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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru störf sagnfræðinga á söfnum, aðkoma þeirra að 

sögusýningum og miðlun sögu á söfnum. Fjallað verður almennt um sögu og 

sögusýningar, þá aðferðafræði sem felst í því að miðla sögu á söfnum og þá 

hugmyndafræði sem þar liggur að baki. Einnig verður fjallað um þá umræðu sem þetta 

efni hefur fengið hér á Íslandi, sem er afar takmörkuð. Þá mun einnig vera fjallað, í stuttu 

máli, um grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til: Menning og samfélag í 

1200 ár og sýningu Sjóminjasafns Reykjavíkur Fiskur og fólk: Sjósókn í 150 ár og þá 

umfjöllun sem þær sýningar hafa fengið á fræðilegaum vettvangi. Að lokum verður svo 

úrvinnsla viðtala við fimm sagnfræðinga sem allir starfa eða hafa starfað á safni. Þar var 

áhersla lögð á að fræðast um störf þeirra, sem sagnfræðinga, á sögusýningum og álits 

þeirra leitað um aðkomu sagnfræðinga á gerð sögusýninga og miðlun sögu á söfnum. 
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Abstract 

The topic of this dissertation is the work of historians in museums, their approach to 

history exhibitions and the dissemination of history in museums. History and history 

exhibitions, the methodology involved in disseminating history in museums, and the 

ideology behind it will be discussed in general. Then there will be a discussion on the 

deliberation that this topic has received here in Iceland, which is very limited. 

Additionally, a brief discussion on the permanent exhibitions of the National Museum of 

Iceland, Þjóð verður til: Menning og samfélag í 1200 ár and the Maritime Museum of 

Reykjavík, Fiskur og fólk: Sjósókn í 150 ár and the coverage that they have received in the 

academic field. Finally, there will be interviews with five historians, all of whom work, or 

have worked, in a museum. Emphasis was placed on learning about their work, as 

historians, in history exhibitions and their opinion was sought on the involvement of 

historians in the preparation of history exhibitions and the dissemination of history in 

museums. 
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1 Inngangur  

Saga sem umfjöllunarefni á söfnum fór að stóraukast á síðari hluta tuttugustu aldar og í 

dag eru fleiri söfn sem helga sig sögu en nokkru öðru efni. Á þessum tíma hafa sýningar 

og sýningastjórn mótast og þróað aðferðir og viðhorf til miðlunar á sögu. Áhugi fólks á 

sögu og á fortíðinni hefur aukist sem svar við auknum fræðsluáhuga, breyttu félagslegu 

og efnahagslegu umhverfi og meiri áhuga fjölmiðla á fortíðinni. Gripir og staðir hafa orðið 

aðgengilegri en áður en það sem mestu máli skiptir er að söfn eru nú virkur aðili í mennta- 

tómstunda- og ferðamannaiðnaði með þeim hætti sem ekki þekktist áður (Kavanagh, 

1990, 39). 

Sagnfræðingar hafa leitast við að rannsaka stöðu sögunnar innan samfélagsins og 

notagildis hennar og hafa margir þeirra haldið því fram að saga sé mikilvægur 

viðmiðunarpunktur í hvaða samfélagi sem er (Carr, 1964. Kavanagh, 1990, 4). Mannlegt 

samfélag þarf einfaldlega á sögu að halda og  reiða nútíma samfélög sig á framsetningu 

hennar. Til að þjóna slíkum þörfum safna samfélög saman gripum og leifum mannlegrar 

athafnar og reynslu og má segja að séu helstu tiltæku meðulin til að fjalla um liðinn tíma 

(Kavanagh, 1990, 4). 

Í leit mannsins að sjálfsþekkingu og réttlætingu fyrir tilvist sinni skapast formleg og 

óformleg saga. Þetta ferli er ekki einungis bundið við sögur þjóða. Margir þættir 

samfélagsins jafnt sem einstaklinga þurfa mjög á því að halda að skilgreina sig og tefla 

fram skýringum á því sem gerðist í fortíðinni. Það að eiga sér viðurkenndan stað í sögunni 

er leið til að finna sjálfsvirðingu og félagslegt gildi (Kavanagh, 1990, 4). 

Það er í þessu samhengi samfélagslegrar þarfar fortíðar sem menningarsögusafnið er 

til. Slíkt safn gegnir ákveðnu og mikilvægu hlutverki ásamt fjölda annarra samfélagslegra 

stofnanna. Fjölskyldan, sögubækur, sjónvarpsþættir og heimildarmyndir, sögulegar 

byggingar og staðir sem og formleg menntun, allt stuðlar þetta að samfélagslegri vitund 

um fortíðina. Framlag menningarsögusafna getur verið ýmiss konar. Rétt eins og það eru 

ólíkar félagslegar þarfir fyrir sögu innan hvers samfélags, þá eru mismunandi gerðir af 

sögu á söfnum og hlutverk þeirra misjöfn. Á einn bóginn geta þau veitt tilfinningalegt og 

félagslegt skjól þar sem fortíðinni er endurraðað til að henta þörfum augnabliksins. Í þessu 

verða þau lausnir á vandamálum og álagi nútímalífs með því að gefa í skyn að það hafi 
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verið aðrir og betri tímar og staðir. Á hinn bóginn geta þau verið vitni um félagslegar 

breytingar, tjá almenna mannúð og mistök sem hafa verið gerð í fortíðinni. Hvort heldur 

sem er þá má segja að saga á söfnum er hvorki einföld né flekklaus. Hún er búin til með 

því að nota hugmyndir samtíðarinnar og miðlar ríkjandi hugmyndafræði, og er þannig í 

rauninni trú samtímamanna um sig sjálfa og heiminn í kring. Fyrir vikið afhjúpar saga á 

menningarsögusöfnum hefðir greina sem láta sig fortíðina varða eins og sagnfræðin gerir 

(Kavanagh, 1990, 5). 

Sagnfræðingar sem starfa á söfnum þurfa að vera sér meðvitaðir um hina miklu 

möguleika safna sem skilgreindur og sérstakur staður fyrir sögugerð. Að hanna sögu á 

söfnum er einfaldlega ekki það sama og að skrifa rit, flytja fyrirlestur eða gera 

heimildarmynd svo dæmi séu tekin. Miðlun sögu hefur sína eigin eiginleika eins og að þar 

er fyrst og fremst unnið með efnislegar heimildir sem skráning mannlegrar reynslu 

(Kavanagh, 1996, xi). 

