem fatli fólk heldur samfélagið, þær félagslegu hindranir sem 

fatlað fólk þarf að glíma við eru í raun það sem fatlar fólk og kemur í veg fyrir að þau geti 

lifað lífi sínu til fulls (Rannveig Traustadóttir, 2003, 29). Þessi skilningur hafnar 

hugmyndum læknisfræðinnar og velferðarkerfa og er því frelsandi fyrir fatlaða að það sé 
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í raun samfélagsins að aðlaga sig að þörfum allra en ekki fatlaðra að aðlaga sig að 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003: 30). Sú gagnrýni sem sett hefur verið fram um 

breska líkanið felur meðal annars í sér að fólk með ákveðnar skerðingar hafi orðið útundan 

þegar fjallað er um fötlun og þeirra reynsla passi ekki við breska líkanið. Þetta á aðallega 

við um fólk með þroskahömlun, fólk með geðræn vandamál og heyrnarskerta. Einnig 

finnst mörgum sem þetta sjónarhorn líti framhjá mikilvægi skerðingarinnar í lífi fatlaðs 

fólks og að skerðingin er hluti af lífi þeirra. Þó félagslegar og efnahagslegar hindranir séu 

fyrirferðamiklar þá má ekki gera lítið úr menningarlegum þáttum og reynslu fólks af fötlun 

(Rannveig Traustadóttir, 2003: 31-32). Einnig hefur fólk sem tilheyrir öðrum 

minnihlutahópum líka gagnrýnt nálgun breska líkansins þar sem líkanið tekur ekki tilliti til 

þess að það eru fleiri félagslegir þættir sem geta valdið hindrunum í samfélaginu og því 

aukið á útskúfun fólk að tilheyra fleiri hópum. Sem dæmi eru hinsegin fatlað fólk, fatlað 

fólk af ýmsum kynþáttum, kynum og aldri (Rannveig Traustadóttir, 2003: 32). Þessi 

gagnrýni er gagnleg þar sem hún kemur frá fólkinu sem notast við líkanið og líkanið var 

gert fyrir. Rannvegi segir jafnframt að gagnrýnin hafi styrkt fötlunarfræði sem fræðigrein 

og sýnt fram á fjölbreytileika hópsins sem um ræðir (Rannveig Traustadóttir, 2003: 33).  

 Hefðbundnar hugmyndir um fötlun og skerðingu er oft kallaðar læknisfræðilegt 

sjónarhorn eða læknisfræðilega líkanið. Þá er hugsað um fötlun eingöngu út frá 

skerðingunni og sem eitthvað sem þarf að laga eða bæta. Þessi skilningur hefur svo 

smitast úr í samfélagið frá heilbrigðisstéttum. Fötlunin er álitin persónulegur harmleikur 

sem mikilvægt er að laga svo manneskjan geti lifað „eðlilegu“ lífi (Rannveig Traustadóttir, 

2006: 24). Þessum hugmyndum er hafnað af flest öllum fötlunarfræðingum. Mikið verður 

vísað til breska sjónarhornsins hér á eftir, en það er ríkjandi í hinum ýmsu rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á breskum söfnum. Breska líkanið hefur ekki náð mikilli útbreiðslu 

á Íslandi, allavega ekki í orðræðunni (Rannveig Traustadóttir, 2003: 37), en Rannveig fer 

einnig yfir norræna líkanið sem byggir að miklu leiti á velferðarkerfinu sem er við lýði á 

Norðurlöndunum. Hér á landi eiga þessi líkön ekki alltaf við og því mikilvægt að apa ekki 

hugsanalaust upp eftir öðrum þjóðum heldur skoða málefnið í samhengi við okkar 

samfélag. Rannveig bendir jafnframt á að það er mikilvægt að átta okkur á hvernig við 

hugsum um fatlað fólk og hvaða skilning við leggjum í fötlun. Það hefur áhrif á hvernig við 

hugsum um fatlað fólk í samfélaginu og hvernig rætt er um það. Einnig er mikilvægt að 

kynnast öllum margbreytileikanum en fatlað fólk hefur verið heldur jaðarsett og ósýnilegt 
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fyrir almenning og það er heldur betur kominn tími til að breyta því (Rannveig 

Traustadóttir, 2006: 32-33).  
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3 Fræðileg nálgun 

Nýja safnafræðin er hugtak sem kom fram á sjónarsviðið við lok níunda áratugarins þegar 

Peter Vergo ritstýrði bókinni The New Museology. Hann segir í inngangi bókarinnar að 

hægt sé að skilgreina safnafræði sem rannsóknir á söfnum, sögu þeirra og undirliggjandi 

heimsspeki þeirra og þeirra mörgu leiðir sem söfnin hafa í gegnum tíðina nýtt til að þróast. 

Hvert hlutverk safna er félagslega, menntunarlega, pólitískt (Vergo, 1989: 1). Vergo segir 

jafnframt að helsti munur gömlu safnafræðinnar og þeirrar nýju er að sú gamla leggur 

aðaláherslu á aðferðir safna en sú nýja leggur meiri áherslu á tilgang safna (Vergo, 1989: 

3). Hægt er að skoða tilgang safna út frá mörgum ólíkum þáttum. Hvernig söfn sýna og 

segja frá fötlun hefur verið skoðað víða um heim. Hér á eftir verður stiklað á stóru um þær 

fræðigreinar sem til eru frá Íslandi annarsvegar og Bretlandi hinsvegar. 

3.1 Íslensk umfjöllun 

Árið 2013 kom út ritið Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi í ritstjórn Hönnu 

Bjargar Sigurjónsdóttur, Ármanns Jakobssonar og Kristínar Björnsdóttur. Þar er farið yfir 

rannsóknir á ýmsum sviðum íslenskrar menningar með fötlun að leiðarljósi. Í inngangi 

bókarinnar benda ritstjórar hennar á að menningarefni samfélaga geta sagt mikið til um 

stöðu og viðhorf til fatlaðs fólks frá ólíkum tímum. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013: 7). Þegar verið er að skilgreina fatlanir og 

skerðingar er það oft gert út frá læknisfræðilegu sjónarhorni líkt og fram hefur komið. 

Reynt er að finna leiðir til að „lækna“ fötlunina, þó það sé ekki alltaf hægt. Hanna Björg, 

Ármann og Kristín segja jafnframt að flokkunarkerfið þar sem fötlun og skerðingar eru 

skilgreind sem stöðug og óbreytilegt fyrirbæri sé alltaf verið að skilgreina það sem er 

„afbrigðilegt“ en aldrei það sem er „eðlilegt“. Það sem eðlilegt telst er breytilegt eftir 

samfélögum og menningu þeirra. Það sé því mikilvægt að rannsaka menningarleg 

fyrirbæri og sjá hvernig það sem er „eðlilegt“ breytist. Þannig varpar orðræðan ljósi á 

stöðu fatlaðs fólks á hverjum tíma sem og samfélagið allt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013: 8-9).  

 Það er mikilvægt að vanda sig þegar verið er að skoða fortíðina. Fæst er klippt og 

skorið í þessum heimi og bæði geta verið jákvæð og neikvæð viðhorf til fötlunar ríkjandi 

á sama tíma. Fötlunarfræði leitast við að skoða hvaða þátt menningin hefur í að viðhalda 

ríkjandi skilningi á fötlun og með því að varpa ljósi á hvernig sá skilningur hefur breyst í 
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gegnum tíðina er auðvelt að benda á hvernig við sem samfélag verðum samdauna ríkjandi 

hugmyndum um fatlað fólk hverju sinni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson 

og Kristín Björnsdóttir, 2013: 11-12). Stór hluti fatlaðs fólks hefur í gegnum tíðina búið við 

valdleysi og bág kjör, þó auðvitað megi finna undantekningar (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013: 18). Það er algengt í 

vestrænum samfélögum að draga upp einsleita mynd af lífi fatlaðar þar sem þau eru sett 

upp sem hetjur fyrir að geta lifað lífi sínu eða við beðin um að vorkenna þeim. Margt fatlað 

fólk elst upp við þá hugmynd að líf þeirra sé einskis virði og er þessum hugmyndum oft 

viðhaldið í menningunni. Það hefur einnig áhrif á hvernig aðrir sjá fatlaða. Það er því 

mikilvægt að skilja hvaða áhrif menningin hefur á sýn okkar á fatlað fólk (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013: 19).  

 Sigurjón Baldur Hafsteinsson safnafræðingur skoðar hvernig safnastarf tekur tillit 

til fötlunar í sínum rannsóknum í greininni „Hvað með umfjöllun um það hvað okkur finnst 

um þau!?“: Fötlun og safnastarf. Þar bendir hann á að söfn leitast við að koma á mót við 

samfélagið sem þau starfa fyrir og hefur réttindabarátta fatlaðs fólks skilað sér til safna 

og endurskoðun á starfsemi þeirra með tilliti til fatlaðs fólks (Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson, 2013: 169). Einnig hafa ýmsir samningar og lög verið samþykkt undanfarin 

ár og áratugi sem ætlað er að rétta hlut fatlaðs fólks. Þar má nefna Mannréttindasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og hin ýmsu safnalög og lög sem snúa beint að málefnum fatlaðs 

fólks (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 170). Í framhaldi af þessu breytta lagaumhverfi 

hafa safnafræðingar, fötlunarfræðingar og aðrir sem láta sig málið varða velt upp ýmsum 

erfiðum spurningum. Sigurjón tekur sem dæmi:  

 

Hvaða heimildum eiga söfn að safna? Er hægt að safna öllu og 
sýna allt? Gildismat hverra ræður því hverju er safnað og hverju 
er hafnað? Eiga söfn að taka mið af breytingum í samfélaginu? Ef 
svo, hvernig þá? Eiga söfn og starfsmenn þeirra að taka sér stöðu 
með ákveðnum hópum og sjónarmiðum? Af hverju? Af hverju 
ekki? Ef söfn eru staðir til að minnast og miðla þekkingu, 
minningar og þekking hverra er þá sýnd? Viðhalda sýningar 
staðalhugmyndum um fötlun, og ef svo er, hvernig þá? Hvaða 
leiðir eru færar til þess að breyta viðhorfum og starfsháttum 
safna til sýningargerðar? (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 
170). 
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Þessar spurningar hafa ekki einföld svör en það er gott að velta þeim fyrir sér og mikilvægt 

að hafa í huga þegar gerð er rannsókn eins og þessi. Hér er lögð áhersla á að finna gripi 

sem geta varpað ljósi á sögu fatlaðra á Íslandi en einnig farið yfir hvers vegna það er 

mikilvægt að hafa fatlaða í huga við söfnun og sýningargerð. Sigurjón segir jafnframt að 

söfn hafi lengi státað sig af því að hafa það hlutverk að vera menntastofnun fyrir 

almenning og fræða fólk um listir, menningu og náttúru. En þær hugmyndir sem söfn 

kynntu fyrir almenningi á 18. öld viðhéldu hugmyndum yfirvalda. Þegar horft er 

sérstaklega til fötlunar hafa söfn í gegnum tíðina oftast einbeitt sér að því að sýna 

læknisfræðileg frávik og mörg söfn tengdust fjölleikahúsum og höfðu „sirkusfrík“ til sýnis 

(Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 171). Ýmiskonar gagnrýni hefur verið sett fram á 

starfsemi safna og þau breyst með tíð og tíma. Hér á landi eru mörg söfn á vegum hins 

opinbera, svo sem ríkis og sveitarfélaga. Þessi söfn eru rekin fyrir almanna fé og hafa því 

ákveðnum hlutverkum að gegna gangvart almenningi. Í lögum sem sett hafa verið um 

söfn hefur almenningur ekki verið skilgreindur sérstaklega og Sigurjón bendir á að það er 

þá í höndum starfsfólk safna að skilgreina hvað er átt við með hugtakinu almenningur 

(Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 172-173). Það er þó ekki einfalt mál fyrir söfnin að 

koma á móts við ákveðna hópa því fjárframlög til þeirra eru oft skorin niður og þau verða 

háð því að fá inn sértekjur. Það er því ekki endilega hvetjandi fyrir söfn að fara í langtíma 

samvinnu með hópum fólks sem passa ekki inn í ramma fjárlaga (Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson, 2013: 175).  

 Sameiginlegt minni þjóða verður oft til á sýningum safna. Þangað fer almenningur 

til að glöggva sig á sögunni. Það er því hætt við að það sem ekki er sýnt gleymist eða 

verður jaðarsett. Líkt og Sigurjón bendir á þá er sögunni raða upp í ákveðið stigveldi inn á 

sýningum safna þar sem sum málefni og sumir einstaklingar fá meira pláss en aðrir. Það 

sem ekki fær pláss getur því gleymst og fólk sem sækir safnið í von um að finna upplýsingar 

um hin ýmsu málefni og hópa grípa í tómt (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 175). 

Einnig eru ekki allir á eitt sáttir með að jaðarhópar séu einungis sýndir á sérsýningum og 

tekin út fyrir grunnsýningar safna (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2013: 176-177). Það er 

ýmislegt búið að áorkast og aðgengi að sýningarsölum er víða orðið gott. En betur má ef 

duga skal og það er mikilvægt að fatlað fólk fái sjálft að vera með í þeirri vinnu sem 

framundan er hjá söfnum við framsetningu á lífi þeirra, skoðunum og aðstæðum í 
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samfélaginu. Fatlað fólk þarf að fá svigrúm til að tjá sig um sín málefni við söfnin (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 2013: 185). 

3.2 Bresk umfjöllun 

Bresku safnafræðingarnir Jocelyn Dodd, Richard Sandell, Annie Delin og Jackie Gay stóðu 

fyrir stórri rannsókn í Bretlandi þar sem leitað var að safngripum sem leynast á breskum 

söfnum sem geta varpað ljósi á tilveru og líf fatlaðra. Þau einbeittu sér að efnislegum 

hlutum og skoðuðu hvernig, og hvort, fjallað var um þessa gripi, hvernig upplýsingar um 

þá voru skráðar, hvernig þeir voru túlkaðir og kynntir fyrir almenningi. Einnig könnuðu 

þau viðhorf bæði safnafólks og almennings til þessara gripa (Dodd, Sandell, Delin og Gay, 

2004: 4). Það er margt sem bendir til þess að söfn geti spilað stórt hlutverk í að berjast 

gegn félagslegri einangrum og brjóta niður staðalímyndir og því er mikilvægt að skoða 

hvaða hlutverk söfn eru að spila núna í að sýna alla mannflóruna (Dodd, Sandell, Delin og 

Gay, 2004, 4). Þau Dodd, Sandell, Delin og Gay unnu út frá því að það væru nú þegar gripir 

í safnkostum margra safna sem tengjast lífi og störfum fatlaðra á einhvern hátt. Þau vissu 

samt ekki hvers konar gripir það væru, hve margir, í hvaða ástandi og hvort einhverjar 

upplýsingar fylgdu gripunum. Helsta niðurstaða þeirra var að þó ýmsir gripir væru í 

safnkostinum sem gæti varpað ljósi á tilveru fatlaða í gegnum tíðina, þá er það ekki alltaf 

þannig að starfsfólkið átti sig á því og vinni með gripinn út frá því. Það kom einnig fram í 

rannsókninni að starfsfólk safna væri ekki vísvitandi að hunsa gripina eða sýna þá ekki, 

heldur virtist vera vanþekking á mikilvægi og sérstöðu þessara gripa sem og hræðslu við 

hvernig eigi að sýna gripina og túlka þá. Þá er hætta á því að þekkingin sem fylgdi gripnum 

sé einungis til í hugum þeirra sem hugsa um safnkostinn, og hafi því horfið af safninu 

þegar sá einstaklingur hætti, eða muni hverfa með framtíðar mannabreytingum (Dodd, 

Sandell, Delin og Gay, 2004: 5). Þau skoðuðu sérstaklega í hvaða samhengi gripir sem voru 

til sýnis voru sýndir. Stór hluti þeirra gripa sem voru sýndir tengdust sirkussýningum á 

„fríkum“. „Frík“ voru einstaklingar sem á einhverjum tímapunkti í sínu lífi voru til sýnis 

eða ákváðu sjálf að vera til sýnis á sýningum sem almenningur gat borgað sig inn á. Slíkar 

sýningar voru algengar frá miðri 19. öld og fram eftir 20. öldinni. Einnig voru dæmi um 

gripi sem voru til í safneiginni en ekki til sýnis á sýningum vegna þess hve erfitt það er að 

setja þá upp án þess að ýta undir hugsanir hjá gestum sem minna á „frík sýningar“ (Dodd, 

Sandell, Delin og Gay, 2004: 11). Annar flokkur sem var áberandi voru gripir settir í 
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samhengi við sögu læknisfræði og líknar. Einnig voru valin nokkur söfn sérstaklega vegna 

læknisfræðilegra áhersla. 