Í þessari ritgerð verður rætt um aðkomu sagnfræðinga að gerð sögusýninga og miðlun 

sögu á söfnum. Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um sögu og sögusýningar, þá 

aðferðafræði sem felst í því að miðla sögu á söfnum og þá hugmyndafræði sem þar liggur 

að baki. 

Í öðrum kafla verður rætt um þá umræðu sem þetta efni hefur fengið hér á landi, sem 

er afar takmörkuð. Þá mun einnig vera fjallað, í stuttu máli, um grunnsýningu 

Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til: Menning og samfélag í 1200 ár og sýningu 

Sjóminjasafnsin Fiskur og fólk: Sjósókn í 150 ár og þá umfjöllun sem þær sýningar hafa 

fengið á fræðilegum vettvangi. 

Í þriðja og síðasta kafla verður svo úrvinnsla viðtala við fimm sagnfræðinga sem allir 

hafa starfað eða starfa á safni. Þar var áhersla lögð á fræðast um starf þeirra, sem 

sagnfræðinga, á sögusýningum og álits þeirra leitað um aðkomu sagnfræðinga á gerð 

sögusýninga og miðlun sögu á söfnum. 

Þær spurningar sem hér verður helst leitast við að svara eru hvaða starfi gegna 

sagnfræðingar á söfnum og hversu mikilvæg er aðkoma þeirra að gerð sögusýninga? Af 

hverju hefur verið svona lítil fræðileg umfjöllun um sögusýningar og miðlun sögu á 

söfnum hér á landi? 
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2 Almennt um sögu og sýningar 

2.1 Saga á söfnum 

Sagnfræðingurinn Victoria A. Harden segir að sögusýningar gegni mikilvægu hlutverki í 

miðlun sögulegrar þekkingar. Þær eru skoðaðar af fólki á öllum aldri með mismunandi 

áhugasvið og bakgrunn. Sögusýningar fagna tilteknum atburðum, minnast 

hörmungaratburðum eða óréttlætis og fela í sér túlkun, jafnvel þótt það sé ekki alltaf 

áberandi. Hún segir að ferlið við það að velja þemu, ljósmyndir, hluti, skjöl og aðra hluti 

fyrir sýningu feli í sér túlkun og mat á orsök og afleiðingu, sjónarhorn, merkingu og gildi. 

Sögusýningar geti hvatt til upplýstrar umræðu um innihald þeirra sem og um önnur 

málefni sem hafa sögulega þýðingu. (Harden, 1999, 109). 

Árið 1992 tók breski safnafræðingurinn Eilean Hooper-Greenhill eftir því að safnið sem 

stofnun hefði ekki fengið neina gagnrýna greiningu að nokkru tagi. En á svipuðum tíma 

fóru aðrir fræðimann og gagnrýnendur að láta heyra í sér. Um þetta leyti var fjöldi 

safnarannsókna rétt að byrja og margir fræðimenn lögðu fram gagnrýnar tillögur. Hins 

vegar, segir Hooper-Greenhill, að vandamálið í dag sé hvernig hægt sé að fara í gegnum 

allt það lesefni sem til er um kenningar, starfshætti, pólitík og sögu safna (Starn, 2005, 

68). 

Thomas A. Woods segir að fyrir akademíska sagnfræðinga sé ritun fræðirita þeirra 

mikilvægasta starf, hins vegar sé áhugi almennings á slíkum ritum takmarkaður og því nái 

sagnfræðingar ekki að miðla þekkingu sinni til fjöldans. Á sama tíma fjölgar gestum safna 

og sögustaða. Þá spyr Woods hvernig standi á því að eftir því sem áhugi almennings á 

sögu eykst, fækkar lesendum á fræðilegum sögulegum ritum eða standi í stað. Hann segir 

að svarið liggi að hluta til í því ólíka viðhorfi sem sagnfræðingar og almenningur hafi til 

sögu og sögugerðar (Woods. 1995, 1112). 

Sagnfræðingurinn Randolph Starn segir í grein sinni ,,A Historian´s Brief Guide to New 

Museum Studies“ árið 2005 að þetta sem Woods minntist á ætti að skipta sagnfræðinga 

máli. Söfn og sagnfræði séu nákomin að mörgu leyti því starfsemi þeirra snúi að því að 

safna saman efni og túlka fortíðina. Starn segir að menningarsögusöfn séu útbreiddasta 

og aðgengilegasta safngerðin, allt frá stórum höfuðsöfnum niður í lítil bæjar- og 

byggðasöfn. Það sé því ekki langsótt að ætla að söfn nái að miðla sögu, oftar og með 
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áhrifaríkari hætti, til fleiri einstaklinga en sagnfræðingar geri. Þá bætir hann við að líklegt 

sé að margir sagnfræðingar hafi fyrst fengið áhuga fyrir sögu á söfnum frekar en úr 

kennslubókunum sem þeir lásu í skóla (Starn, 2005, 68).  

Safna- og sagnfræðingurinn Gaynor Kavanagh segir í bók sinni History Curatorship að 

notkun hugtaksins saga sé mismunandi. Stundum sé hugtakið saga notað til að vísa til 

þess sem gerðist í fortíðinni en svo er hugtakið einnig notað til þess að vísa til 

framsetningar fortíðar í verkum sagnfræðinga. Líkt og það eru til margar ólíkar skoðanir á 

samfélagsskipan og um það sem veldur og viðheldur breytingum og samhengi þess, þá 

eru margar mismunandi skoðanir um sögu og gerðir hennar. Að sama skapi hafa 

sýningastjórar ólíkar skoðanir á því hvernig skal setja fram fortíðina, eða sögu fólks, staða 

eða muna, sem verið er að skrá og miðla á safninu. Þá er spurning hvort sýningastjórar 

séu í raun og veru að leggja stund á sagnfræðileg störf, saga á söfnum getur í raun verið 

ekkert annað en grípandi hugtak, þægindarheiti frekar en formleg staðfesting á 

vitsmunalegum ásetningi. Þess vegna hefur fagleg sjálfsskilgreining verið stöðugt 

vandamál (Kavanagh, 1990, 53). 

Oft hefur verið sagt að sagan sé skrifuð af sigurvegurunum og kannski ekki af 

ástæðulausu. Stórsaga (e. grand narratives) og kenningar um almenna söguþróun var 

ríkjandi söguskoðun á nítjándu öld og lengst fram á þá tuttugustu. En sagan er ekki til í 

einrúmi heldur er hún margþráða. Alþýðusaga hafði vissulega verið þekkt allt frá nítjándu 

öld en á síðustu áratugum tuttugustu aldar kom fram aukin áhersla á að veita þyrfti hinum 

undirokuðu athygli og rödd og að kanna þyrfti jaðra samfélagsins (Iggers, 2004, X). Fyrir 

um sextíu árum voru konur hunsaðar og saga þriðja heims ríkja meðhöndluð út frá þröngu 

vestrænu sjónarhorni. Í dag er litið á kvenna- og kynjasögu sem lykilþátt á skilningi okkar 

á fortíðinni. Á sama tíma hafa eftirlendusagnfræðingar ekki einungis verið að móta sögu 

Afríku og Asíu heldur er krafa þess efnis að saga fyrrverandi nýlenduvelda verði 

endurmetin út frá sjónarhóli nýlenduríkjanna sjálfra. Þá varð einsaga (e. microhistory) 

sem andsvar við heildarsögu (e. macrohistory) æ vinsælli í kringum árið 1980 en hún 

tengist alþýðusögu. Sigurður Gylfi Magnússon, sagnfræðingur, hefur skrifað þónokkuð 

um einsöguna og má þar nefna verkið What is Microhistory? Theory and Practice sem 

kom út árið 2013. Sigurður segir, í grein í Morgunblaðinu þann 9. maí árið 1998, að 

einsagan sé: 
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tilraun til að nálgast viðfangsefni sagnfræðinnar á nýjan hátt. Í stað þess að einbeita sér að 
formlegum stofnunum samfélagsins og einstaka mönnum sem taldir eru hafa haft mikil áhrif 
á framgöngu sögunnar skoðar einsagan hvar einstaklingurinn stóð í þessu stóra gagnvirki. 
Einsagan hefur beint sjónum sínum að einstaklingum sem ekki hafa átt upp á pallborð 
sagnfræðinga hingað til, alþýðumönnum og -konum sem skildu einhverra hluta vegna eftir 
sig heimildir um líf sitt og hugsanir (Sigurður Gylfi Magnússon, 98, 16). 

 

Á menningarsögusöfnum geta verið sagðar margar sögur á einni sýningu. Þar getur 

almenna heildarsaga verið í forgrunni, saga af einstaklingum og stofnunum sem höfðu 

mikil áhrif í sögu ákveðinnar þjóðar eins og til að mynda á Þjóðminjasafni Íslands. Þar er 

hins vegar einnig að finna sögu hins almenna Íslendings með gripum og sögum úr 

hversdagslífinu. 

Gaynor Kavanagh nefnir þrjú mikilvæg atriði sem beri að hafa í huga við að skilgreina 

hvað saga er, eða gæti verið, í safninu og verður að beina að einhverju leyti til allra 

sýningarstjórastarfa. Í fyrsta lagi er spurningin um mikilvægi fyrir almenning, þar sem 

sögusýningastjórar eru fengnir til að veita almenningi þjónustu í gegnum safnið. Af því 

leiðir að vinnan sem lögð er fram og þeir gripir sem hafa verið valdir ættu að hafa 

samfélagslegt gildi. Sagnfræðingurinn John Tosh hefur bent á að gildi sé ekki, ,,a matter 

of falsifying or diluting the past but rather rescuing from oblivion aspects of that past 

which speak to us directly“ (Tosh, 1984, 24). Það er greinilega hægt að hugleiða hagnýtan 

tilgang án þess að fórna fræðimennsku. En í safninu ætti hið gagnstæða líka að gilda, 

safnafræði þarf að hafa hagnýtan tilgang.  

Í öðru lagi þarf að sækjast eftir framsetningu og túlkun á fortíðinni í gegnum þá 

fjölbreyttu miðla sem aðgreina safn sem opinbera stofnun. Meginheimildir safnsins eru 

aðallega áþreifanlegar, sjónrænar og munnlegar. Það eru nú til margar leiðir til þess að 

skilja fortíðina og gera hana aðgengilega þar sem myndir eru búnar til og skrár geymdar. 

Í þriðja lagi getur eða veitir enginn upplýsingar eða hugmyndir um fortíðina á þann hátt 

sem safni stendur til boða. Skráning safnsins og kynning á fortíðinni með efnislegum 

gögnum um félagslegt umhverfi veitir sýningarstjóranum ákveðið og vel skilgreint yfirlit. 

Menningarlíf svæðis og fjölbreytileiki þess, bæði hvað varðar efnislega og óefnislega 

tjáningu, ætti helst að vera lykilatriði. Þannig eru sögusýningarstjórar í mjög ákveðnu 

formi sagnfræðiferlis. Í þriðja lagi ættu skrár og sögur sem sagðar eru að vera aðgengilegar 
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breiðum markhóp, bæði nú og í framtíðinni. Þetta þýðir að söfn þurfi að þjóna mjög 

fjölbreyttum hagsmunum. En að uppfylla það er annað mál. Ef söfn eru að skrá og túlka 

líf fólks í fortíðinni, þá leiðir það af sér að fólk í nútímanum hefur eitthvað fram að færa 

sem hægt er að byggja á svo sem eins og samkennd fólks og skilning þeirra (Kavanagh, 

1990, 54-55). 

Kavanagh segir að þessir þrír þættir virðist hvetja til þess að sagnfræði á söfnum sé 

opnuð fyrir margvíslegum rannsóknum. Í viðleitni til að fjalla náið og trúfast um sérkenni, 

upplifun og menningarlega tjáningu svæðis og íbúa þess þurfi safnið að hverfa lengra og 

lengra frá almennum skilning á hugtakinu sagnfræði. Hugtakið sjálft getur vissulega verið 

ófullnægjandi fyrir skilgreiningu á fræðigrein safnsins. Þetta er vegna þess að margt af því 

sem söfn taka sér fyrir hendur felur ekki í sér ótímabundnar rannsóknir, þar sem fylgst er 

með breytingum yfir ákveðin tímabil, heldur fyrst og fremst samstilltar, þar sem leitast er 

eftir merkingu ákveðins tímabils út frá hlutum og heimildum fólksins sem uppi var á þeim 

tíma (Kavanagh, 1990, 55). 