 Í almennri umræðu og listsköpun, til dæmis fjölmiðlum, kvikmyndum og 

bókmenntum er fatlað fólk oft sýnt á þann hátt að það ýtir undir staðalímyndir. Þegar þau 

Dodd, Sandell, Delin og Gay sendu út spurningarlista til safna og spurðu hvaða safngripir 

væru á safninu sem tengdust fötluðum á einhvern hátt voru svörin oft lituð af þessari 

samfélagsumræðu. Þegar þau komu svo til að skoða safnið sjálf fundu þau oft ýmiskonar 

vísbendingar um fjölbreytta flóru fatlaðs fólks og sögur sem hægt væri að segja. Þau telja 

því líklegt að einhver söfn hafi efnivið til að sporna geng þessum staðalímyndum og segja 

sögur margra ólíkra einstaklinga sem eiga það sameininlegt að vera með skerðingar 

(Dodd, Sandell, Delin og Gay 2004:13). Þegar rætt var við safnstjóra og annað starfsfólk 

safnsins kom í ljós að mörg söfn reyndu að forðast erfið og óþægileg málefni, og óttinn 

virðist stafa af því að mistakast, sinna því illa eða hreinlega fara með rangt mál. Þau tóku 

jafnframt eftir jákvæðum viðbrögðum við rannsókninni þar sem hún opnaði á samtal sem 

starfsfólkið hafði ekki átt áður (Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004: 14). Vegna 

hugarenningartengsla safna sem stað sem sýnir eitthvað framandi voru margir einnig 

hræddir við að gestir myndu stara og safnið myndi frekar líkjast hinum fornu „frík 

sýningum“ heldur en fræðslustað (Dodd, Sandell, Delin og Gay , 2004: 15). Á mörgum 

stöðum í Evrópu og Bandaríkjunum voru tengsl á milli safna og „frík sýninga“. Vegna 

þessara tenginga eru sum söfn í skugga „frík sýninganna“ og því getur það verið 

vandasamt að velja efnivið á sýningar þar sem hætt er að sýningin verði að hálfgerðri „frík 

sýningu“. Það að þekkja söguna um „frík sýningar“ og rjúfa tengslin á milli þess að hafa 

sýningar sem fjalla á einhvern hátt um fötlun og „frík sýninga“ er brýnt verkefni sem söfn 

eiga fyrir höndum (Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004: 19).  

Einnig velti safnafólk því fyrir sér hvort þau væru að opinbera fötlun einhvers sem 

vildi ekki að allir vissu að þau væru fötluð. Með því að segja opinberlega frá fötlun 

einhvers án þeirra vitneskju gætirðu verið að koma manneskjunni í bobba á öðrum 

sviðum lífsins. Þetta er sérlega snúið með einstaklinga úr fortíðinni sem geta ekki gefið 

sjálfir leyfi fyrir þessari notkun á nafninu sínu. Það getur verið að það að komast að því að 

einstaklingur hafi verið fatlaður gefi þeim stöðu sem í lifanda lífi þau hefðu ekki viljað 

halda. Aftur á móti gæti einnig verið áhugavert að benda á einstaklinga sem voru fatlaðir 
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og eru þekktir fyrir eitthvað annað til að sýna fjölbreytileika fatlaðs fólks. Einnig má velta 

þessu fyrir sér með listamenn, en auðvitað ætti fólk sem enn er á lífi að ráða því sjálft 

hvaða upplýsingar séu gefnar um það. (Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004: 16). Ein af þeim 

gagnrýnum sem koma gjarnan fram þegar verið er að sýna gripi sem tengjast fötluðu fólki 

er að nöfn eintaklingana vanti við gripina. Í mörgum samfélögum er það þannig að nafn 

fólks skiptir þau miklu máli og það er ákveðin vanvirðing að vera nefndur röngu nafni eða 

ekkert nefndur á nafn. Það eru samt ýmsar ástæður fyrir því að nöfn einstaklingana sem 

áttu og notuðu gripina fylgja ekki alltaf með. Stundum er nafnið ekki vitað, stundum hefur 

ekki fengist leyfi frá einstaklingum eða aðstandendum til að nota nafnið, stundum er verið 

að reyna að venda fólk með nafnleysi og í einhverjum tilfellum passar það ekki við 

samhengið að nefna fólkið, til dæmis ef enginn annar er nefndur með nafni á sýningunni 

(Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004: 17). Dodd, Sandell, Dalin og Gay segja að mikilvægt 

sé að greina safnkostinn og sjá hvað er til í söfnum sem varpa ljósi á líf fatlaðs fólks bæði 

í gegnum tíðina og í samtímanum. Í framhaldi af því þarf svo að skoða hvernig sé hægt að 

miðla þessum gripum, segja erfiðar sögur og síðast en ekki sýst vinna með fötluð fólki 

(Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004: 23).  

Richard Sandell og Jocelyn Dodd ritstýrðu einnig bókinni Re-presenting Disability: 

Activism and Agency in the Museum ásamt Rosemary Garland-Thomson. Sandell og Dodd 

skrifuðu þar grein þar sem þau fóru yfir mikilvægi þess að fatlað fólk sé sýnilegt. Með 

hinum ýmsu mannréttindabaráttum síðustu aldrar hafa söfnin breyst og tekið tillit til 

margbreytileika mannkyns (Sandell og Dodd, 2010: 3). Í gegnum tíðina hafa verið gerðar 

margar rannsóknir á hvernig fatlað fólk birtist í hinum ýmsu miðlum og eru margar 

birtingamyndir þeirra byggðar á staðalímyndum sem geta verið skaðlegar. Þó þær 

staðalímyndir hafi verið ríkjandi þá eru þær að breytast á söfnum og frásagnir af fötluðu 

fólki og um fatlanir að verða innihaldsríkari (Sandell og Dodd, 2010: 7). Líkt og kom fram 

hér að farman er breska líkan fötlunarfræðinnar ríkjandi í Bretlandi og áhrif þess gætir 

víða annarstaðar. Sandell og Dodd benda á að það sé gott fyrir söfn að fara eftir slíkri 

nálgun, líkt og breska líkanið er, þar sem það getur verið leiðbeinandi í hvernig eigi að 

fjalla um þessi málefni. Hins vegar getur verið erfitt fyrir söfn að fara eftir slíku líkani í 

blindni án þess að skoða gagnrýni á það og kynna fyrir gestum sínum. Auk þess benda þau 

á að ekki sé heldur gott að einfalda málefni fatlaðra um of, jafnvel á ruglandi hátt eða 

ónákvæman hátt (Sandell og Dodd, 2010: 15). Jafnframt þarf að hafa í huga að safngestir 
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koma ekki inn á söfn sem óskrifuð blöð til þess eins að læra eitthvað. Fólk hefur sínar 

skoðanir og þekkingu með sér inn og túlkar þá oft það sem er til sýnis á söfnum út frá því. 

Margir líta á söfn sem staði þar sem hægt er að koma og fá upplýsingar um ákveðin 

málefni sem fólk túlkar svo sjálft. Það getur því verið snúið fyrir söfn að taka allt í einu 

afstöðu til einhvers málefnis. En líkt og Sandell og Dodd benda á þá er engin ákvörðun 

hlutlaus. Það að standa með ríkjandi hefðum er ákvörðun. Og rétt eins og safngestir munu 

draga sínar eigin ályktanir á málefninu þá er þögn um málefnið líka áberandi fyrir gesti 

(Sandell og Dodd, 2010: 20-21). 
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4 Söfn án aðgreiningar 

4.1 Hvernig verða söfn opin öllum? 

Árið 2000 gaf The Council for Museums, Archives and Libraries í Bretlandi út leiðbeiningar 

um hvernig söfn geta komið á móts við fatlaða í sínu samfélagi og hvað söfn geta gert til 

að tryggja aðgengi fyrir alla. Farið er ítarlega yfir hvernig söfn þurfa að koma á móts við 

ólíka einstaklinga og hvers vegna það er mikilvægt að söfnin bjóði alla velkomna til sín. 

Þau segja jafnframt að það er nauðsynlegt fyrir söfn að brjóta niður múra og vera virkir 

þátttakendur í baráttu gegn fötlunarfordómum og orðið staður skemmtunar, lærdóms og 

innblásturs fyrir alla; gesti, starfsfólk, sjálfboðaliða og allra sem koma að safnastarfi á 

einhvern hátt hvort sem þau eru fötluð eða ekki (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 8).  

 Í þessari skýrslu eru 8 lykilatriði sem hafa ber í huga við innleiðingu kerfist sem 

kemur á móts við fatlað fólk.  

1. Fatlað fólk hefur rétt á að vera þátttakendur í öllum 
viðburðum safna og gallería. 

2. Söfn og gallerí eiga að hafa frumkvæðið að samtali við 
fatlað fólk til að finna út hvað þarf að bæta og hvernig söfnin geta 
komið á móts við þarfir hópsins. 

3. Notast ætti við félagslega líkanið þegar fjallað er um 
fötlun. Í því kemur fram að fötlun séu þær hindranir sem 
samfélagið hefur skapað fyrir fatlað fólk. 

4. Þessar samfélagslegu hindranir sem hindra aðgang 
fatlaðra að safninu eiga að vera skilgreindar og unnið að því að 
brjóta þær hindranir niður svo allir geti tekið þátt í starfi safnsins. 

5. Réttindi fatlaðs fólks falla augljóslega undir 
mannréttindabaráttu, jafnrétti og fjölbreytileika. 

6. Gengið skal út frá alþjóðlegum aðgengisviðmiðun við 
hönnun safnahúsa og gallería. 

7. Mikilvægt er að öll svið safnsins séu aðgengileg. 

8. Þessi vinna þarf að vera til langs tíma, viðráðanleg og 
sjálfbær. Hún þarf að spegla safnastefnuna og skipulag allar 
vinnu safnsins (The Council for Museums, Archives and Libraries, 
2000: 12-13). 

Þessi átta lykilatriði er gott að hafa í huga þegar verið er að vinna að söfnunarstefnu safna. 

Ef horft er til söfnunarstefnu Þjóðminjasafns Íslands þá eru þar ýmis markmið sem eiga 

að stuðla að því að söfn séu fyrir alla, en betur verður farið fyrir hana hér á eftir.  

 Í félagslega módeli fötlunarfræða eru líkamlegu einkennum fötlunar ekki afneitað 

eða þeirri læknisaðstoð sem fólk gæti þurft á að halda vegna fötlunarinnar. Vandamálið 
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liggur hins vegar hjá samfélaginu, í félagslegu og manngerðu umhverfi sem gerir ekki ráð 

fyrir fólki með fötlun (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 12). Í skýrslu 

bresku nefndarinnar er gengið út frá því að söfnin noti félagslega módelið í sínu starfi. 

Þetta módel er hins vegar ekki algilt og ekki eru allir sammála um að það sé besta leiðin. 

Það er því mikilvægt að íslensk söfn kalli til fatlað fólk frá ýmsum sviðum samfélagsins, 

sem og fötlunarfræðinga og annað fræðifólk og eigi í opnu og virku samtali við hópinn um 

hvaða nálgun fólkið vill sjálft hafa.  

 Í skýrslunni er einnig tekið fram að læknisfræðilega módelið er orðið úrelt enda sé 

ekki eðlilegt að ræða hópinn eingöngu úr frá forsendum lækna og líknar og hunsa þannig 

sjálfstætt líf fatlaðs fólks. Einnig ýtir það undir hugmyndir um að fatlað fólk sé „gallað“ og 

það þurfi að „laga“ það. Þetta er ekki rétt og mun eðlilegra er að laga samfélagið svo allir 

hafi jafnan aðgang. Einnig tengist læknisfræðilegamódelið harmleikamódelinu og oft er 

stutt á milli þeirra. Harmleikamódelið notar tilfinningaríkt orðtak sem virðist vera fullt 

samúðar en gerir oftast lítið úr fólki. Þá býður það ekki upp á neinar lausnir til að koma á 

móts við fatlað fólk og breyta samfélaginu. Fatlað fólk vill ekki vera í hlutverki hetju eða 

fórnarlambs (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 12-13). Nánar var 

fjallað um félagslega breska módelið í kafla tvö. 

 Það er mikilvægt að greina þær hindranir sem standa í vegi fyrir þátttöku fatlaðs 

fólks og vinna gagngert að því að brjóta þær niður. Það snýst ekki einungis um að setja 

upp rampa og aðgengileg klósett, heldur geta þessir veggir verið líkamlegir, 

tilfinningalegir, fjárhagslegir, félagslegir, menningarlegir og fleira (The Council for 

Museums, Archives and Libraries, 2000: 13). Til þess að vinna gegn þessum hindrunum 

þarf að vera í samstarfi við fatlað fólk um hvaða hindranir eru til staðar innan safnsins og 

finna lausnir í sameiningu við starfsfólk safnsins (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 13). Hindranirnar geta til dæmis verið líkamlegir (e. physical), næmnislegir 

(e. sensory), menntunarlegur, fjárhagslegur, tilfinningarlegur, aðgengi að ákvörðunum, 

aðgengi að upplýsingum og menningarlegur (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 14). Í gegnum tíðina hefur ófatlað fólk talið sig vita betur og getað haft vit 

fyrir fötluðu fólki, en það er eitthvað sem fötlunarfræðin og fatlað fólk hefur gagnrýnt 

mikið. Það er mikilvægt að söfn vinni þessa vinnu með fötluðu fólki (The Council for 

Museums, Archives and Libraries, 2000: 13). Einnig er mikilvægt að skoða aðra þætti 
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safnsins út frá þessu sjónarhorni, til dæmis sýningar, fræðsluefni og svo framvegis (The 

Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 13). Sjónarhornið er einnig nýtilegt 

öðrum hópum í samfélaginu eins og innflytjendum, hinsegin fólki, eldri borgurum svo 

eitthvað sé talið (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 13). 

 Samkvæmt félagslega módeli fötlunarfræðinnar þá er það samfélagið sem fatlar 

fólk. Það að samfélagið sé ekki aðgengilegt fyrir alla útilokar hina ýmsu hópa fólks. Fatlað 

fólk lendir margoft í aðstæðum sem eru óaðgengilegar. Það að fatlað fólk er ekki sýnilegt 

á söfnum getur orðið til þess að fötluðu fólki finnst þau ekki velkomin á söfn. Einnig getur 

það einangrað fólk að geta aldrei speglað eða fundið sig nein staðar í samfélaginu. Ef fáar 

fyrirmyndir eru til staðar í samfélaginu þá er samfélagið líklegra til að byggja á 

staðalímyndum og fordómum, sem býr til enn stærri gjá milli fatlaðra og samfélagsins sem 

hefur útilokað þau (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 23). 

Í skýrslu nefndar safna, skjalasafna og bókasafna í Bretlandi, bendir Jennie Lloyd á 

að með því að leggja áherslu á að taka á móti fjölbreyttum hópi fólks og aðgengi fyrir alla 

er verið að gera söfnin að spennandi stað fyrir allt samfélagið, ekki einungis fatlaða (The 

Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 11-12). Jennie Lloyd talar einnig um 

að þegar rædd er þátttaka fatlaðs fólks, bæði sem gestir og starfsfólk safna, þurfi ekki 

endilega að hugsa allar lausnir sem endanlegar eða að þær verði að vera fullkomnar 

lausnir. Það ætti heldur að nýta sköpunargleði og framsýna hugsun, og hafa virkt samtal 

á jafningjagrundvelli milli allra sem að málinu koma. Það að tryggja fjármagn fyrir söfn er 

ekki eina forsenda þess að mikilvægt er að vinna þessa vinnu heldur skipti mestu máli að 

koma fram með fjölbreyttar leiðir til að njóta safnsins og því sem það hefur upp á að 

bjóða, og framsýna hugsun fyrir alla gesti og starfsfólk safna (The Council for Museums, 

Archives and Libraries, 2000: 12). 