Árið 1987 greindi sagnfræðingurinn Geraint Jenkins óþreyju gagnvart núverandi 

sýningarstjórastarfi sem hefði mistekist að taka breytingum en var gagntekið af hinu smáa 

og tilfallandi og hunsaði stærri og mikilvægari menningar- og sögulega stefnu. Hann tók 

eftir að á mörgum söfnum að 

 

artefacts from sugar cutters to box mangles and from mortising chisels to 
candelsticks are held up to view as if they were Monet paintings without reference 
whatsoever to their historical, social or cultural background. There must be progress, 
there must be more professionalism not only in interpretation and research but also 
in marketing [of the museums] or we shall be plagued for ever with collections of 
bygones held up to view by a visiting public that demands more. Those people and 
certainly our nations deserve better (Jenkins, 1987, 17). 

 

Jenkins snerti hér á viðkvæmu efni. Birtingarmynd lélegrar og óviðunandi 

sagnfræðiiðkunar á söfnum er að finna í safneignum sem myndast hafa með óskýrum 

hugmyndum um menningarlega fortíð eða nútíð svæðisins. Þessar birtingarmyndir er líka 

að finna sýningum sem sýna félagslíf eða heimilislíf með sundurleitum hlutum og gripum. 

Jenkins hefði getað haldið áfram og vitnað í söfn þar sem meira plássi er gefið til merkinga 

en sjónrænna mynda, eða þar sem hlutir eru orðnir lítið annað en auglýsing fyrir varning 
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sem er til sölu í safbúðinni. Kavanagh segir að þessi gagnrýni eigi enn betur við þegar hún 

sé sett í samhengi við starfshætti safna sem upplýsa, ögra og jafnvel hreyfa við 

áhorfandanum. Þetta, segir Kavanagh að hægt sé að gera og eigi við um 

menningarsögusöfn sem starfi nálægt sínu besta (Kavanagh, 1990, 61). 

Kavanagh telur að söfn hafi möguleika og getu til að snerta á hinni skjótu mannlegu 

upplifun og bjóða upp á töfrandi og krefjandi innsýn í persónulega og mjög mannlega 

fortíð. Það að söfn nái ekki árangri í þessum efnum gæti stafað af því að, í fyrsta lagi, hafi 

ekki tekist að átta sig á þeim hugmyndum sem sýningarstjórar sjálfir hafa boðið upp á, og 

í öðru lagi, að ekki hafi verið meðvituð um áframhaldandi umræðu um eðli sögunnar, 

tengsl hennar við mannfræði og félagsfræði sérstaklega í gegnum samfélagsfræði 

(Kavanagh, 1990, 61). 

Þá segir Kavanagh: 

 

History curatorship and history in museums is largely unquantifiable. It is not known 
how many history museums and history curators there are. Their principal frames of 
reference can only be assumed or deduced from the varied and, at times, 
contradictory practice of curatorship. If there is some form of intellectual basis to 
the work, say a notion of a “social and material past“, it is largely unexplored other 
than indirectly through curational activity. This does not, however, deny the 
potential of the museum or the contribution to be made to our understanding of the 
past through history curatorship. This is vividly indicated by a number of museums 
where highly professional curators provide a record and interpretation of the past 
which is purposeful, astutely directed and usually highly individualistic. But the 
absence of a firm and challenging intellectual foundation to history museum practice 
has to be noted (Kavanagh, 1990, 61). 

 

2.2 Fræðilegir innviðir 

Menningarsögusöfn deila áhuga á fortíðinni, sögulegri forvitni, en geta jafnframt falið í 

sér ólíka sýn á birtingarmyndir fortíðarinnar, hvernig ber að sjá hana og nálgast. Kavanagh 

segir að þrátt fyrir að sterkar skoðanir séu á því að manneskjan sé ómissandi viðfangsefni 

safnsins, þá sé staðsetning hennar í sýn safnsins á fortíðinni og hvernig manneskjan 

tengist gripunum á safninu ekki alltaf nægilega skýr. Huga þurfi að eðli sögunnar í safninu 

og hvernig hægt sé að setja þar fram þekkingu á fortíðinni (Kavanagh, 1990, 62). 

Kavanagh segir að tilgangur fræðigreina sé að efla safnastarf með því að gefa því 

undirstöðu þar sem slík iðkun getur haldið áfram að þróast. Enn fremur segir Kavanagh:  
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Curatorial activity should have some basis from which it launches its approach to 
social history. If it exists in a vacuum, it is likely to be a weak fabrication, based on 
convenience rather than conviction and depth of thought. A theoretical foundation 
for history museum practice may be found in the ongoing debate between historians 
and anthropologists. This debate has particular relevance for museums because it 
has been in part dealing with social signification and communication through the 
very means that are the museum´s central concern: objects, custom and practice, 
and expression through language and music (Kavanagh, 1990, 62). 

 

Hefð sagnfræðirannsókna, einkum þeirra sem settar eru fram í rituðu máli, hefur að 

mörgu leyti sínar takmarkanir innan safnastarfsins. Að söfn starfi undir merkjum sögunnar 

þýðir að það starf þurfi að samræmast, þó lauslega, hefðum sagnfræðinnar. Keith 

Thomas, sagnfræðingur, lýsti í mjög áhrifamiklu riti um sagnfræði og mannfræði, hefðum 

slíkra fræðimanna og segir meðal annars "resting upon a rigorous command of the 

primary sources, a distaste for theory and speculation, and a proper aversion to the 

superficiality which a nodding acquaintance with the other disciplines frequently bring in 

its train" (Thomas, 1963, 3). Kavanagh segir að þetta hljóti að hafa þýðingu, sérstaklega 

fyrir þá sýningarstjóra sem standa á móti þeirri hugmynd um að það gæti, eða ætti, að 

vera tilhugsun um sögu í safninu og safnastarfi (Kavanagh, 1990, 62). 

Þá bendir Kavanagh á að sögumerkið geti sett allt of þröngt, jafnvel óviðeigandi 

hagsmunasvið á safnið. En þar sem efnisleg gögn í safninu þykja óaðgengileg og 

óupplýsandi ef fram kemur víðtækur áhugi sagnfræðings og rannsóknir hans á orsökum 

og afleiðingum breytinga og samhengis. Ef spurningarnar eru ekki þær réttu leiðir það af 

sér ákveðinn ágreining. Þetta kann að vera vegna þess að hinn hefðbundni sagnfræðingur 

skoðar heimildargögn ítarlega eftir tilfærslum, athæfi og orðum. En efnislegar og stundum 

óefnislegar heimildir á söfnum standa gjarnan kyrr, eru í þeim skilningi óvirk og þögul við 

slíkar spurningar. Þó að hlutir geti gefið upplýsingar með gerð sinni, formi og byggingu, 

stuðla þeir frekar að spurningum heldur en sem heimild sem getur veitt yfirgripsmikil svör 

(Kavanagh, 1990, 63). 