Flest fatlað fólk vill vera sjálfstætt og stjórna sínu lífi sjálft. Á Íslandi er 

notendastýrð persónuleg aðstoð eða NPA leið sem margir kjósa að fara, en er þó ekki á 

færi allra vegna pólitískrar ákvarðanna bæjarfélagana sem sjá um svona samninga. Með 

NPA ræður fólk sjálft hvernig aðstoð það fær, hvenær og hvar hún er veitt og síðast en 

ekki síst hver veitir aðstoðina (Hvað er NPA?, á.á). Hér ættu söfn að spyrja sig hvernig 

aðgengi fatlaðs fólks og aðstoða fólks þeirra sé að safninu og safnhúsum. Til dæmis taka 
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mörg söfn ekki aðgangseyri af öryrkjum, en taka þarf ákvörðun um hvort aðstoðarfólk 

þurfi að borga aðgangseyri.  

Helen Coxall talar sérstaklega um hvernig söfn geta verið öllum opin. Söfn eiga 

ekki að útiloka neina. Söfn eiga að vera aðgengilega fyrir fólk, allt fólk. Hún segir að þeir 

veggir sem standa í vegi fyrir því að allir geti notið safna jafnt séu mannana verk og margir 

þeirra einungis í hugum fólks (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 19). 

Það þarf að vanda sig að hugsa ekki um allt út frá hinum „meðal gesti“. Sem dæmi nefnir 

Coxall að þrátt fyrir að stórir hópar af skólabörnum koma í heimsókn á söfn og eldri 

borgarar eru tíðir gestir þá er meðalaldur safngesta um 30 ára. Ef einungis er horft til 

meðalaldurs gesta gleymist að gera ráð fyrir börnum og eldri borgurum, þó þau sér mun 

fjölmennari hópur safngesta heldur en fólk um þrítugt (The Council for Museums, 

Archives and Libraries, 2000: 19). Það er því hætturlegt að ætla að miða allt út frá einum 

hóp af safngestum. Þess vegna er fjölbreytileikinn mikilvægur og söfn þurfa að hafa það í 

huga að „meðal safngesturinn“ er í raun ekki til og því ætti að reyna að koma á móts við 

sem flesta hópa samfélagsins. Coxall bendir á að söfn séu til fyrir fólkið og vinni fyrir fólk. 

Fólk hefur mismunandi bakgrunn, hvort sem hann er menningarlegur, menntunarlegur 

eða félagslegur (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 19). Coxall segir 

jafnframt að til þess að safn geti orðið safn sem er raunverulega aðgengilegt öllum þarf 

að láta af þeim hugsunarhætti að aðgreina hópa fólks í „við“ og „hinir“. Söfn eiga ekki að 

hugsa „hvað getum við gert fyrir þau“, heldur skiptir máli hvað fatlað fólk getur gert fyrir 

söfnin. Söfn sem halda ekki tengingu við samfélagið sitt og vinna með því munu fara á mis 

við það sem samfélagið getur boðið upp á. Þeirra upplifanir, þeirra sjónarhorn á lífið, 

þeirrar hæfileikar, þeirra þekking og þeirra auður mun ekki skila sér til safnsins sé það ekki 

að leggja sig eftir því að tengjast sem flestum hópum (The Council for Museums, Archives 

and Libraries, 2000: 19).  

Það er mikilvægt að þau úrræði sem eru í boði á safni séu sjálfbær til langs tíma. 

Það getur verið stór biti að kyngja að koma á móts við marga ólíka hópa á sama tíma. En 

hvert skref er mikilvægt. Best er að vanda til verka og hugsa til framtíðar og gera ráð fyrir 

því að þetta sé komið til að vera (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 

20). Þá er einnig auðveldara að byggja ofan á í framhaldinu og með þessu vinnur safnið til 

framtíðar, eins og söfn eru alltaf að gera, hvort sem er í varðveislu gripa eða fræðslu til 
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almennings. Ef þessi vinna er ekki unnin munu söfnin missa af gestum framtíðarinnar sem 

og líklegu starfsfólki framtíðarinnar (The Council for Museums, Archives and Libraries, 

2000: 130). Einnig er ekki ólíklegt að söfn séu nú þegar að verða af gestum vegna lélegs 

aðgengi safnanna. Margir skólar eru skólar án aðgreiningar og mikilvægt er að öll börn 

séu velkomin á safnið og komist með bekkjarsystkinum í kennsluferðir (The Council for 

Museums, Archives and Libraries, 2000: 130). Skólar munu ekki fara í ferðir þangað sem 

ekki er aðgengi fyrir alla nemendur (The Council for Museums, Archives and Libraries, 

2000: 137). 

Það þarf líka að hafa í huga að fatlað fólk er mjög fjölbreyttur hópur. Fatlaðir eru 

ekki einungis hreyfihamlaðir eða þroskaskertir. Það er því ekki nóg að ætla sér bara að 

koma á móts við einn hóp fatlaðra heldur þarf að halda áfram og reyna að koma á móts 

við alla, í samstarfi við fólk með ólíkar fatlanir (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 31). Fatlað fólk hefur ólíkan bakgrunn, reynslu, aldur og svo framvegis 

(The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 31). Það er því engin ein laus sem 

hentar öllum. En þær lausnir sem eru settar upp munu líka henta fleiri en einum hóp og 

gera safnið aðgengilegra fyrir mun fleiri en fatlaða einstaklinga (The Council for Museums, 

Archives and Libraries, 2000: 24). Það er einnig gott að fá hópa með ólíkar þarfir til að 

hittast og ræða saman hvernig best væri fyrir safn að koma á móts við þau. Þá koma oft 

fram nýjar lausnir sem nýtast flestum (The Council for Museums, Archives and Libraries, 

2000: 31). Einnig er mikilvægt að taka öllum hugmyndum með opnum hug og vera með á 

hreinu hvað er nú þegar í boði á safninu, er hægt að byggja ofan á það? (The Council for 

Museums, Archives and Libraries, 2000: 32). 

Það er mikilvægt að huga að því hvernig tungumál er notað þegar fjallað er um 

fatlaða. Í bresku skýrslu safna, skjalasafna og bókasafna er kafli sem fer sérstaklega yfir 

hvernig málfar passi við félagslega módelið í fötlunarfræði og hvaða orðtak ætti að nota. 

Þetta er umræða sem kemur reglulega upp í samfélaginu og er nauðsynleg. Tungutakið 

sem oft er notað um fatlað fólk getur verið ónærgætið og móðgandi. Á ensku, íslensku og 

á fleiri tungumálum á sér stað umræða um hvaða orðbragð falli best að hópnum án þess 

að ýta undir staðalímyndir og stigveldi milli hópa (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 29). Það er mikilvægt að hópurinn sem um er rætt stýri þessari umræðu 

og tekið sé mark á þeirra óskum. Það að gera texta aðgengilegan fyrir alla er ekki það 
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sama og að minnka upplýsingarnar sem koma fram í textanum heldur mun textinn þá 

gagnast fleirum og fleiri geta skilið hann (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 17).  

Það er mikilvægt að þjálfa allt starfsfólk í að taka á móti fötluðum, sérstaklega þeir 

sem vinna í móttöku og eftirliti með sýningum. Eitt af því sem mikilvægt er að starfsfólk 

hafi á hreinu er hver raunverulegt aðgengi sýningarinnar er. Hvernig eru hurðarnar, eru 

tröppur eða önnur þerp, er lyfta, eru sæti inni á sýningunni til að setjast í, eru textar með 

stóru letri, er hljóðleiðsöng til, hvernig eru bílastæðin? (The Council for Museums, 

Archives and Libraries, 2000: 33). Allar þessar upplýsingar geta verið mikilvægar þegar 

fatlað fólk ætlar að koma í heimsókn á safnið. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, 

fötlunaraktívisti og listfræðingur bendir á í greinninni „Ekki biðja mig um að vinna vinnuna 

þína“ sem birtist í vefritinu Flóru, að í hvert skiptir sem hún ætlar á viðburði eða á nýja 

veitingastaði þá þarf hún að hringja og kanna aðgengi. Einnig bendir hún á að ekki allir 

geri sér grein fyrir hvað þarf til að staður sé aðgengilegur (Inga Björk Margrétar 

Bjarnadóttir, á.á.). Út frá þessu má sjá að ef safn er búið að vinna sína vinnu og fræða 

starfsfólkið sitt þá er hægur leikur fyrir starfsfólk að svara þessum spurningum. Einnig 

væri gott að hafa þessar upplýsingar aðgengilegar á nokkrum tungumálum á heimasíðu 

safnsins. Þar væri líka gott að hafa lista yfir öll þau ólíku úrræði sem safn býr yfir til að 

koma á móts við sem flesta gesti. Svo er mikilvægt að muna að ekki bera allir fötlun sína 

utan á sér og taka vel í alla sem kunna að spyrja út í þessi úrræði. Það getur líka verið 

fráhrindandi fyrir gesti ef fyrsti starfsmaðurinn sem fólk á í samskiptum sé stuttur í spuna 

eða svara spurningum illa þá er líklegt að fólk hætti við að koma eða mun ekki koma aftur 

í heimsókn (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 66).  

Í bresku skýrslu safna, skalasafna og bókasafna kemur fram að ef söfn ætla sér 

virkilega að bjóða fatlað fólk velkomið þá þarf að fara lengra en bara í aðgengi í sinni 

einföldustu mynd, eins og einfaldlega að komast inn í húsið. Rannsóknir á safnkostinum, 

sýningar og viðburðir eiga líka að taka mið af fötluðum og þannig verður safnið 

raunverulega aðgengilegt fyrir alla (The Council for Museums, Archives and Libraries, 

2000: 24).  

Að vera safn án aðgreiningar (e. inclusion) snýst ekki bara að vita öll svörin við 

öllum þeim spurningum sem koma upp þegar aðgengi er rætt og finna allar lausnirnar 



27 

áður en fatlað fólk fær að koma að skipulaginu, heldur er það líka form útskúfunar að 

halda þeim frá ákvörðunartöku. Þessi mál eru ekki alltaf svarthvít og því eru ekki endilega 

til einfaldar lausnir. Margar þeirra þarfnast umræðu og samtals, við fatlað starfsfólk, gesti, 

bæði fatlaða og aðra og þá sem ekki koma í heimsókn, eða komast aldrei í heimsókn. 

Þannig finnast bestu lausnirnar (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 

84). Einnig er mikilvægt að endurskoða stefnuna reglulega og halda áfram að vera í 

samtali við samfélagið sem safnið er hluti af (The Council for Museums, Archives and 

Libraries, 2000: 120).  

Það þarf líka að auglýsa og kynna það þegar söfn eru aðgengileg, hvort sem það 

er líkamlegt aðgengi eða aðgengi að sýningunum og starfi safnsins. Fatlað fólk kemur ekki 

ef þau vita ekki að safnið er til eða ef þau vita ekki að safnið er aðgengilegt. Sniðugt væri 

að taka þetta fram í öðrum auglýsingum sem safnið er að dreifa. Það má líka hafa það í 

huga að með hækkandi aldri þjóðar munu eldri borgarar líka nýta sér þessi úrræði, þar 

sem þeirra þarfir eru oft svipaðar þörfum sumra fatlaðra (The Council for Museums, 

Archives and Libraries, 2000: 132). 

 Ef söfn geta ekki gert sýningar sínar aðgengilegar eða er nú þegar búin að því geta 

þau snúið sér að því að rannsaka sögu fatlaðra. Hér er til dæmis hægt að horfa til 

verkefnisins Fötlun fyrir tíma fötlunar. Rannsóknir og samstarf með háskólanemendum á 

söfnum getur innihaldið rannsóknir á sögu og menningu fatlaðra. Fötlunarfræði er fag 

sem kennt er við Háskóla Íslands og víðar um heiminn. Safnkosturinn getur verið 

rannsakaður, sýndur, hægt að auka við hann og túlka hann upp á nýtt með tilliti til 

fötlunar. Þetta þarf að vera gert í samstarfi við samtök fatlaðs fólks og fatlað fólks, auk 

fræðimanna (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 131). Vel má vera 

að söfn geti verið staðurinn sem fyllir inn í þau göt sem eru í samfélaginu í þjónustu við 

fatlað fólk. Þannig festir safnið sig enn betur í sessi í samfélaginu (The Council for 

Museums, Archives and Libraries, 2000: 141). Samstarf við samtök fatlaðra og 

fræðslusetra er góð leið til að auka samstarf safnsins við félagasamtök í sínu nærumhverfi 

á hagkvæman hátt (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 142). Söfn 

ættu ekki að gera ráð fyrir því að fá ráðgjöf fría frá fötluðu fólki. Það þarf að gera ráð fyrir 

fjármagni fyrir ráðgjafana. Einnig má ekki búast við því að allir sem haft er sambandi við 

geti eða vilji taka þátt í slíku verkefni (The Council for Museums, Archives and Libraries, 
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2000: 84). Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir bendir á þetta í grein sinni „Ekki biðja mig að 

vinna vinnuna þína.“ Þar segir hún meðal annars „Ekki gera ráð fyrir að jaðarsett fólk reki 

ókeypis ráðgjafarþjónustu“ (Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, á.á.). Þó það sé ekki 

ókeypis að breyta safni svo aðgengismál séu í lagi, þá er ekki ólíklegt að aðgengismál verið 

tekin til skoðunar þegar sótt er um styrki í hina ýmsu sjóði sem söfn mega eiga von um að 

hreppa fyrir ýmiskonar verkefni (The Council for Museums, Archives and Libraries, 2000: 

139). 

4.2 Hvað segja gestir safnanna? 

Jocelyn Dodd, Richard Sandell, Debbie Jolly og Ceri Jones stóðu fyrir viðamikilli rannsókn 

snemma á fyrsta áratug 21. aldrar í Bretlandi sem aðeins hefur verið fjallað um hér að 

framan. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hversu mikið af gripum væru til á 

breskum söfnum sem varpa ljósi á líf fatlaðra í gegnum tíðina. Hluti rannsóknarinnar var 

að setja upp nokkrar sýningar þar sem fatlað fólk var í forgrunni og leggja síðan fyrir gesti 

spurningalista um sýninguna. Einnig voru þau með umræðuhópa sem hittust og ræddu 

um sýningarnar. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom meðal annars fram að þeir gestir 

sem tóku vel í þessar sýningar litu á söfnin sem stað til að læra og ræða um „umdeild“ 

mál. Margir koma á safnið gagngert til að læra um eitthvert málefni. Þeir gestir sem búast 

við því að læra nýja hluti á söfnum voru ánægðir með að söfnin væru að vekja athygli á 

ýmsum málefnum, eins og lífi fatlaðra. Einnig bar á því að fólk sem að eigin sögn var vel 

að sér í þessu málefni var ánægt með að hafa stað til að rifja upp, glöggva sig betur á 

málefninu og kenna öðrum. Það kom einnig nokkrum á óvart að þetta málefni væri til 

umfjöllunar á söfnum. (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 42). Það er samt mikilvægt að 

hafa það í huga að fólk kemur með sína sýn á málefnið inn á safnið, sem er lituð af 

samfélaginu og þeirra eigin reynslu af fötlun og fötluðu fólki og það mun hafa áhrif á 

hvernig gesturinn les í þær upplýsingar sem eru á safninu (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, 

á.á: 21, 41).  

Það var augljóst á sumum svörunum að sumir litu ekki á jöfn tækifæri fyrir fatlaða 

sem part af mannréttindabaráttu, þannig þessar sýningar urðu til þess að fólk fór að velta 

því fyrir sér af alvöru hvaða réttindi fatlaðir eru snuðaðir um (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, 

á.á: 43). Meirihluti úrtaks Dodd, Sandels, Jolly og Jones voru ánægð með að vera kynnt 

fyrir nýju viðhorfi til fötlunar og margir breyttu viðhorfum sínum til fatlaðs fólks í 
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framhaldi af því að skoða sýninguna (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 44). Það kemur 

líka fram í gestakönnunum að margir gestir voru ánægðir með tækifærið til að sjá líf 

fatlaðra í nýju ljósi (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 48). Þau komust einnig að þeirri 

niðurstöðu að gestir upplifðu að þessar sýningar væru með mikið atbeini, þar sem þær 

eru á söfnum, sem eru í hugum fólks fræðslustofnanir. Söfn eru almenningstaður og það 

gefur frásögnum fólks vægi að vera sagðar þar. Með því að segja sögur fatlaðs fólks, sýndu 

söfnin að þau bæru virðingu fyrir viðfangsefninu og hefðu vilja til að segja sögur þeirra 

(Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 49-50). Það skipti líka marga máli að sögurnar séu 

sannar og einlægar. Mikilvægt er að tala ekki fyrir fatlað fólk heldur gefa þeim rými til að 

segja sína sögu sjálf (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 50). Margir gestir sem eru fatlaðir 

eða þekkja fatlað fólk höfðu orð á því að fötlunarfordómar (e. abelismi) stöfuðu oft af 

vanþekkingu og fordóma um líf þeirra, sem oft má rekja til harmleikamódelsins (Dodd, 

Sandell, Jolly og Jones, á.á: 50). Harmleikamódelið er líkt og áður hefur komið fram, þegar 

líf fatlaðs fólks er gert að harmleik og mikið gert úr því hvað allt sé erfitt. Einnig er það 

algengt að ófatlað fólk noti harmleikasögur um fatlað fólk til að hrósa happi yfir eigin lífi. 

Margir gestir höfðu líka orð á því að það væri hressandi og gott að sjá fötlun ekki málaða 

í harmleikamódelinu, heldur alvöru líf fólks sem er sjálfstætt (Dodd, Sandell, Jolly og 

Jones, á.á: 54). Fólk sagðist hafa meðal annars fundið fyrir samkennd, hryllingi, ánægju, 

þakklæti, skilningi (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 56).  

Flest allir sem svöruðu könnunum voru sammála um að söfn væru góður staður til 

að læra eitthvað nýtt, sem getur jafnvel breytt skoðunum fólks á ýmsum málefnum. Fólk 

taldi að það gæti nýtt það sem þau lærðu á sýningunni á öðrum sviðum lífsins. Það hvernig 

gestir bregðast við sýningum safna um félagsleg málefni mun án efa vera leiðbeinandi til 

framtíðar fyrir söfnin um hvernig þau eiga að taka á svona málefnum (Dodd, Sandell, Jolly 

og Jones, á.á: 57). Mörg söfn eru opinberar stofnanir og sem slíkar eiga sögur fatlaða fullt 

erindi á söfnin (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 58).  

Þó flest svörin hafi verið jákvæð koma auðvitað fram önnur sjónarmið, sumir fara 

í vörn þegar þessi mál eru rædd (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 52). Hvernig sagt er 

frá og tóninn í sýningunum getur haft mikið um það að segja hvernig fólk bregst við (Dodd, 

Sandell, Jolly og Jones, á.á: 68). Það er fín lína sem erfitt getur verið að þræða að finna 

rétta tóninn á sýningunni, en mikilvægt engu að síður að söfnin reyni og finni sína rödd 
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og noti hana. Sumir gestanna létu í ljós þá skoðun sína að þeim þætti þessi umræða ekki 

eiga heima á safninu sem þau voru að heimsækja, en það voru ekki margir (Dodd, Sandell, 

Jolly og Jones, á.á: 90). Þetta er þó eitthvað sem söfn mega vera viðbúin að komi upp. 

Einnig höfðu sumir fatlaðir gestir áhyggjur af því að umræddar sýningar sýndu fötlun sem 

harmleik (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 71). Þar að auki bar á því að aðrir gestir 

upplifðu þakklæti og sögðust vera heppin að vera ekki fötluð eftir að hafa skoðað sumar 

sýningarnar (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 70). Þetta er hin hliðin á peningnum þar 

sem ekki er heldur gott að sýna fatlaða í ljósi sem þau kæra sig ekki um að vera í.  

Sumir gestir minntust einnig á að þeir væru hræddir við að tala um þessi málefni 

þar sem þau kunna ekki rétta tungutakið til að tala um þessi mál. Það er ekki gott heldur 

að forðast algjörlega umræðu um þessi málefni (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 74). 

Hérna geta staðir eins og söfn komið inn til að opna á umræðu í „öruggu“ umhverfi. Lík 

og kom fram hér að framan væri gott að hér á landi ætti sér opinber umræða um tungutak 

íslenskunnar tengd fötlun og gætu söfnin verið virkir þáttakendur í því samtali. 

Staðalímyndir um fatlaða eru margskonar og skaðlegar. Með því að vinna með efni sem 

sett hefur verið fram í ýmsum miðlum um fatlaða geta söfn nýtt sinn vettvang til að fjalla 

um hvernig þessar staðalímyndir eru skaðlegar (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 76). 

Margir gestir tjáðu sig um að þau hafi aukið þekkingu sína og skilning á málefnum um 

fötlun og fatlaða einstaklinga eftir að hafa farið á einhverja af sýningunum sem settar 

voru upp í þessari rannsókn. Með því að sjá líf fatlaðra frá nýju sjónarhorni og þekkja þá 

samfélagslegu gerðu veggi sem há fötluðum, þá á fólk auðveldara með skilja til dæmis list 

fatlaðra á nýjan hátt. Flestir áttuðu sig betur á upplifunum fatlaðra og hvernig þau lifa lífi 

sínu. Helsta breytingin var sú að fólk hætti að hugsa um fötlun sem eingöngu neikvæða 

og fóru að sjá það jákvæða. Einnig áttuðu margir sig á að fatlað fólk lítur ekki á líf sitt sem 

slæmt eða að þeim skorti eitthvað, heldur er það samfélagið sem skortir aðgengi fyrir alla 

(Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 80).  

Gestir áttuðu sig líka á því að sögulegt samhengi getur útskýrt að einhverju leiti 

viðhorf og meðferð á fötluðu fólki (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 83). Til þess að skilja 

samtíman getur verið gott að skoða söguna og skilja hvaðan við sem samfélag komum. 

Eftir heimsóknir á söfnin sem tóku þátt í rannsókninni voru margir gestir sem fengu 

innblástur til að knýja fram breytingar í samfélaginu og hjá sjálfum sér, til dæmis með því 
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að vanda málfar og breyta viðhorfi sínu til fatlaðra (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 85). 

Tungutak og framkoma við fatlað fólk er eitthvað sem ýtir undir fordóma gagnvart fötluðu 

fólki. Gestirnir töluðu margir um að vita ekki hvaða orð væri best að nota og fleira í þeim 

dúr. Þetta sýnir að söfn geta hvatt fólk til að kynna sér þessi málefni í öruggu umhverfi 

(Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 86). Sumir höfðu orð á því að þau hafi lært ný orð og 

skildu betur af hverju orðin sem þau voru að nota yfir fatlaða einstaklinga væru móðgandi 

(Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 87). Það sama var upp á teningnum þegar horft var til 

viðhorfs til fatlaðra. Fólk lét í ljós skoðanir sínar á jafnrétti og virðingu, auk þess sem 

margir breyttu viðhorfum sínum frá vorkunn (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 88).  

Í gestakönnunum sem gerðar voru sem hluti af rannsókninni kom fram ýmiskonar 

gagnrýni á sýningarnar. Eitt af því sem kom fram var að gestum þóttu söfn ekki vera rétti 

staðurinn fyrir sýningar og umfjallanir um málefni fatlaðra. Dodd, Sandell, Jolly og Jones 

velta því upp hvort fólki finnist sem söfn eigi ekki að fjalla um pólitísk og félagsleg málefni. 

Einnig bar á því að fólki fannst þetta ekki passa inn á tiltekin söfn (vildu til dæmis læra um 

sögu bæjarins sem safnið var staðsett í), eða að þetta væri pólitískur áróður og verið að 

messa yfir gestum og skamma þá fyrir skoðanir sínar og upplifanir (Dodd, Sandell, Jolly og 

Jones, á.á: 96). Þessi niðurstaða sýnir að það eru ekki allir á sama máli og fólk hefur 

misjafnar skoðanir á hvernig á að nálgast þessi mál. Einnig þarf að hafa í huga að þrátt 

fyrir að söfn séu opinberir staðir þá eru þeir ekki endilega aðgengilegir öllum. Eins og 

komið hefur fram hér að framan þá er aðgengi margskonar. Ef borga þarf fyrir aðgagn að 

safninu þá er safnið ekki aðgengilegt öllum (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 96).  

Flestir gestirnir sögðust hafa lært eitthvað nýtt og séð málefnið í nýju ljósi. Einnig 

hafi margir lært ný sjónarmið af sýningunum þó þau hafi vitað ýmislegt áður en þau stigu 

inn á safnið (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 97). Það eru þó einnig vísbendingar um að 

undirliggjandi fötlunarfordómar fólks, sem hafa gegnsýrt mörg samfélög um aldir. 

Harmleikir, vorkunn, aðdáun og hetjuvæðing fatlaðs fólks eru dæmi um fötlunarfordóma 

sem umlykja líf fatlað fólks (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 97-98). Vegna aðgangsleysi 

samfélagsins eru hefur fatlað fólk færri tækifæri en aðrir. Með því að vekja athygli á því, 

breyta stefnum opinberra stofnana og vinna saman að því að koma á raunverulegu 

jafnrétti þá geta þessir hlutir breyst í framtíðinni (Dodd, Sandell, Jolly og Jones, á.á: 98). 

  



32 

5 Þjóðminjasafn Íslands – hlutverk, safnastefna og safnalög 

Hlutverk Þjóðminjasafns Íslands er margþætt og það er bundið í lög. Þjóðminjasafn Íslands 

er höfuðsafn á sviði menningarminja á Íslandi. Samkvæmt Lögum um Þjóðminjasafns 

Íslands er hlutverk safnsins „að stuðla sem best að varðveislu íslenskra menningarminja 

og miðla sögu þjóðarinnar“ (Lög um Þjóðminjasafn Íslands, 2011). Höfuðsafn er skilgreint 

í Safnalögum á eftirfarandi hátt: „Höfuðsöfn eru í eigu ríkisins og eru miðstöðvar 

safnastarfsemi hvert á sínu sviði. Þau eru stofnuð með lögum þar sem nánar er kveðið á 

um starfsemi þeirra“ (Safnalög, 2011). Einnig er kveðið á um að safnkostur höfuðsafna 

eigi að vera undirstaða fræðslu- og sýningarstarfsemi þeirra og safnkosturinn á að vera 

aðgengilegur til rannsókna (Safnalög, 2011).  

 Á heimasíðu Þjóðminjasafnsins stendur meðal annars þetta um hlutverk safnsins: 

„Hlutverk Þjóðminjasafnsins er margþætt enda er því lögum samkvæmt ætlað að vera 

miðstöð þjóðminjavörslu. Þjóðminjasafninu er einnig ætlað að stunda rannsóknir á 

menningarsögulegum minjum jafnframt því að miðla þekkingu á menningararfi 

þjóðarinnar. […] Minjavarslan felst í því að safna, varðveita, rannsaka og miðla þekkingu 

á þjóðararfinum í víðum skilningi […]. (Hlutverk og stefnur, á.á). Einnig kemur fram að 

grunnsýning Þjóðminjasafnsins við Suðurgötu sýni menningarsögu þjóðarinnar frá 

landnámi til okkar daga og þar eru merkustu gripir safnsins til sýnis. Á grunnsýningu 

Safnahúsins við Hverfisgötu er svo sjónrænum menningarafi Íslands miðlað í samstafi við 

önnur söfn (Hlutverk og stefnur, á.á.) 

 Þjóðminjasafnið gaf út Safnastefna á sviði menningarminja 2017 en það er stefna 

sem Þjóðminjasafnið hefur mótað fyrir minjasöfn í landinu, samkvæmt sínu lögbundna 

hlutverki. Í þessari stefnu eru tekin saman 6 markmið fyrir minjasöfn í landinu sem söfnin 

geta nýtt sem leiðarvísir í sínu starfi. Kemur þessi stefna í framhaldi af skýrum Safnalögum 

en í þeim var hlutverk safna skilgreint (Safnalög, 2011). Í Lögum um Þjóðminjasafn Íslands 

kemur svo fram að Þjóðminjasafnið eigi að: „móta stefnu um söfnun, skráningu, 

rannsóknir og miðlun menningar- og þjóðminja, stuðla að samvinnu 

menningarminjasafna [og] veita öðrum menningarminjasöfnum ráðgjöf“ (Lög um 

Þjóðminjasafn Íslands, 2011). Það getur nýst rannsakendum vel horfa til þessarar 

safnastefnu til að greina hvaða áherslur Þjóðminjasafn Ísland leggur áherslu á að íslensk 
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menningarminjasöfn hafi. Markmiðin sem sett eru fram í stefnunni eru sex talsins. Þau 

eru:  

• Að samfélagslegt hlutverk safna verið í fyrirrúmi. 

• Að vinna faglega og á vandaðan hátt með safnkostinn. 

• Að sýna frumkvæði og hugrekki í að hafa mótandi áhrif á 
framþróun í menningarlífi. 

• Að lögð verði rækt við mannauð og starfsumhverfi til að 
styðja við markmið safnastarfs. 

• Að tekið verið mið af sjálfbærri í þróun við safnastarfinu. 

• Að safnastarfið takið mið af alþjóðlegum tengslum og 
fræðilegri umræðu (Þjóðminjasafn Íslands, 2017, 11). 

 

Fyrsta markmiðið, að samfélagslegt hlutverk safna verið í fyrirrúmi, kallast á við hlutverk 

safna samkvæmt Safnalögum. Hlutverk safna er að koma á móts við samfélagið enda á 

samfélagið söfnin og söfnin eru til vegna samfélaga. Sýna þarf nærsamfélaginu hvernig 

safnið þjónar þeim með til dæmis miðlun og ekki má gleyma hlutverki menningarsögulega 

gagnasafninu Sarpi í miðlun safnkostins við landsmenn (Þjóðminjasafn Íslands, 2017, 12). 

Í umræðu um samspil safna og nærsamfélags má ekki gleyma því að nærsamfélagið 

saman stendur af ólíku fólki með ólíkar þarfir. Í nærsamfélaginu eru einstaklingar sem 

tilheyra minnihlutahópum sem oft finnst framhjá sér gengið á söfnum. Sem leiðir til að 

hlutverk safna verði í fyrirrúmi leggur Þjóðminjasafnið meðal annars til að söfnin séu 

vettvangur umræðu í samfélaginu og mikilvægt, jafnvel nauðsynlegt sé að bjóða fólki að 

taka þátt í umræðunni. Söfnin eigi að vera opin fyrir samstarfi, hafa virka safnfræðslu sem 

mætir þörfum gesta og safnið þjónusti samfélagið með því að veita aðgang að heimildum 

um fortíðina og menningararf, og veita þannig gestinum færi á að efla þekkingu sína á 

eigin forsendum (Þjóðminjasafn Íslands, 2017, 13). Í sambandi við þetta er gott að minna 

á mikilvægi þess að segja sögu ólíkra hópa úr nærsamfélaginu og varpa ljósi á 

fjölbreytileika manneskjunnar, því það eykur gildi safnsins í samfélaginu.  