Frekari tilfærslur geta átt sér stað, sprottnar af rangri aðferðarfræði sagnfræðinnar. 

Sem dæmi má nefna að innan ríkjandi sagnfræðihefða hafa tiltölulega þröng 

rannsóknarsvið verið stunduð þar sem miðlægt þema, hugmynd eða atvik hefur verið 

ríkjandi. Rannsóknir og túlkun gefa myndir af fólki sem hefur tekið á sig form, venjulega 
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einhliða, samkvæmt hugmyndum sagnfræðingsins og skilgreiningu á rannsóknum. Þeir 

bregðast við, tala og framkvæma af frjálsum vilja sem er líklegri til að vera meira eftir 

hentugleika frásagnarinnar frekar en endilega afurð eða spegilmynd af menningarlegu 

umhverfi eða námstíma (Philipp, 1983). Þannig er litið á fólk sem sögupersónur sem starfa 

eingöngu innan áhugasviðs sagnfræðingsins en ekki sem samofna heild eða með neina 

aðra tengingu (Kavanagh, 1990, 63). 

Kavanagh bendir á að með öllum líkindum er þetta endurtekið vandamál innan 

sögutengdrar sýningarstjórnunnar, þar sem farið er með efnislega hluti sem eina heimild, 

notuð í línulegri frásögn til þæginda fyrir fyrir fram ákveðnar frásagnir. Notkun þess er til 

þess fallin að ýta undir, jafnvel hylja, framvinduna og  þær aðstæður þaðan sem efnið 

kom. Þannig er gripum, tækjum, og búningaklæddum manneskjum haldið uppi fyrir 

almenningi sem óyggjandi fullyrðingum, sem viðurkenna enga félagslega eða 

menningarlega merkingu eða tengsl. Þessi einföldun skilaboða, með sýningu og útgáfu, 

afneitar eða forðast mun flóknari en þó lýsandi túlkun á fólki sem bæði lifandi verum og 

sem skapara eigin samfélaga. Að þessu leyti er safnkostur safna leifar af mikilvægum, 

virkum hluta úr lífi fólks sem svar við stærri menningarviðmiðum og gildum (Kavanagh, 

1990, 63). 

Kavanagh segir að gagnabanka safna af munum og margs annars myndefnis og 

hljóðskráa þurfi að skilja út frá öðru sjónarhorni, sem miklu meira en einungis efni 

sagnfræðingsins, heldur sem hluta, afgang og áminningu um menningarlega tjáningu og 

félagslega merkingu þar sem efni getur haft margskonar merkingu. Hlutir, siðir og 

munnlegar færslur, eru verkfæri flókins samfélagstungumáls. Til að byrja að átta sig á 

þessu verður safnasagnfræðingurinn að sætta sig við þætti mannlegrar upplifunar og 

tengsla sem geta verið gagnvirkir, breytilegir og flóknir, en það að kunna að meta það 

sýnir eðli og mannúð sem svo oft er afneitað í frásagnarhefðum (Kavanagh, 1990, 63). 

Sagnfræðingurinn E.P. Thompson hefur, í höfnun sinni á hefðbundinni tvíræðni og 

smættararhyggju frásagnarinnar, haldið því fram að „history is made up of episodes and 

if we cannot get inside them, we cannot get inside history at all" (Thompson, 1965, 338). 

Þá segir hann að til þess að skilja slík atvik krefjist hæfileika til að skilja reynslu, hegðun 

og viðhorf fólks í fortíðinni. Þetta er afgerandi og krefjandi ferli sem krefst nýrra spurninga 

og rannsóknaraðferða. Sagnfræðingurinn June Philipp hefur bent á að ,,to discover the 



17 

 

experience of people in the past, what they made of it, and with what effect, expressive 

behaviour or social action must be painstakingly attended, its forms uncovered and its 

meaning construed“ (Philipp, 1983, 350). 

Með þessar tilgreindu þarfir hafa sumir sagnfræðingar viðurkennt gildi mannfræðinnar 

með áherslu hennar á félagsleg samskipti og að meðhöndla menningu sem tæki eða miðil 

fyrir félagsleg samskipti frekar en markmið í sjálfu sér (Lewis, 1985, 19). Keith Thomas 

bendir á að fyrir þá sagnfræðinga er aðdráttarafl mannfræðinnar, hvort sem það er 

hagnýtt, kerfislægt eða menningarlegt, að hún felur í sér tilraun til að útskýra hluti hver 

fyrir annan frekar en að meðhöndla þá sérstaklega. (Thomas, 1963, 7). Í meginatriðum 

hjálpar það að setja fram nýjar spurningar en skapar aftur á móti ný vandamál sem þarf 

að leysa. Thomas hefur minnt okkur á að réttlætingin fyrir sögurannsókn hlýtur á 

endanum að vera sú að hún eykur sjálfsvitund okkar, gerir okkur kleift að sjá okkur sjálf í 

samhengi og færast í átt að auknu frelsi sem kemur með sjálfsþekkingu, þá þarf fólkið í 

fortíðinni að vera séð sem meira en skuggabrúður sem færast yfir leiksvið 

sagnfræðingsins. Sagnfræðingurinn þarf að vera mjög meðvitaður um fólk, en ummerki 

um líf þess er kjarninn í starfi safna og þar af leiðandi tæki hvers kyns sögurannsóknar 

sem safnið tekur að sér (Kavanagh, 1990, 64). 