 Í öðru markmiðinu er talað um safnkostinn. Hér er aðallega fjallað um mikilvægi 

þess að velja vel inn í safnkostin það sem ákveðið er að varðveita enda er það 

langtímaskuldbinding að taka við safngrip. Einnig er mikilvægt að vinna með þann 

safnkost sem til er í safninu, skrá hann, rannsaka og varðveita (Þjóminjasafn Íslands, 2017, 

15). En hvað er að velja vel? Mun val okkar á því hvað við geymum gefa framtíðarfólki 

skakka mynd af því hvernig samfélagið okkar er? Eru einhverjir hvatar til að safna 
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sérstaklega gripum frá fötluðu fólki? Er verið að safna gripum sem endurspegla fjölbreytt 

líf Íslendinga, þar með talið fatlaðra? Hvernig er fjallað um gripina sem teknir eru inn í 

safnið? Út frá hvaða forsendum eru þeir skráðir í gagnagrunn safnsins? Eru skráningar 

aðgengilegar svo hægt sé að skoða þær og gagnrýna? Ef verið er að varðveita grip sem 

tengist lífi fatlaðs einstaklings koma þá sjónarmið þess einstaklings, eða þess hóps 

fatlaðra fram í skráningunni? Þjóðminjasafnið bendir sérstaklega á að miðlun safngripa 

þurfi að ná til ólíkra hópa og að aðgengi sé fyrir alla sé skoðað, hvort sem það er að sýningu 

eða að safnkostinum, bæði í geymslum og á Sarpi (Þjóðminjasafn Íslands, 2017, 15-16) og 

ég tel mikilvægt að fara yfir hvaða hópar það eru sem safnið vill ná til. Það þarf líka að 

endurspeglast í safnkostinum og ekki væri úr vegi að huga sérstaklega að gripum sem 

tengjast lífi fatlaðra á einhvern hátt. Einnig er talað um mikilvægi þess að rannsaka 

safnkostinn og efla þekkingu innanhúss á safnkostinum (Þjóminjasafn Íslands, 2017, 16). 

Út frá þessum punkti má einnig benda á mikilvægi þess að skoða og rannsaka safnkostin 

út frá ólíkum sjónarhornum, þar á meðal út frá hugmyndum okkar um fötlun og fatlað 

fólk fyrr á tímum. Söfnunarstefnan gerir líka ráð fyrir að sækja sérfræðiþekkingar utan 

safna þegar þannig ber undir (Þjóminjasafn Íslands, 2017, 16) og ég tel að söfn mættu 

vera mun duglegri að nýta sér sérfræðinga í ólíkum málefnum. Sérstaklega á þetta vel við 

í fötlunarfræði og það væri spennandi að sjá frekar samstarf milli safna, fötlunarfræðinga 

og fatlaðra.  

 Þriðja markmiðið er „að sýna frumkvæði og hugrekki í að hafa mótandi áhrif á 

framþróun í menningarlífi“ (Þjóminjasafn Íslands, 2017, 18). Það tengist beint við það sem 

kom fram hér á undan að söfn megi vera duglegri að kalla til sín hópa úr samfélaginu og 

heyra hvað þau hafa að segja um safnið og fá fólk til að hafa áhrif á hvernig saga þeirra er 

sögð. Sérstaklega er talað um að endurspegla mannlíf og samfélag (Þjóminjasafn Íslands, 

2017, 18). Ef við tökum bara hóp líkt og fatlaða þá er talið að um 15% mannkyns, 15 ára 

og eldri séu fatlaðir (World Health Organization, 2011: 7-8), þá ættu söfn svo sannarlega 

að fjalla um sögu og líf fatlaðs fólks til að geta endurspeglað samfélagið. Í fimmta 

markmiðinu er svo talað um „að safnastarfið eigi að taka mið af alþjóðlegum tengslum og 

fræðilegri umræðu“ (Þjóminjasafn Íslands, 2017, 27). Fræðileg umræða er fjölþætt þar 

sem fræðigreinar eru margar með mismunandi áherslur. Verkefni eins og Fötlun fyrir tíma 

fötlunar er einmitt eitthvað sem söfn ættu að horfa eftir og bjóða velkomin líkt og 
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Þjóðminjasafnið gerði (og fleiri söfn sem Arndís Bergsdóttir var í samstarfi við). Það er 

jákvætt og í anda þessara markmiða sem koma fram í Söfnunarstefnunni.  
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6 Leitið og þér munið finna 

Líkt og fram kom hér að framan var þessi rannsókn unnin í tengslum við verkefnið Fötlun 

fyrir tíma fötlunar. Farið var stuttlega yfir hlutverk þeirrar rannsóknar í inngangi. Fötlun 

fyrir tíma fötlunar miðast að því að leita að gripum sem geta varpað ljósi á líf og tilveru 

fatlaðs fólks fram til ársins 1936. Hér á eftir verður farið betur yfir þann þátt 

rannsóknarinnar sem ég sinnti og hvaða gögn ég notaðist við. 

6.1 Hvar á að leita? 

Innan verkefnisins Fötlun fyrir tíma fötlunar var mér úthlutað það verkefni að skoða 

Þjóðminjasafn Íslands nánar og sjá hvað leynist í þeirra geymslum. Eins og áður hefur 

komið fram var verið að leita að heimildum fram til ársins 1936 og einskorðaðist leitin við 

gripi i munadeild safnsins Ljósmyndir sem Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafni 

varðveitir, fornleifar eða heimildir úr þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins var ekki skoðað í 

rannsókninni. Þetta er því ekki tæmandi rannsókn á þeim heimildum sem til eru á 

Þjóðminjasafninu sem tengjast fötluðum.  

Í safni Þjóðminjasafnsins eru varðveittir um það bil 120.000 gripir (Munasafn, 

á.á.). Flest allir þessara muna eru skráðir í skráningarkerfið Sarp. Sarpur er tiltölulega nýr 

gagnagrunnur og er hann aðgengilegur í gegnum internetið. Sarpur 1.0 var tekinn í 

notkunn 1998 (Um Sarp, á.á.). Það hafa orðið hraðar breytingar í tækniheiminum síðustu 

áratugi og nú bæði notum við vefforrit mun meira en við gerðum og gerum miklar kröfur 

til þeirra. Sarpur er það enginn undantekning og ýmsar viðbætur hafa verið gerðar. 

Ljósmyndir eru til dæmis orðinn mikilvægur partur af skráningu gripa, enda hefur starfræn 

ljósmyndun það með í för að mun auðveldara er að taka og deila myndum. Ljósmyndir af 

safngripum eru stór partur af skráningum þeirra. Þá er hægt að sjá hvernig gripurinn lítur 

út án þess að raska ró hann í geymslu eða sýningarrýmis. Einnig auðveldar það lýsinguna 

á gripnum til muna sem er gott ef gripur týnist eða verður viðskila við safnnúmerið sitt. 

Því miður eru ekki allar skráningar í Sarpi með ljósmyndir, enda var ekki jafn auðvelt að 

setja ljósmynd inn í forritið þegar Sarpur var nýr og starfrænar myndavélar ekki jafn 

algengar. Sarpur hefur farið í gegnum ýmsar breytingar en sá Sarpur sem núna er í 

notkunn er Sarpur 3.0 sem var tekinn í notkunn 2011 (Um Sarp, á.á.). Þá var opnaður ytri 

vefur Sarps 2013 og innri vefurinn endurbættur (Um Sarp, á.á.). Ytri vefur Sarps er opinn 

öllum almenningi á internetinu en innri vefurinn er vinnusvæði safnanna. Þar skrá 



37 

starfsmenn safna safngripi beint inn í Sarp í staðlað form sem hægt er fylla út eftir þörfum. 

Til að mega skrá í Sarp þarf skráningarréttindi að viðeigandi aðfangaskrám en einnig býðst 

rannsakendum fræðilegra verkefna að fá tímabundinn lesaðgang að ákveðnum 

aðfangaskrám (Um Sarp, á.á.). Það er augljóst þegar skoðaðar eru eldri skráningar 

Þjóðminjasafnsins í Sarp að það á eftir að fara yfir þær, laga þær og betrumbæta.  

Ég notaði Sarp mikið í leit minni að gripum. Þjóðminjasafn Íslands veitti mér 

lesaðgang að sínum innri Sarp sem var mjög gagnlegt. Það er ekki gott fyrir safngripi að 

hver sem er fái að valsa inn í geymslur og róta upp úr kössum. Það er því rannsakendum 

mjög mikilvægt að Sarpur er til staðar og geta í samstafi við söfnin fengið að skoða 

skráningarnar þeirra. En eins og búið er að koma fram þá eru ýmsir vankantar á Sarpi. Til 

dæmis á eftir að setja inn ljósmyndir við margar færslur og stundum eru upplýsingar 

skráðar á ranga staði, sem gerir erfiðara að leita eftir þeim upplýsingum. Það gæti til 

dæmis hafa gerst þegar verið var að færa stórar skrár af skráningum úr öðrum forritum 

yfir í Sarp. Einnig geta þarna verið um mannleg mistök að ræða, enda eru fjölmargir 

gluggar sem fylla þar út og líklegt að eitthvað hafi misskilist. Allt þetta er skiljanlegt og 

mun án efa vera bætt úr síðar, þegar enn meiri vinna verður lögð í að laga skráningar í 

Sarpi. Sem dæmi um mistök sem ég varð vör við voru að skráður aldur gripanna var oft 

skráð sem árið þegar gripurinn kom í safneignina. Þetta olli heilabrotum og sýnir mikilvægi 

þess að skoða vel hver einasta grip sem gæti passað við lýsinguna sem við erum að leita 

að, þó svo að árið virðist ekki passa.  

Það er hægara sagt en gert að skoða um 120.000 gripi. Því var nauðsynlegt að 

skipta safnkostinum á einhvern hátt niður og reyna að skoða þá staði sem líklegast var að 

flestir gripir leynast. Ekki var hægt að skoða bara gripi sem merktir voru eldri heldur en 

frá 1936 vegna þess hve ófullkomin skráningin er. Ég tók því það ráð að leita eftir 

ákveðnum stikkorðum líkt og „fótur“ „hjólastóll“ og „hækja“. Eitthvað fannst við þessa 

leit en ekki mikið. Það sem er galli við svona leit er að hún byggir á mínum eigin 

hugmyndum um hvað ég gæti fundið. Hér sjást mínar fyrirfram ákveðnu hugmyndir um 

efnismenningu fatlaðra og með þessu móti felst ákveðin hætti á því að manni yfirsjáist 

gripir. Í fötlunarfræði er lögð mikil áhersla á að rannsóknir séu stundaðar fyrir fatlað fólk, 

ekki einungis um fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2006: 198). Því hafa þróast sérstakar 

rannsóknaraðferðir sem eru frjálsari en hefðbundnar rannsóknaraðferðir og koma á móts 
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við fjölbreyttar rannsóknir í fötlunarfræði. Rannveig bendir á að fatlað fólk er gríðarlega 

fjölbreyttur hópur og skerðingarnar geta verið misjafnar. Einnig tilheyrir fatlað fólk fleiri 

hópum sem geta haft áhrif á líf þeirra (Rannveig Traustadóttir, 2006: 203). Hér var leitast 

við að varpa ljósi á sem fjölbreyttastan hóp fatlaðra en þá geta gleymast ýmsar ósýnilegar 

fatlanir og einungis hugsað um þær fatlanir sem hafa verið mest áberandi í fjölmiðlum og 

listum.  

Í Buried in the Footnotes eftir Jocelyn Dodd, Richard Sandell, Annie Delin og Jackie 

Gay kemur fram að í Bretlandi eru oft að finna gripi sem varpa ljósi á líf fatlaðra á 

lækningarminjasöfnum. Það er vegna þeirrar tengingar sem hefur verið milli lækningar og 

líknar annars vegar og fötlunar hins vegar. Þau skoðuðu einnig í hvaða samhengi þessir 

gripir eru sýndir (Dodd, Sandell, Delin og Gay, 2004, 12). Hér á landi var til 

Lækningaminjasafn Íslands sem Þjóðminjasafn Íslands tók yfir árið 2013 og er það skráð 

inn í Sarp í sérstakt safn undir Þjóðminjasafninu. Ég skoðaði það safn sérstaklega eftir að 

hafa kynnt mér Buried in the Footnotes rannsóknina. Meginþorri þeirra gripa sem ég fann 

koma úr því safni.  

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir fyrrum safnstjóri Lækningarminjasafnsins rekur 

sögu safnsins í greininni Í minningu safns: Lækningarminjasafn Íslands (2007-2013) sem 

birtist í Sögu Tímariti sögufélagsins. Árið 1940 hófst skipuleg söfnun íslenskra 

lækningaminja undir umsjón Jóns Steffensen læknis. Hann safnaði og skráði 

lækningarminjar næstu 50 árin. Á níunda áratugnum var safnið staðsett í Nesi við Seltjörn 

og var rekið í samstafi við Þjóðminjasafnið og rann á endanum saman við Þjóðminjasafnið 

(Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, 170). Anna bendir á að Þjóðminjasafnið safni 

lækningarminjum ekki markvist, þó auðvitað séu þar varðveittar ýmsar lækningaminjar, 

sem og á öðrum minjasöfnum um landið, en þær minjar eru allar fremur einsleitar (Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, 171). Árið 2007 var Lækningaminjasafn Íslands stofnað í 

Nesi við Seltjörn og var samstarfsverkefni Þjóðminjasafnsins, Seltjarnarnesbæjar, 

menntamálaráðuneytisins, Læknafélags Ísland og Læknafélags Reykjavíkur. Þetta safn var 

sérfræðisafn á sviði heilbrigðissögu og fékk það afhent Nesstofusafn til varðveislu. Þarna 

var komin vettvangur til samstarfs milli safnsins, heilbrigðiskerfisins, einstaklinga og 

félagasamtaka sem láta sig málið varða. Safninu var ætlað að hafa yfirsýn með söfnun 



39 

lækningaminja um landið og safna þeirri þekkingu sem til eru um gripina og tækin sem og 

upplýsingu um þróun heilbrigðissögu (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, 177).  

Mikil vinna átti sér stað hjá Lækingaminjasafninu við skráningu gripa, samlestur 

skráninga og safneignar og einnig var grisjað. Þegar þessi vinna hafði átt sér stað var hafist 

handa við að safna fleiri gripum sem tengdust sjúklingum sem og persónulegum 

lækningar- og hjúkrunargripum. Þar að auki var tekið við gripum sem tengdust 

geðlækingum, sjúkraþjálfun, fíkniefnum og neyslu þeirra, kynlífi, alþýðulækningum, 

tannlækningum, næringarfræði og svo framvegis. Meiri hluti safnkostins er þó frá 

Landspítalanum og Hjúkrunarskóla Íslands frá 1930-1060 (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 

2019, 176). Líkt og kom fram hér að framan þá var starfsemi safnsins hætt 2013 og 

safnkosturinn færður Þjóðminjasafninu til varðveislu (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 

2019, 177). Anna bendir á að síðan hafi ekkert safn markað sér sérstaka stefnu í rannsókn 

og söfnun lækningaminja á Íslandi. Þegar sýningin Hjúkrun í 100 ár var sett upp á 

Borgarsögusafni, Árbæjarsafn komu í ljós ýmsar gloppur í safneigninni sem erfitt verður 

að fylla eftir því sem lengra líður (Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, 179-180). Líklegt 

er að auðveldara væri að skoða safnkost Lækningaminjasafnsins með tilliti til gripa sem 

tengjast fötluðum einsaklingum væri safnið enn starfandi. Þá væri þar sérfræðiþekking á 

gripunum sem myndu koma rannsakanda vel. Líkt og Anna bendir á er ekki við 

Þjóðminjasafnið að sakast enda studdi þjóðminjavörður til stofunnar 

Lækningaminjasafnsins. Sérfræðiþekking Þjóðminjasafnsins liggur á öðru sviði (Anna 

Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2019, 180).  

Lækningaminjar gefa samt ekki alveg rétta mynd af lífi fatlaðra og draga oft upp 

mynd sem fatlað fólk og aðrir eru ósáttir við. Julie Anderson og Lisa O‘Sullivan hafa til 

dæmis sett fram greinagóða gagnrýni á gagnagrunn Science Museum í London sem kallast 

Brought to Life: Exploring the History of Medicine. Vefurinn var gerður með 

háskólastúdenta og kennara í huga og varpar ljósi á sögu læknisfræði. Fötlun er eitt þeirra 

þema sem vefsíðan býður upp á. Í greininni Histories of Disability and Medicine greina 

þær frá þessari gagnrýni, sem auðvelt er að yfirfæra á aðra staði sem sýna 

lækningarminjar. Einnig fara þær yfir þá togsteitu sem er á milli fötlunar og 

heilbrigðisgeirans. Læknisminjar og saga læknisfræðinnar er að stórum hluta skrifuð af og 

fyrir lækna og annað heilbrigðisstarfsfólk. Anderson og O‘Sullivan benda á að þegar fjallað 
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er um fötlun í tengslum við læknisfræði á söfnum vill það oft verða þannig að hlutverk 

læknisins er dregið fram mun fremur en fatlaða einstaklingsins. Einblínt er á hvernig 

einstaklingar „læknast“ af fötlun sinni undir styrkri handleiðslu velmeinandi lækna. Þetta 

breyttist á níunda áratug síðustu aldar þegar sagnfræðingar með áherslu á félagsfræði 

fóru að einbeita sér meira að sambandi læknis og sjúklings og segja sögu læknisfræðinnar 

upp á við, frá sjónarhorni sjúklingsins (Anderson og O‘Sullivan, 2010, 145-146). Þessi 

aðferð er samt ekki fullkomin og hefur hún verið gagnrýnd af fötlunarfræðingum. Sú 

gagnrýni felst meðal annars í því að verið sé að einbeita sér of mikið að því að það þurfi 

að „lækna“ fólk af skerðingum sínum og það sé því í raun eitthvað að fötluðu fólki. 

Samkvæmt læknisfræðinni er fötlun galli, skerðing, þar sem ekki er hægt að lækna það 

sem er að svo manneskjan verður aftur „heil“. Læknisfræðin hefur verið harðlega 

gagnrýnd af fötlunaraktívistum og fötlunarfræði vegna einmitt þessa, að hún skilgreinir 

fatlað fólk út frá fötlun þeirra, því sem vantar, það sem er að eða hvaða hjálpartæki þau 

þurfa. Þessi gagnrýni hefur ýtt við félagsvísindunum og hvatt til þess að fötlun verði 

skoðuð út frá öðrum þáttum en einungis læknisfræðilegri flokkun (Anderson og 

O‘Sullivan, 2010, 146). Þess má þó geta að þessi nálgun hefur frekar farið hátt í Bretlandi 

og þar hefur fötlunarfræðin lagt meiri áherslu á félagsleg tengsl en í Bandaríkjunum hefur 

meira verið litið til sögu, menningar og bókmennta (Hanna B. Sigurjónsdóttir, Ármann 

Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013, 11). Auk þess benda þær Anderson og O‘Sullivan 

á að bæði læknisfræðileg nálgun og félagsfræðileg nálgun á fötlun er lituð af póltík og 

samtímahugmyndum um fötlun.  

Þegar litið er til hjálpartækja og gripa sem fatlað fólk hefur notað í gegnum tíðina 

má ekki gleyma því að þeir gripir eru mikilvægur hluti af lífi þeirra. Þeir bera vitni um 

samband fatlaðra við heilbrigðisstéttina og tæknina sem hún notar. Söfn leggja mörg hver 

áherslu á að safna gripum en safna ekki alltaf frásögu með gripunum. Í gegnum gripina er 

hægt að segja sögu fólksins sem notaði þá og þannig öðlast þeir merkingu sína. Skráning 

griparins og sögu hans er einnig saga notandans. Því er mikilvægt að skrá alla sögu 

griparins og tengsl hans við eigandann og þannig er hægt að nýta gripi til að varpa enn 

betra ljósi á hvernig það var að vera fatlaður á þeim tíma sem gripurinn var í notkunn 

(Anderson og O‘Sullivan, 2010, 148). Það þarf þó að passa sig á að sýna fatlaða ekki 

eingöngu sem þögla þátttakendur í læknisfræðinni. Það er vel hægt að sýna fötlun í 

samhengi félagslegra breytinga og vísindalegra framfara. Það á að vera hægt að fjalla 
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bæði um læknisfræðilega sögu gripana en einnig benda á félagslegt samhengi þeirra og 

siðfræðilega skildu lækna og safna. Söfn geta verið sá staður þar sem hægt er að setja 

fram læknisfræðilegar og félagsfræðilegar upplýsingar, sem og upplýsingar um áhrifin 

sem þessir gripir hafa á einstaklinga og boðið gestum og rannsakendum að kynnast nýjum 

heimi (Anderson og O‘Sullivan, 2010, 148-149). En til þess að þetta allt sé hægt þá þarf að 

finna til þá gripi sem geta varpað þessu ljósi á söguna í söfnunum.  

 Þjóðminjasafn Íslands er safn allra landsmanna og hefur undanfarið reynt að koma 

á móts við ýmsa hópa úr samfélaginu með viðburðum og sýningum. Rannsóknir á 

safnkosti eru einnig mikilvægur þáttur í að vinna með jaðarhópum og grunnur að því að 

hægt sé að setja upp sýningar og aðra viðburði sem vinna með safnkost safnsins. Hér á 

eftir verður nánar farið yfir hvernig leitað var eftir gripum hjá Þjóðminjasafninu og hvað 

fannst í þeirri leit. Flestir gripirnir koma úr Lækningaminjasafninu og því er mikilvægt að 

hafa í huga samband fatlaðs fólks við læknisfræði og aðrar heilbrigðisstéttir. 

6.2 Grafið í geymslur Þjóðminjasafnsins 

Lík og áður hefur komið fram vannst mér ekki tími til að fara yfir alla gripina sem til eru í 

Þjóðminjasafninu og ég snerti ekki á Ljósmyndasafninu né þjóðháttasafninu. Einnig 

skoðaði ég ekki fornleifar en best er að hafa fornleifafræðing innan handar við þannig 

rannsóknir. Það er því nóg eftir og mikilvægt að skoða safnið betur. Fyrir utan tímaleysið 

er annar galli á rannsókninni. Þar sem ég er ekki fötluð þá er margt sem ég veit ekki um 

líf fatlaðra. Þar að auki breyttist samfélagið mikið á 20. öld og störfin breyttust með 

tækniframförum. Ullarvinna, landbúnaður og fiskvinnsla voru unnin öðruvísi hér áður fyrr. 

Á Þjóðminjasafninu eru til margir gripir sem tengjast þessum störfum. En þegar maður er 

ekki vanur að vinna með þessa hluti þá sér maður ekki ef hlutnum er breytt til að fatlað 

fólk geti nýtt þá. Til eru slíkir gripi á byggðasöfnum um landi, til dæmis á Hnjóti og 

Snatrarstöðum. Oft fylgir þeim gripum saga af eiganda þeirra og hvaða fötlun hann var 

með. Ef til eru gripir sem þar sem eigandinn er ekki skráður en þeir hafa verið aðlagaðir 

að fötlun eigandanna þá þarf að finna þá gripi. Besta leiðin til þess er að tala við starfsfólk 

safna sem þekkja safnkostinn vel og athuga hvað þau þekkja. Einnig væri hægt að skoða 

alla gripi af sama meiði og bera saman og hjá hvort einhverjir gripir gætu hafa verið breytt 

til að mæta ólíkum líkömum.  
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 Ég fann 64 gripi, flesta í Lækningaminjasafninu. Þetta eru allt gripir sem ég taldi að 

væru frá réttu tímabili og tengist fötluðu fólki. Ég tel samt líklegt að það séu til fleiri gripir 

í safninu sem passi við þetta. Til að finna þá þarf að fara yfir stærri part af safnkostinum 

og einnig væri gott að ræða við sérfræðinga um einstaka gripi. Þegar ég var að segja afa 

mínum frá þessu verkefni sagði hann mér sögu af sveitunga sínum sem hafði misst 

hendina við úrlið í slysi. Til þess að getað haldið áfram að róa til fiskjar útbjó hann sér 

róðrarbelti sem hann gat fest aðra árina í og róið þannig með búknum. Þegar afi sagði 

mér frá þessu rann það upp fyrir mér hvers kyns verkvit mig skortir. Þó ég myndi skoða 

róðrarbelti þá kann ég ekki að nota þau svo það er ólíklegt að ég myndi sjá breytingar sem 

gerðar hafa verið á því af fötluðum einstakling. Það sama gæti átt við ýmis önnur tæki 

sem notuð voru hér áður fyrr en hafa flest orðið að safngripum í dag. Rokkar, strokkar, 

orf og fleira.  

 Einnig var ákveðin áskorun falin í því að áætla aldur gripanna. Mikill meirihluti 

þeirra var ekki með skráðan aldur eða komuár griparins í safnið skráð sem aldur hans. 

Þetta olli því að erfitt getur verið að sannreyna að gripirnir séu í raun frá þessu tímabili. 

Ég fann 64 gripi sem ég bað um að fá að skoða í ágúst 2018. Um þær mundir var 

Þjóðminjasafnið að flytja í nýja og betri geymslu við Tjarnarvelli í Hafnarfirði. Því miður 

fundust ekki allir gripirnir í þessari tilraun vegna flutninganna. Ætlunin var að hafa 

samband við Þjóðminjasafnið aftur á vormánuðum 2020 og fá að skoða þá gripi sem ekki 

fundust 2018. Því miður varð ekkert úr því vegna heimsfaraldar Covid-19 sem setti strik í 

reikninginn og öryggisráðstafana sem söfnin þurftu að grípa til.  

 Þeir gripir sem ég skráði hjá mér skiptust í: 4 spelkur, 1 stómapoka, 1 

súrefnisgrímu, 1 járngrind, 6 hækjur, 3 stafir, 19 gerviaugu, 3 æfingartæki, 1 sogkopp, 10 

bein, 9 aflimunarhnífar, 1 aflimunarsög, 1 aflimunartöng, 3 liði og 2 hjólastóla. Betur er 

farið yfir gripina í viðauka hér á eftir en þar kemur fram safnnúmer þeirra, heiti, úr hvaða 

undirsafni þeir eru auk athugasemda rannsakanda. Margir af gripunum hafa ekki skráðan 

aldur í Sarp en oft er hægt að átta sig á aldrinum út frá notanda gripanna, sé hann skráður. 

Það fór þó svo að mikill hluti gripana er yngri en ætlunin var að finna. Þeir gefa þó ýmsar 

vísbendingar og sýna fram á að ýmislegt er til í safninu. Það er því full ástæða til að leita 

betur og víkka aldur gripanna í leitinni.  
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 3 gripir koma frá Hjúkrunarskóla Íslands, 14 frá Læknaskólanum, 9 frá St. 

Joesphspítala og einn frá Ríkisspítala. Frá Hjúkrunarskólanum kom spelka, stómapoki og 

súrefnisgríma. Líklega er þetta allt yngra en það sem lagt var upp með hér. Hér væri gott 

að fá álit frá sérfræðingi um gripina til að skilja hlutverk þeirra í Hjúkrunarskólanum betur. 

Frá Læknaskólanum komu 10 bein sem líklega voru notuð við kennslu. Þau eru öll nema 

eitt fest á plötu og merkt með handskrifuðum miða. Á miðan er skrifað á latínu 

upplýsingar um beinin. Það sem vakti athygli mína á beinunum er að þau eru mörg hver 

með einkenni berkla. Líkt og kom fram hér að framan hefur Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir 

bent á mikilvægi þess að halda sérstaklega utan um lækningarminjar og þá 

sérfræðiþekkingu sem tengjast þeim. Bein eru ekki eitthvað sem hver sem er skilur og 

þekkir. Skráningin er góð, en allt sem stendur á miðunum er skráð inn í Sarp. Það væri því 

gott að bæta við hérna frekari þekkingu frá fagfólki um hvað latínan þýðir og í hvaða 

tilgangi læknanemar skoðuðu þessi bein. Berklar voru landlægir hér uppúr aldamótunum 

1900 (Berklar (Tuberculosis), 2016). Ef fólk fékk berkla í bein gat þurft að taka útlim af 

einstaklingum. Því eru tengsl á milli berklasýkingar og fötlunar. Einnig eru þaðan 

sogkoppar á númerinu 1940-222. Þeir eru 3 saman af mismunandi stærð og eru líklega úr 

Læknaskólanum. Nánar verður farið yfir hlutverk sogkoppa hér á eftir ásamt öðrum 

sjúkraþjálfaragripum. Úr Læknaskólanum komu líka 3 aflimunarhnífar en það verður 

fjallað um þá alla saman hér síðar. 

 Frá St. Joesphspítala voru ýmsir gripir. Járngrind sem líklega var notuð til að 

meðhöndla beinbrot svo hún á í raun ekki heima hér. Einn aflimunarhnífur, sem farið 

verður betur yfir hér seinna, 5 hækjur og 2 stafir. Það er óljóst hvort þessir gripir sýni allir 

einungis frá sjúkrahúslegu fólks eða gefi líka smá innsýn í daglegt líf þeirra. Hækja 2011-

124 og 1990-41 eru stillanlegar hækjur sem fer undin handlegginn og þungi líkamans hvílir 

þar á. Hækjur 1990-42, 1990-43 og 1990-44 gætu allar hafa verið smíðaðar hér á landi. 

Þær eru af sömu gerð og hækjur 2011-124 og 1990-41. Á hækju 1990-42 er skrifað nafnið 

Einar. Engar frekari upplýsingar eru um hver þessi Einar er og vel má vera að sú vitneskja 

hafi glatast fyrir einhverju síðan. Stafur 2011-129 er viðarstafur og stafur 1990-45 er 

einnig viðarstafur hann er talinn vera heimasmíðaður. Því miður er ekki aldur skráður fyrir 

þessa gripi. Það sem vekur athygli er hækjan sem merkt er Einar og heimasmíðaði 

stafurinn. Voru þetta stoðtæki í einkaeigu sem döguðu uppi á St. Joesphspítala? Eða voru 

þau færð spítalanum að gjöf. Frekari rannsókna er þörf til að komast til botns í þessu. 
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Gripur 1984-1204 er spelka úr birgðageymslu Ríkisspítala. Mjög líklega gerð fyrir 

tímabundna notkunn.  

 2010-4 er spelka sem notuð var til að halda brotnum fæti beinum. 1994-448 er 

einnig skráð sem spelka. Þetta eru tvær spelkur upp á sama fótinn sem notaðar voru af 

fatlaðri manneskju. Þær eru líklega mun yngri en það sem ég leitaði að. Þetta er þó 

sérgerð spelka sem er mjög áhugaverður gripur. Því miður er enginn notandi skráður en 

það er skráður gefandi. Hækjan með númerið 1988-38 virðist vera smíðuð hérlendis. Hún 

var notuð af Guðmundi Hannessyni f.1866-d.1946. Engar frekari upplýsingar eru skráðar 

við hækjuna. Stafurinn með númerið 1990-102 er veglegur og fallega útskorinn. Notandi 

hans var Vilmundur Jónsson. Hann fékk stafinn að gjöf á 25 ára læknisafmæli sínu 1893. 

Það er líklegt að þessi stafur hafi verið frekar stöðutákn heldur en hjálpartæki. 

 Gripir 2011-13-1 til 2011-13-18 eru gerviaugu sem voru í eigu Sigurðar 

Tryggvasonar f. 1916- d. 1997. Samkvæmt skráningu í Sarp missti hann augað 7 ára gamall 

af slysförum og fékk reglulega gerviaugu eftir það. Ekki er vitað nákvæmlega frá hvaða 

tímabili þessi augu eru. Þetta eru einn af fáum gripum sem hafa skráðan notanda og er 

því mjög mikilvæg heimild. Einnig skoðaði ég gerviaugu sem voru í eigu Kristjáns 

Sveinssonar augnlæknis f.1900-d.1985.  