Kavanagh segir að í þessu samhengi safna sé hæfileikinn til að draga fram samhengi, 

til að fylgja í gegnum sögulega þætti afgerandi, ef skilja á og túlka efnið sem er tilveruefni 

safnaformsins. Þótt sýningarstjórar hafi lagt áherslu á nauðsyn þess að sjá hluti í efnislegu 

samhengi, þá færir það úr skorðum og jafnvel skyggir á fyrri þörf, um að sjá víðara 

menningarlegt samhengi og mannlega athöfn innan þess (Kavanagh, 1990, 64). June 

Philipp segir að það hvernig fólk hegði sér fæli í sér félagslegt og menningarlegt samhengi, 

þar sem form, tengsl, hlutverk, reglur, gildi, viðmið og tákn móta rökfræði þess og áætla 

merkingu. (Philipp, 1983, 350). Þetta þýðir að mannlegar athafnir eru, að mati Philipps, 

annað hvort takmarkaðar, stjórnaðar eða flokkaðar, eða, að öðrum kosti, virkar. Philipp 

heldur áfram að gera athuganir á viðbragðsferli félagslífsins þar sem form, væntingar og 

skilaboð eru móttekin og metin af þátttakendum. Í þessu er notkun hluta og miðlun 

hugmynda og reynslu með munnlegri geymd og venju mikilvægur, ef ekki miðlægur, hluti 

af lestrinum (Philipp, 1983, 350. Kavanagh, 1990, 64). 
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Kavanagh segir, í þessu samhengi, að áherslan færist því frá því að segja frá fortíðinni í 

gegnum frásögnina. Fyrir sagnfræðinginn og safnið kallar þetta á aðlögun, atburðurinn 

víkur fyrir athöfnum, saga til atvika, hið ótímabundna yfir í samstillt, samhengi að 

formgerð og tengslum. Sameiginleg eða almenn reynsla þar sem ferli tjáningar, væntinga 

og samskipta starfaði og heldur áfram að starfa er orðið aðal áhyggjuefnið í viðleitni til 

þess að lesa fyrri aðgerðir og komast inn í atvik. En til að átta sig á fortíðinni þarf að 

endurbyggja menningarlegt samhengi (Kavanagh, 1990, 64-65). 

Philipp heldur því fram að það að horfa í gegnum menningu sé frábrugðið því að horfa 

á menningu (Philipp, 1983, 351). Kavanagh segir að út frá slíkri nálgun sé hægt að túlka 

og raða margbreytilegum upplifunum og fjölbreytilegum merkingum sem aftur munu 

sýna form stofnanatengsla og net skipulagðrar merkingar. Þess vegna geta innbyrðis 

tengsl þeirra verið flokkuð eða lögð til. En þetta krefjist vandlegrar söfnunar gagna og vilja 

til þess að fjarlægja viðteknar túlkanir og endurvarpa atburðum, í þeirri viðleitni að finna 

eða túlka mynd af lifandi veruleika (Kavanagh, 1990, 65). 

Þetta færir, að mati Kavanagh, möguleika sögunnar í safninu frá hefðbundinni iðkun 

sagnfræðingsins á frásögninni yfir í aðferðir sem fá hugmyndir og hugtök að láni frá 

ýmsum öðrum fræðigreinum og sviðum. Þótt nú séu næg fordæmi, þá er þetta 

hættulegur grundvöllur þar sem slíkar lántökur bera með sér sína eigin falstrú og 

hallmæli, og það er hér sem hægt væri að fullyrða um yfirborðsmennsku. Að sama skapi 

er hætta á því að slík hentistefna verði vísað frá sem tækifærismennsku eða hreinni 

áhugamennsku. Hins vegar veikist menningarsögusafnið stöðugt án þess að sterkar, 

viðeigandi hugmyndir styðji það. Kavanagh telur að mikilvægast af öllu sé að safnið hafi 

möguleika á að aðstoða við endurheimt fortíðar þarf það gríðarlega fjölbreyttan hóp 

starfsfólks. Safnið þarf að finna leiðir til að nýta þessa möguleika (Kavanagh, 1990, 65). 

Kavanagh telur að það sem þurfi að eiga sér stað í sagnfræði á söfnum er að finna nýjar 

spurningar. Ef hægt er að líta á sögu, eins og E. P, Thompson heldur fram, sem rannsókn 

á merkingu í samhengi, þá séu söfn vel í stakk búin til að afhjúpa slíka merkingu, þar sem 

þau fást við það efni sem merkingunni var miðlað í gegnum; vörslu og samsetningu hluta 

og rýmis og félagsleg tjáning með margvíslegum munnlegri geymd og venjum. Þessi form 

voru hluti af því sem Thompson hefur lýst sem táknrænu kerfi sem stafi af hinu leynda 

vitræna kerfi samfélagsins. Fortíðin, skoðuð á þennan hátt gefur tækifæri til 
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áferðarmikillar, margþættrar innsýnar inn í líf sem fólk hefur lifað sem og upplifun þeirra. 

Fortíðin, að öðrum kosti, sem línulegt ferli, á það á hættu að fara fram hjá fólki, reynslu 

þess og samböndum, í viðleitni til að ná í snyrtilegan texta sem á þægilegan og endanlegan 

hátt segir, eða gefur til kynna, Endirinn (Kavanagh, 1990, 65). 

Thompson hvetur til þess að skoða þær spurningarnar sem spurðar eru um þær 

heimildir sem eru tiltækar, og skoða hefðbundna menningu, ekki í gegnum ferli og 

rökfræði breytinga heldur með endurheimt fyrri meðvitundarástands og áferð félagslegra 

og fjölskyldulegra samskipta, spurningar sem snúast meira um að vera en að verða. 

Kavanagh segir að safnið virðist ekki óréttmætur staður fyrir slíkar uppgötvanir. En til þess 

þurfi líka að meðvitund um athöfn sögulegrar framleiðslu og þau öfl og áhrif sem hafa 

áhrif á hana; sagan sé skrifuð í okkar eigin samtímamyndum. Menningarleg viðmið, reglur, 

gildi og reynsla eru ekki okkar eigin og að við eigum á hættu að gera alvarlegar eða rangar 

breytingar á fortíðinni ef sagan sem er túlkuð forðast þessa viðurkenningu. 

Sagnfræðingurinn getur verið viðkvæmur, varkár og spyrjandi en aldrei algjörlega hlutlaus 

eða saklaus áhorfandi. Menningarmunurinn sé alltaf til staðar (Kavanagh, 1990, 65-6). 

Anthony D. Buckley segir að það séu óteljandi tímabil, staðsetningar og efni sem 

sagnfræðingar fást við. Einn sagnfræðingur skrifar um stríð, annar um trúarbrögð og enn 

annar um efnahagslíf. Sagan sjálf er pólitísk. Frásagnir hennar endurspegla stétt, þjóðerni, 

persónuleika og efnahagslega hagsmuni þess sem segir söguna. Saga getur verið form 

hugverka, hún getur tilheyrt félagslegum hópi. Saga sé áhersla á hollustu þjóðfélagshópa. 

Hún sé notuð í rekstri, sem fyrirmyndir að aðgerðum, hún veiti sögulega skipulagsskrá 

fyrir nútíðina. Þá sé hún er notuð sem orðræða (Buckley, 1999, 42). 

 Buckley segir að frá meðvitund um margbreytileikann sem liggi að baki sögunnar hafi 

afstæðissinnaður rétttrúnaður komið inn í heim safna. Afstæðishyggja segir að allar 

hugmyndir komi upp úr ákveðinni menningu eða undirmenningu. Hún gerir líka ráð fyrir 

að öll menning og hugmyndir allra menningarheima hafi jafnt gildi. Samkvæmt þessari 

skoðun er sannleikur hugmyndar ekki alger, hann er afstæður við sjónarhorn og 

menningu þess sem hana hefur (Buckley, 1999, 42-43). 

Í ljósi þrýstings á að búa til sögu sem þjónar sérstökum málefnum, vakna nokkrar 

spurningar. Buckley segir að ef sannleikurinn er bara spurning um eiginhagsmunaálit 

hvers vegna ættum við þá ekki bara að finna upp söguna sem við kynnum á söfnum? Hann 
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heldur því fram að það sé ekki nóg að segja að sannleikurinn sé bara sú skoðun sem 

ákveðinn þjóðfélagshópur hefur. En það er líka fáránlegt að segja að hugmyndirnar sem 

allir menningarheimar búa til séu jafngildar eða sannar. Betra sjónarhorn er 

einhverskonar samþætting þar sem fólk tekur þátt í samræðum við aðra. Í slíkri 

söguskoðun getur fólk lært hvernig heimurinn lítur út frá sjónarhorni annarra. Slík skoðun 

virðir sannleikann án þess að halda því fram að einhver ein útgáfa sé fullkomin (Buckley, 

1999, 43-44). 

 Rök Buckley eru þau að það sé bæði fræðilega hægt og raunhæft að kynna sögu á 

söfnum sem virðir sannleikann og heldur áfram í leit að honum. Enn fremur, telur hann 

að virðing fyrir staðreyndum í sögulegum sýningum haldi uppi sumum af betri þáttum 

mannlegs samfélags. Hann vill líka standa gegn þeirri tegund viðskiptahyggju sem er alveg 

sama hvað hún segir almenningi sínum svo lengi sem þeir borgi peningana sína við 

innganginn (Buckley, 1999, 44). 

Randolph Starn segir að sagnfræðingar hafi tilhneigingu til að sjá sönnun um 

marbreytileika sem endaleik, og afsala sér frekari ábyrgð á þeim forsendum að framtíðin 

sé ekki þeirra mál. Hvað myndi það þýða að draga fram í dagsljósið flækjur og taka á sig 

ábyrgð líka? Spurningar og svör eru þáttur í erfiðu starfi fyrir opinbera sagnfræðinga sem 

tengjast söfnum eða safnafræðibrautum. Þrátt fyrir að sagnfræðingar á ýmsum sviðum 

hafi stöku sinnum sinnt ýmsum störfum sem ráðgjafar eða sýningarstjórar fyrir 

sögusýningar, þá eru söfn fyrir flesta fræðilega sagnfræðinga lítið annað en undirsvið 

menningarsögunnar (Starn, 2005, 97). 

Andrea Witcomb, safnafræðingur, hvetur til nýrra funda milli fræðilegra rannsókna á 

menningu og sagnfræði safna og bókmennta um starfshætti safna. Þetta jafngildir því að 

biðja fólk sem skrifar um og vinnur á söfnum að gera heimavinnuna sína. Greining hennar 

á ávinningi og skuldbindingum tveggja gagnvirkra sögulegra sýninga í Sydney í Ástralíu 

gefur til kynna hversu afkastamikið þetta getur verið, ekki síst fyrir áhrif þess á afrakstur 

ólíkra leiða til að flétta félags- og menningarsögu (Witcomb, 2003. Starn, 2005, 97). 

2.3 Saga á sýningum 

Líkt og sagnfræðingar hanna safnstjórar, sýningastjórar og hönnuðir sýningar með 

frásögnum og skýringum á fortíðinni. Þau Craig Campbell og Dorothy Kass segja að það 
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geti farið eftir safnstefnu safna, það hvernig þau skipuleggi og sýni safneign sína og 

ákvarðanir þeirra um viðfangsefni og tilgang sýninga hafi áhrif á það hvernig framsetning 

þeirra verður á sögunni. Sýningar safna eru að öllu jöfnu ætlaðar fyrir breiðan markhóp 

og því eru söfn ekki einungis staðir þar sem framsetning og túlkun á sér stað, heldur 

stofnanir sem hafa vald til að skilgreina þekkingu og segja sögur sem verða að vera 

trúverðugar (Macdonald 1998, 19. Campbell, Kass 2018, 114). 

Kavanagh segir að án almennings gæti safnið ekki verið til. Varðveislugildi safna fyrir 

hluti og gripi hefur alltaf verið réttlætanlegur með tilliti til almennings, sem safnið leitast 

við að þjóna. Þessi tilgangur hefur fylgt söfnum allt frá nítjándu öld og hefur orðið hluti af 

röksemdafærslunni fyrir áframhaldandi veru þeirra í nútímasamfélagi. Sýningarstjórn 

hefur byggst á þeirri forsendu að söfn séu samkvæmt skilgreiningu góðir hlutir, 

aðgengilegir öllum og tæki til almannaheilla. Slíkar forsendur hafa sjaldan verið véfengdar 

eða prófaðar, burtséð frá því að þær eru í sumum tilfellum áþreifanlegar lygar, sendar 

með sjálfumglaðri, markvissri vanþekkingu á raunverulegum félagslegum og 

menningarlegum straumum (Kavanagh, 1990, 117). 

Sagnfræðingurinn Spencer R. Crew segir að hvernig saga er framreidd hefi alltaf vakið 

mikinn áhuga og umræðu. Almenningur viðurkennir að störf sagnfræðinga hafi mikil áhrif 

en þeir hefa áhyggjur þegar skoðanir fólks eru ekki í samræmi við þeirra eigin. Þessar 

áhyggjur eru oft miðpunktur umræðunnar um endurskoðunarsöguna og þau neikvæðu 

viðbrögð sem hún vekur sums staðar. Þá segir hann ,,við sem vinnum í þessum stofnunum 

þurfum að skoða niðurstöðurnar vel til að ganga úr skugga um hvernig við gætum notað 

þessar upplýsingar á áhrifaríkan hátt.“ (Crew, 2000, 24, þýðing mín). Almenningur treystir 

söfnum vegna þess að þau búa yfir munum sem litið er á sem frumheimildir. Þessir gripir 

taka fólk aftur til þess tíma þegar hlutirnir voru til og veita þannig gestum beint samband 

við upprunalegt efni og þar með fortíðina (Crew, 2000, 24). 