 Fjórir gripir tengjast sjúkraþjálfun. Einn kemur úr Lækningarskólanum og á hann 

hefur verið minnst hér að framan. Þrír koma úr eigu Sigurleifar Hallgrímsdóttur f.1900-

d.1995. Hún var sjúkraþjálfi hjá Landspítalanum 1933-1972. Þessir gripir eru vel skráðir 

en gefandi gripanna, Svanhildur Elentínusardóttir tók saman upplýsingar um þá og færði 

safninu með gjöfinni. 2012-5-4 er æfingartæki sem notað var við upphengjur. Líklega var 

það notað við meðhöndlun lömunarveikra en Sigurleif sérhæfði sig í meðhöndlun þeirra. 

Einnig er úr fólum hennar ljósbogi, 2012-5-2, sem líklega hefur verið notaður til að hita 

upp það svæði sem verið var að meðhöndla. Gripur 2012-5-5 voru sogkoppar eins og 

gripur 1940-222 úr Læknaskólanum. Þeir voru notaðir til að örva blóðrásina. Enginn 

þessara gripa er sérstaklega tengd við fötlun en hér væri áhugavert að nota þá sem 

útgangspunkt og skoða við hvers kyns kvillum þessar aðferðir voru notaðar.  

 Þrír mjaðmabollar komu líka úr Lækningarminjasafninu. Aldur þeirra á Sarp er 

skráður 1930-1960 og 1930-1970. Það er þó harla ólíklegt að þeir séu frá 1930. Ekki verður 

farið nánar út í þá hér.  
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 Hjólastólarnir tveir eru yngir en leitað var að en þó mjög merkilegir gripir. 1995-

648 var gjöf frá Styrktarfélagi lamarða og fatlaðra. 1995-180 er hjólastóll sem var 

smíðaður hér á landi. Einar Ingjaldsson Blöndal notaði stólinn og mun hann vera frá 1945-

1948. Hér væri gott að fá sérfræðinga í stoðtækjum og notendur þeirra til að taka gripina 

út og skrá þannig niður dýpri skilning á hjólastólunum.  

 Alls fann ég 9 aflimunarhnífa, 1 aflimunarsög og 1 aflimunartöng. Nokkrir koma úr 

Læknaskólanum og af St. Joesphspítala. Aðrir eru úr fólum einstakra lækna. Það kann að 

vera furðulegt að hafa upptalningu á aflimunartólum þegar leitað er eftir efnismenningu 

fatlaðra á Íslandi. Hér að framan hef ég farið yfir það sem fannst og ekki er hægt að segja 

að það sé mikið. Auk þess eru flestir gripirnir yngir en það sem leitað var að, að 

undanskildum þeim úr Læknaskólanum. Þessir hnífar eru þó flest allir taldir vera frá þeim 

tíma sem leitað var eftir. Þau tól sem ekki komu af spítölum eða úr Læknaskólanum eru 

flestir með skráðan notanda. Þeir voru allir læknar. Það er eðlilegt að velta því fyrir sér 

hvort þessir hnífar voru mikið notaðir og þá við hvaða tilefni. Fyrr á tíðum líkt og nú 

slasaðist fólk með þeim afleiðingum að það fatlaðist. Einnig eru ýmsir sjúkdómar líkt og 

berklar, sem geta valdið því að það þurfi að fjarlægja útlim. Því er ekki mjög langsótt að 

tengja gripi sem notaðir voru til að fjarlægja útlimi fólks rati í þessa rannsókn. Það sem er 

samt áhugavert er að þetta stærsti hópurinn fyrir utan gerviaugun. Hvar eru gripir sem 

fólk notaði eftir að búið var að fjarlægja útlim? Hvar eru stoðtækin og önnur hjálpartæki? 

Það er líklegt að stoðtækin hafi verið notuð upp til agna. Gripir sem notaðir eru á hverjum 

degi við ýmis störf ganga úr sér. Einnig velti ég því fyrir mér hvort fólki hafi ekki dottið í 

hug að geyma stoðtækin. Ef um gerviútlim er að ræða þá er líklegt að hann hafi verið 

mikill partur af lífi manneskjunnar að það væri hálf kjánalegt að senda part af manneskju 

til varðveislu á safni.  

 Þó ekki hafi mikið fundist má þó sjá að ýmislegt er til og tilefni til frekari leita í 

safnkostinum. Það takmarkar rannsóknir nokkuð að sjaldan eru skráðir notendur 

gripanna, helsta undantekingin eru gerviaugun og aflimunartækin. Það geta verið ýmsar 

ástæður fyrir því að ekki var skráður notandi með. Hugsanlega fylgdu þessar upplýsingar 

ekki með gripunum þegar þeir komu í safnið, notendur vildu ekki tengja gripina við sig og 

einhverjar upplýsingar gætu hafa glatast með tíð og tíma. Það eru samt ýmsar aðferðir 

sem hægt er að fara til að finna frekari upplýsingar. Það er til dæmis hægt að hafa 
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samband við hagsmunasamtök fatlaðra og fá álit og leita til sérfræðinga á ólíkum sviðum 

sem þekkja vel til gripa eins og verið er að skoða. Einnig væri áhugavert að víkka út 

tímabilið og sjá hvað kemur í ljós þegar lög er áhersla á 20. öldina. Svo má ekki gleyma 

samtímanum og framtíðinni. Nú er tíminn til að líta sér nær og sjá hvort safna ætti gripum 

úr samtímanum sem varpa ljósi á líf og tilveru fatlaðra.  

6.3 Hvað þýðir þessi rannsókni í stóra samhenginu? 

Hvað nú? Hvað eigum við að gera við þessa gripi sem komu í ljós í þessari rannsókn? Hvað 

eigum við að gera við gripi sem eru til í safneigninni en á eftir að greina út frá þessum 

þáttum? Til hvers að leita að þeim gripum? Þegar hugsað er um gripi sem tengjast 

fötluðum á einhvern hátt leitar hugurinn oft fyrst til hjálpartækja, líkt og hjólastóla, 

göngustafa, göngugrindur og gerviútlima. En ýmislegt fleira gæti verið til, til dæmis 

sérhæfðari hjálpartæki sem snúa að einu starfi eða þætti lífsins, sem dæmi róðrarbeltið 

sem minnst var á hér á undan og fleiri álíka gripir, sem og persónulegir gripir sem voru í 

eigu fatlaðs fólks. Það er ekki ókeypis að eignast hjálpartæki og því er ekki ólíklegt að þau 

hafi verið notuð upp til agna hér áður fyrr. Margt fatlað fólk átti erfitt með að vinna fyrir 

sér og því ekki endilega hlaupið að því að kaupa sér nýtt hjálpartæki oft yfir ævina. Þess 

vegna er mjög mikilvægt að varðveita það litla sem er til og rannsaka það betur og þannig 

er hægt að fá betri hugmynd um hvernig hjálpartæki fatlaðra voru hér á öldum áður. 

Svona gripir bera einnig með sér handbragð, þekkingu og hugvit fólks sem vann með það 

sem var í boði. Það væri áhugavert að skoða hver smíðaði gripina, séu þær upplýsingar 

fyrir hendi, en einnig úr hvaða efnivið gripirnir eru og hvort hægt sé að finna yfirmyndir 

af þeim erlendis frá. Var jafnvel eitthvað flutt hingað inn með erlendum kaupmönnum?  

 Katherine Ott segir í greininni Collective Bodies: What museums do for disability 

studies að vegna þess að gestir líti á söfn sem traustverðar stofnanir þar sem hægt er að 

treysta því sem þar kemur fram. Söfn eru því góður staður fyrir fræðimenn til að deila 

rannsóknum sínum með almenningi (Ott, 2010: 270). Söfn segja líka frá á annan hátt þar 

sem gripir eru í aðalhlutverkinu og textinn styður við gripinn (Ott, 2010: 271). Ott segir 

jafnframt að söfnin geymi það sem aðrar menntastofnanir, líkt og háskólar varðveita ekki. 

Þær upplýsingar sem varðveittar eru í skjala- og bókasöfnum eru oft einungis upplýsingar 

sem koma frá fólki sem kunni að skrifa og lesa og gat tjáð sig á þann hátt. Jaðarhópar sem 

ekki höfðu jafnana aðgang að menntun skildu sjaldnar eftir sig ritaðar heimildir um sig og 
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líf sitt. En stundum skildu þau eftir efnislegar heimildir sem söfn hafa svo safnað og 

varðveitt. Þó söfn hafi kannski ekki gagngert safnað þessum gripum þá eru þau einu 

staðirnir (nema gripir í einkaeigu) þar sem svona gripi er að finna. Þessi gripir eru 

áþreifanleg sönnun þess sem fötlunarfræðingar og fleiri lesa og ímynda sér. Hlutirnir gefa 

oft mikið af vísbendingum um fólkið sem skapaði þá (Ott, 2010: 271-272). Hún segir meðal 

annars: 

Studying an object such as a wicker wheelchair is like taking out 
a thin slice of historical experience and freezing it in time. It gives 
evidence about mobility, travel surfaces, the size, strength and 
activity level of the user, the users relationship with the pusher, 
expectations about where the user would travel (not far and not 
on public roads), and furniture design. A back-brace or a truss 
creates a past of htree dimensions, with size, shape and weight. 
A shoulder harness and a split-hook hand give a tactile, sensory 
dimension to the past and lead to questions about what one 
wold commonly want to pick up og touch and why (Ott, 2010: 
272).  

 

Þessi texti sýnir hvað gripir geta í raun sagt okkur mikið og of er það þannig að einu 

staðirnir sem má nálgast svona gripi eru söfn. Til þess að geta samt rannsakað gripina á 

þennan hátt og tengt þá við aðrar rannsóknir sem eru í gangi í fræðaheiminum þá er 

mikilvægt að hægt sé að ganga að þeim vísum og auðvelt sé að sjá hvað sé til í 

safneigninni. Þess vegna eru rannsóknir eins og þessi mikilvægar svo hægt sé að kortleggja 

safneignina og tengja hana við aðrar rannsóknir. Ott segir að það að fá að skoða gripinn í 

persónu er grundvöllur fyrir því að skilja hann því það er ekki hægt að útskýra allt með 

orðum (Ott, 2010: 272). Ott segir jafnframt að það verði að virða það að mikið af gripum 

eru of persónulegir til að fólk sé tilbúið til að sýna þá á sýningum. Til dæmis eru 

gerviútlimir gríðarlega persónulegir og bera með sér mikið af persónuleika þess sem á þá 

og notar. Einnig vekja sumir gripir upp gríðarlega erfiðar minningar sem fólk er ekki 

endilega tilbúið til að takast á við (Ott, 2010: 277). Söfn þurfa því að vanda sig þegar þessir 

gripir eru settir á sýningar og rannsakendur þurfa að kynna sér málefni fatlaðs fólks, bæði 

frá þeim sjálfum og í sögulegu samhengi. 

 Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði menningarmála á Íslandi og hefur 

ýmsum skildum að gegna. Hér að framan hefur verið farið yfir leiðbeinandi safnastefnu 

Þjóðminjasafnsins fyrir menningarminjasöfn. Þar er ekki tekið á einstaka málefnum en 
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margt þar er opið til túlkunnar. Hvaða safn er það sem ætti að safna heimildum um fatlað 

fólk, hvort sem það er úr fortíðinni eða samtíðinni? Eiga þessir gripir heima í safni eins og 

Lækningarminjasafninu, í almennri deild hjá Þjóðminjasafninu, á byggðarsöfnum eða 

einhverstaðar annarstaðar? Það þarf að skoða hver það er sem safnar, af hverju og á 

hvaða forsendum, en eins og hefur komið fram þá hefur verið sett fram gagnrýni á að 

þessir gripir séu einungis sýndir í læknisfræðilegu samhengi. Ef Þjóðminjasafni Íslands 

finnst ekki þörf á því að safna þessum gripum sérstaklega til sín þá væri ekki úr vegi fyrir 

safnið að hvetja önnur minni og sérhæfðari söfn að huga sérstaklega að gripum sem 

þessu. Byggðasöfn koma þar sterklega til greina og geta þau þá safnað gripum frá fötluðu 

fólki úr sinni heimabyggð.  

 Það er gott að horfa á það sem til er og sjá hvort eitthvað vanti í safnkostinn sem 

við vildum að væri til. Það hjálpar til við að móta söfnunarstefnur og ákveða hvað eigi að 

geyma frá samtímanaum. Viljum við að fólk í framtíðinni viti jafn lítið um líf og tilveru 

fatlaðra nú á dögum og við vitum um fortíðina? Veit hinn almenni ófatlaði borgari hvernig 

líf og tilvera fatlaðs einstaklings er yfirhöfuð nú á dögum? Verkefnið Fötlun fyrir tíma 

fötlunar snérist um að finna heimildir og greina þær svo við skiljum betur úr hvaða 

samfélagi við komum og hvernig fortíðin hefur áhrif á hvernig við hugsum um fatlað fólk. 

Ef það er lítið til á söfnunum segir það þá ekki eitthvað um áhersluleysi safna á að fjalla 

um þessi málefni. Er daglegt líf bara um þá sem falla algjörlega inn í samfélagsleg norm? 

Og er það þá ekki ákveðin sögufölsun að fjalla ekkert um fatlað fólk ef við horfum til þess 

að fatlað fólk hefur alltaf verið til í einhveri mynd? Með því að varpa ljósi á fortíðina er oft 

hægt að skilja samtíman upp á nýtt og átta sig á því hvaðan við sem samfélag komum. 

Það hvernig það var hugsað, tala og séð um fatlað fólk áður en fyrstu lögin voru sett um 

fatlað fólk getur varpað hvernig við hugsum, tölum og sjáum um fatlað fólk í dag, hjálpað 

okkur að gagnrýna það og átta sig á því að viðhorf til jaðarhópa geta breyst. 
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7 Lokaorð 

Ýmislegt hefur verið skoðaða og rannsakað sem tengist söfnum og fötluðu fólki. Með 

tilkomu fötlunarfræði sem fræðigreinar komu fram ýmsar kenningar um samfélagslegar 

aðferðir til að skilgreina fötlun. Fötlunarfræðin hefur skilgreint viðhorf til fatlaðs fólks í 

nokkur ólík líkön. Læknisfræðilega líkanið er það sem oft er gengið út frá en þar er 

einungis horft til skerðingarinnar sem fatlar fólk og leitast við að „lækna“ fólk af henni. 

Félagsleg líkön hafa sprottið fram sem einskonar mótsvar við því læknisfræðilega og er 

breska líkanið þar þekktast. Það byggist á þeirri hugmynd að það sé ekki skerðingin sem 

fatlið fólk, heldur óaðgengilegt samfélag sem býður ekki öllum að vera með. Bresk söfn 

horfa mikið til þessarar kenningar og þegar Ráð safna, skjalasafna og bókasafna gaf út 

leiðbeinandi skýrslu um hvernig þessar stofnanir gætu komið á móts við fatlaða safngesti 

voru þau hvött til að horfa til breska líkansins. Í þessari skýrslu er meðal annars talað um 

mikilvægi þess að fatlað fólk fái að taka þátt í safnastarfi og að allir hafi aðgang að 

sýningum safna. Fatlað fólk sé fjölbreyttur hópur með ólíkar þarfir og tala þurfi beint við 

fólkið sjálft og sjá hvað söfn geta gert til að koma á móts við þau. Söfn eru staður þar sem 

fólk getur lært um ólík málefni og fötlun á að vera eitt af þeim málefnum sem fjallað er 

um. Þó er gott að hafa í huga að gestir safna koma inn á söfn með sína vitneskju í 

rassvasanaum og nýta hana til að skilja það sem fyrir augu ber. Þess vegna getur verið 

vandasamt að fjalla um erfið málefni, eins og málefni fatlaðs fólks geta verið. 

 Þjóðminjasafn Íslands hefur gefið út leiðbeinandi safnastefnu fyrir 

menningarminjasöfn þar sem farið er stuttlega yfir hlutverk menningarminjasafna. Þar er 

meðal annars talað um samfélagslegt hlutverk safna og að söfn eigi að hafa mótandi áhrif 

á menningarlíf. Öll þessi hlutverk væri gott að hugsa út frá fötluðu fólki og hvernig söfn 

geta komið á móts við þau og þannig sinnt sínu samfélagslega hlutverki fyrir fatlað fólk og 

alla aðra. Það væri gaman ef meira yrði unnið með þessi hlutverk og tengja þau beint við 

ólíka hópa samfélagsins. Íslensk söfn geta gert svo miklu meira til að koma á mót við fatlað 

fólk. 

 Vert er að hafa í huga að mörg íslensk söfn eru rekin af ríki og sveitarfélögum og 

eru því opinberar stofnanir. Þau hafa því ákveðnum skildum að gegna gangvart 

samfélaginu sem þau þurfa að uppfylla. Safnafræðingar eru margir hverjir sammála um 

að söfn þurf að gefa hópum fatlaðra svigrúm til að tjá sig sjálf um sín málefni og hvernig 
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þau birtast á söfnum. Söfn hafa ákveðna stöðu í mörgum samfélögum sem vettvagnur 

sannleikans og fræðslu fyrir almenning er mikilvægt að vanda gerð allra sýninga. 

Hugrenningartengsl á milli safna og „frík sýninga“ eru til staðar víða í Evrópu og 

Bandaríkjunum sem verður til þess að söfn eru oft feimin við að sýna frá málefnum 

fatlaðra af ótta við að það skiljist eins og nútíma „frík sýning“. Rannveig Traustadóttir 

hefur bent á að hér á landi er það ekki algengt að opinberir aðilar eigi frumkvæði að 

rannsóknum og þróunarstarfi á sviði fötlunarfræði (Rannveig Traustadóttir, 2003: 42). 

Það væri mjög gagnlegt og áhugvert að sjá þróunarstarf leitt af einhverju af þeim 

fjölmörgu söfnum á Íslandi þar sem reynt væri að koma á móts við fatlaða gesti safnsins 

og jafnvel sett upp sýning sem endurspeglar líf fatlaðar, bæði hér á árum áður eða í 

samtímanum. 

 Til þess að skilja hvaðan ýmsar staðalímyndir eiga rætur sínar er gott að skoða 

söguna. Söfn geyma sérstakan menningararf í formi gripa og eiga oft heimildir um fyrri 

tíma sem ekki er hægt að finna annarstaðar. Til þess að vita hvað er til í safneignum sem 

tengist þessu málefni er mikilvægt að fara yfir alla safneignina og greina hann. Þegar búið 

að finna til gripi sem geta fallið undir þetta þarf svo að rannsaka þá betur og skoða. Á því 

stígi er samstarf með hagsmunahópum fatlaðs fólks gríðarlega mikilvægt. Það að sjá grip 

er allt öðruvísi upplifun heldur en að lesa um hann, en sagan sem fylgir gripnum er oft 

það sem gerir hann merkilegann. Með því að sjá gripinn eigum við auðveldara með að 

skilja söguna og finna tengingar í okkar eigin lífi. Þess vegna er mikilvægt að varðveita og 

geyma gripi sem lýsa ólíkum aðstæðum og lífi fólks. 

 Þegar leitað var í fólum Þjóðminjasafnsins fundust 64 gripir sem pössuðu við þá 

lýsingu sem leitað var eftir. Það er að gripirnir væru eldir heldur en frá árinu 1936 og 

tengust fötlun á einhvern hátt. Listi yfir alla gripina er að finna í viðauka. Flestir gripanna 

koma úr Lækningaminjasafni Íslands sem er hluti af Þjóðminjasafni Íslands. Það er vel 

þekkt að margir gripir sem segja frá efnismenningu fatlaðs fólks enda á 

lækningaminjasöfnum. Því er gott að skoða skráningar á þessum með gagnrýnni hugsun 

og hlusta á fatlað fólk og þeirra upplifanir og tengingar við gripina. Fáir gripir höfðu skráða 

eigendur eða notendur. Ef það er vitað hver notaði gripinn er oft hægt að finna frekari 

upplýsingar um gripinn og þann sem notaði. Athygli vekur að mikið magn af 

aflimunarhnífum og öðrum tólum til aflimunar fundust í safninu. Hluti þessara hnífa hefur 
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líklegast verið notaður til að aflima einstaklinga eftir til dæmis slys, en mun minna er af 

upplýsingum og gripum sem tengjast fólkinu sem missti útlim beint.  

 Það skiptir höfuð máli að söfn eigi í opnu og góðu samstarfi við fólkið sem þau vilja 

ná til. Fatlað fólk eru sérfræðingar í sínu lífi og mikilvægt er að hlusta á óskir þeirra um 

hvernig fjallað sé um líf þeirra. Einnig er mikilvægt að þegja þessi málefni ekki í hel, þar 

sem fatlað fólk var og er hluti af fjölbreytileika mannkyns og við höfum öll gott af því að 

hlusta á sögur þeirra. Því miður var ekki hægt að skoða hvern og einn grip sem 

Þjóðminjasafn Íslands á en það væri gott að klára verkið og koma upp góðum gagnagrunni 

með öllum þessum gripum. Einnig tel ég að mörg spennandi tækifæri séu til staðar fyrir 

söfn að fara í samstarf með fötlunarfræði og einhverjum af hinum fjölmörgu 

félagasamtökum sem starfa hér á landi í þágu fatlaðs fólks. 
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Viðauki – Gripir í vörslu Þjóðminjasafns Íslands 

 Heiti Efnisorð Safn 
A 
númer B númer Athugasemdir 

Stómapoki Stómapoki Hjúkrunarminjasafn HM 2008-121 

Enginn aldur. 
Ólíklega nógu 
gamalt. Úr 
Hjúkrunarskóla 
Íslands. 

Súrefnisgríma Súrefnisnef Hjúkrunarminjasafn HM 2008-138 

Enginn aldur. 
Ólíklega nógu 
gamalt. Úr 
Hjúkrunarskóla 
Íslands. 

Járngrind Braggi Hjúkrunarminjasafn HM 2011-114 

Enginn aldur. 
Af St. 
Jósephsspítala. 
Hugsanlega 
meira tengt 
sjúkrahúslegu 
heldur en 
hjálpartæki í 
daglegu lífi. 

Hækja  Hækja Hjúkrunarminjasafn HM 2011-124 

Enginn aldur. 
Af St. 
Jósephsspítala. 
Getur verið 
gömul. Vel 
farin. Vantar 
neðan á hana 
botninn. mjúk 
uppi undir 
hendinni, það 
er vafið 
sárabindi. Er 
styllanleg og 
því hugsanlega 
notuð 
tímabundið. 

Stafur Stafur Hjúkrunarminjasafn HM 2011-129 

Enginn aldur. 
Af St. 
Jósephsspítala. 
Virðist gamall. 

Spelka Spelka Lækningaminjar Lms 2010-4 

Skráður aldur 
1940-1967, 
Notandi: Einar 
Ástráðsson 
1902-1967. 
Notað við 
beinbrot og því 
ekki bein 
tenging við 
fötlun. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-1 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=159829
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=156034
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=6077
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=6709
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=6739
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=71587
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409002
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auga 1923. Ekki 
viss með aldur. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-2 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-3 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-4 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-5 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-6 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-7 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-8 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 2011-13-9 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
10 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
11 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
12 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
13 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
14 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409004
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409007
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409010
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409012
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409013
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409014
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409015
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409016
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409017
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409018
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409019
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=408651
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409020
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Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
15 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
16 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
17 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Gerviauga Gerviauga Lækningaminjar Lms 
2011-13-
18 

Sigurður 
Tryggvason 
átti. Missti 
auga 1923. 

Æfingatæki Æfingatæki Lækningaminjar Lms 04-05-12 

Aldur: 1933-
1972, til að 
hjálpa 
lömunarveiku
m. Sigurleif 
Hallgrímsdóttir 
sjúkraþjálfi gaf. 

Æfingatæki Nuddtæki Lækningaminjar Lms 05-05-12 

Aldur: 1930-
1972. Sigurleif 
Hallgrímsdóttir 
sjúkraþjálfi gaf. 

Æfingatæki Ljósbogi Lækningaminjar Lms 02-05-12 

Aldur: 1930-
1972. Sigurleif 
Hallgrímsdóttir 
sjúkraþjálfi gaf. 

Sogkoppur Sogkoppur Nesstofusafn NS-222 1940-222 

Aldur: 1911. Úr 
Lækningarskól
anum. 3 
mismunandi 
stærðir af 
sogkoppum. 

Bein  Bein Nesstofusafn NS-319 1940-319 

Aldur: 1911, 
merki um 
berkla á 
beinum. skrifað 
á latínu á miða. 
Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Femur Sin Nesstofusafn NS-320 1940-320 

Aldur: 1911, 
merki um 
berkla á 
beinum. Úr 
Læknaskólanu
m 

Bein  Lífsýni Nesstofusafn NS-321 1940-321 

Aldur: 1911, 
merki um 
berkla á 
beinum. Úr 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409021
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409022
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=409027
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=74553
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=395780
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=395784
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=395567
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160014
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=159973
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=159971
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=159976
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Læknaskólanu
m. 

Bein  Bein Nesstofusafn NS-322 1940-322 

Aldur: 1911, 
merki um 
berkla á 
beinum. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Lífsýni Nesstofusafn NS-323 1940-323 

Aldur: 1940, 
merki um 
berkla á 
beinum. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Lífsýni Nesstofusafn NS-324 1940-324 

Aldur: 1940, 
merki um 
berkla á 
beinum. Getur 
verið eldra. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Lífsýni Nesstofusafn NS-325 1940-325 

Aldur: 1940, 
merki um 
berkla á 
beinum. Getur 
verið eldra. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  

Ristarleggs-
höfuð Nesstofusafn NS-326 1940-326 

Aldur: 1940, 
merki um 
berkla á 
beinum?. 
Getur verið 
eldra. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Lífsýni Nesstofusafn NS-328 1940-328 

Aldur: 1940, 
merki um 
berkla á 
beinum. Getur 
verið eldra. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Bein  Beinabítur Nesstofusafn NS-356 1940-356 

Aldur: 1940. 
Getur verið 
eldra. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Aflimunarhnífu
r 

Aflimunar-
hnífur Nesstofusafn NS-943 1981-13 

Aldur: 1981. 
Líklega eldra. 
Notandi Jón 
Ólafsson 
Rósenkranz 
1879-1924. 

Spelka Spelka Nesstofusafn 
NS-
2489 1984-1204 

Aldur: 1984. 
Getur verið 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=159974
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160096
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160079
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160097
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160042
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160080
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160052
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160727
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160727
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=161654
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eldra. Frá 
Ríkisspítala. 
Mjög líklega 
notuð 
tímabundið. 

Hækja  Hækja Nesstofusafn 
NS-
3310 1988-38 

Aldur: 1988. 
Líklega eldra. 
Notandi 
Guðmundur 
Hannesson 
1866-1946. 
Smíðuð hér á 
landi. 

Hækja  Hækja Nesstofusafn 
NS-
3629 1990-41 

Aldur: 1990. 
Hugsanlega 
eldra. Af St. 
Josephspítala. 
Hún er 
stillanleg, 
ábyggilega 
notuð 
tímabundið. 

Hækja  Hækja Nesstofusafn 
NS-
3630 1990-42 

Aldur: 1990. 
Hugsanlega 
eldra. Af St. 
Josephspítala. 
Merkt Einar. 

Hækja  Hækja Nesstofusafn 
NS-
3631 1990-43 

Aldur: 1990. 
Hugsanlega 
eldra. Af St. 
Josephspítala.  

Hækja  Hækja Nesstofusafn 
NS-
3632 1990-44 

Aldur: 1990. 
Hugsanlega 
eldra. Af St. 
Josephspítala. 

Stafur Göngustafur Nesstofusafn 
NS-
3633 1990-45 

Aldur: 1990. 
Hugsanlega 
eldra. 
Heimagerður. 
Af St. 
Josephspítala. 

Stafur Göngustafur Nesstofusafn 
NS-
3690 1990-102 

Aldur: 1990. 
Líklega eldri. J. 
Jónassen fékk 
stafinn að gjöf 
1893. 
Vilmundur 
Jónsson 
skráður 
notandi. 

Liður 

Mjaðmaliðs-
bolli Nesstofusafn 

NS-
4363 1993-31 

Aldur: 1930-
1960. Líklega 
yngra. Gefandi 
Halldór 
Baldursson 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164363
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164229
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164230
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164231
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164232
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164233
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=162659
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=165351
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Liður 

Mjaðmaliðs-
bolli Nesstofusafn 

NS-
4362 1993-31 

Aldur: 1930-
1960. Líklega 
yngra. Gefandi 
Halldór 
Baldursson 

Liður Mjaðmaliður Nesstofusafn 
NS-
4365 1993-33 

Aldur: 1930-
1970. Líklega 
yngra. Gefandi 
Halldór 
Baldursson 

Spelka Spelka Nesstofusafn 
NS-
5220 1994-448 

2 spelkur úr 
stáli. Gerðar 
fyrir sömu 
manneskju á 
hægri fót, 
enginn aldur. 
Gefandi 
Þorsteinn 
Helgason. 

Aflimunarhnífu
r Hnífur Nesstofusafn 

NS-
5345 1994-573 

Enginn aldur. 
Notandi Bjarni 
Sigurðsson 
1904-1958. 

Aflimunartöng Aflimunartöng Nesstofusafn 
NS-
5473 1994-701 

Enginn aldur. 
Notuð við 
fæðingar. 
Notandi Bjarni 
Sigurðsson 
1904-1958. 

Aflimunarhnífu
r 

Amputations-
hnífur Nesstofusafn NS-50 1940-50 

Aldur 1911. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Aflimunarhnífu
r 

Amputations-
hnífur Nesstofusafn NS-51 1940-51 

Aldur 1911. Úr 
Læknaskólanu
m. 

Aflimunarhnífu
r 

Amputations-
hnífur Nesstofusafn NS-52 1940-52 

Aldur 1911. Úr 
Læknaskólanu
m.  

Aflimunarhnífu
r 

Aflimunar-
hnífur Nesstofusafn NS-943 1981-13 

Aldur 1981, 
gæti verið 
eldra. Notandi 
Jón Ólafsson 
Rósenkranz 
dáinn 1924. 

Aflimunarhnífu
r 

Amputations-
hnífur Nesstofusafn 

NS-
1053 1982-14 

Aldur 1982. 
Líklega eldra. 
Notandi Bjarni 
Jónsson 1909-
1999. 

Aflimunarhnífu
r 

Aflimunar-
hnífur Nesstofusafn 

NS-
2924 1985-390 

Aldur 1985. 
Líklega eldra. 
Notandi Bjarni 
Jónsson 1909-
1999. 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=165352
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=165353
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=158626
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=156512
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=156512
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=158399
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164943
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164943
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164944
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164944
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164945
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=164945
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160727
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160727
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160737
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=160737
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=162136
https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=162136
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Aflimunarhnífu
r 

Aflimunar-
hnífur Nesstofusafn 

NS-
3222 1989 

Enginn aldur. 
Af St. 
Josephspítala. 

Aflimunarsög Aflimunarsög Nesstofusafn 
NS-
8101 1997-396 

Enginn aldur, 
Notandi Árni 
Vilhjálmsson 
1894-1977. 

Gerviaugu í 
boxi Gerviauga Nesstofusafn 

NS-
3023 1985-489 

Enginn aldur. 
Eigandi Kristján 
Sveinsson 
augnlæknir 
1900-1985. 

Hjólastóll Hjólastóll Nesstofusafn 
NS-
6260 1995-648 

Enginn aldur. 
Gefandi er 
Styrktarfélag 
lamaðra og 
fatlaðra. 

Hjólastóll Hjólastóll Nesstofusafn 
NS-
5792 1995-180 

Aldur 1945-48. 
Yngri en leitað 
er að hér. 
Smíðaður á 
Íslandi af 
Þorvaldi Þór 
Maríusyni. 
Notandi var 
Eina 
Ingjaldsson 
Blöndal. 

 

 

 

 

https://skraning.sarpur.is/Adfong/Munir/Munur.aspx?ID=400332
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