Kavanagh segir að safnið birti opinberlega söguna sem það endurskapar með sýningu 

sinni. Eins og á við um öll önnur form sagnfræðinnar er sýning smíði, framsetning og 

túlkun liðins augnabliks, byggð á hugmyndum sem unnar eru út frá tiltækum heimildum. 

Það er útgáfa af fortíðinni en ekki fortíðin sjálf. Hún segir að það sé alltaf utan seilingar og 

ekki sé hægt að endurreisa fortíðina með óyggjandi hætti. Það eru nokkrar ástæður fyrir 

þessu segir Kavanagh. Menningarsjónarmið okkar eru takmörkuð af hæfileikum okkar til 
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að meta fortíðina út frá fyrri hugmyndum og félagslegum reglum. Framboð heimilda hefur 

áhrif á tíma, hrörnun og framsýni annarra í varðveislu mikilvægra vísbendinga (Kavanagh, 

1990, 127). 

Kavanagh bendir á að val á sýningarþemu og sýningarefni á söfnum gefi tilefni til 

skoðunar. Hvernig ákveður safn hvað verður sýnt og hvaða skilaboð það vill gefa? Rými, 

tiltæk safneign og áhugi almennings mun vera ofarlega á listanum. Kavanagh spyr hvað 

með hugmyndir? Á sumum söfnum er erfitt að finna vísbendingar um að hugað hafi verið 

að uppsetningu sýninga og að hagnýt atriði, háð hugmyndum um hvernig safn eigi að líta 

út, hafi verið ráðandi (Kavanagh, 1990, 127). 

Þessi nálgun á sýningu er endurtekin á söfnum út um allt. Há viðmið sýninga annarra 

menningarsögusafna gerir þær enn augljósari. Kavanagh segir að þessi söfn séu til af 

ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi hafi fræðileg og fagleg færni í sýningarhaldi sögu alltaf verið 

vanmetin. Þetta hafi haft veruleg áhrif á ráðningu í safnastörf. Í öðru lagi sé skortur á 

skilningi á nauðsynlegri kunnáttu sem og að vanræksla á safnafræði hafi leitt til þeirrar 

röngu forsendu að farsæl túlkun feli ekki í sér annað en einfalda uppsetningu á bestu 

hlutunum sem eru við höndina. Fyrir suma sýningarstjóra, bendir Kavanagh á, hefur það 

verið ásættanleg venja við rannsókn á merkingu hluta og mynda að láta það gott heita 

þegar búið er að átta sig á hver hluturinn sé. Að lokum, segir Kavanagh, séu þau til vegna 

þess að fyrir suma eru þau útþynnt útgáfa af því hvernig ætti að muna fortíðina. Þetta er 

fortíð án átaka og ósamræmis, fortíð þar sem alhæfing skoðunar er fullnægjandi vegna 

þess að hún truflar ekki eða rífur viðtekinn sannleika. Svið mannlegra tilfinninga, 

jarðarbundnum leiðum til að vera og að verða sem og nauðsynlegri fjölbreytni lífs sem er 

til staðar óháð yfirráðum atvinnugreina eða landbúnaðarkerfis er algjörlega hafnað á 

slíkum söfnum. Aftur á móti ræna þau menningarsögusöfn raunverulegum möguleikum 

sínum og viðhalda hugmyndum um safn sem óvirka jaðarstofnun (Kavanagh, 1990, 129). 

Kavanagh segir að sumir sýningarstjórar hafi réttlætt þessar dapurlegu aðferðir með 

tilliti til fjölda gesta. Réttlæting á þessari nálgun safnsins hefi falist í því hversu margir 

gestir heimsækja það. Mat á gæðum upplifunar eða árangur sýningarinnar í þessum 

tilfellum hefur tilhneigingu til að vera ófullkominn, ef það er til staðar á annað borð. En 

kannski er mesta áhyggjuefnið rökin fyrir óbreyttu ástandi á sýningum safna hafi verið 

þau að fólki líkar vel við það sem það sér. Þetta viðhorf hefur sjaldan reynt á hlutaðeigandi 
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söfn. Finna þurfi nýjar leiðir til að ákvarða hvað það er um fortíðina sem söfn verði að 

takast á við (Kavanagh, 1990, 129-130). 

Saga á söfnum þarf, að mati Kavanagh, að hrista sig lausa úr fjötrum viðurkenndra 

starfsvenja og líta betur til fortíðar. Saga á söfnum þarf að kynnast spurningum um 

sögulega þekkingarfræði: Hversu mikið sýningarstjórar vita um fortíðina og hvernig þeir 

miðla þeirri þekkingu með sýningaraðferðum. Þetta krefst spurninga um sögu almennt og 

þá ríkjandi goðsagnir sérstaklega (Kavanagh, 1990, 130). 

Sagnfræðingurinn William Cronon hefur nokkrum sinnum skrifað um frásagnarform og 

frásagnarkraft sögunnar, hvatt sagnfræðinga til að halda áfram að segja sögur sem skipta 

máli og sögur um hvers vegna fortíðin skiptir almenning og nemendur jafnmiklu máli og 

aðra sagnfræðinga. Slíkar frásagnir ættu að miða að því að setja fortíðina í samræðu við 

nútíðina, halda fortíðinni lifandi fyrir almenning og spyrja hvað fortíðin þýði og hvers 

vegna fólk ætti að hugsa um hana. (Cronon, 1992, 2013. Campbell, Kass 2018, 114) 

Vissulega eru þetta markmið bæði sagnfræðinga sem stunda kennslu sem og safna. 

Frásagnir og skýringar geta verið bæði kröftugar og sannfærandi. Með sannfærandi 

rökum og vel studdum heimildum gætu þau veitt frekari skilning á fortíðinni og tengslum 

hennar við nútíðina. En vald getur líka verið stjórnandi og þvingandi. Kraftur sögulegrar 

frásagnar, hvort sem það er skrifaður texti eða sýning, felur sagnfræðingum og söfnum 

þá ábyrgð að vera meðvituð um hlutdrægni eða sérstök sjónarmið við gerð hennar. 

(Campbell, Kass 2018, 114). 

Kavanagh nefnir þrjár helstu stílhefðir sem finnast við söguritun á sýningum. 

Frásagnarkennd, lýsandi og greinandi. Frásagnarhefðin kemur næst frásagnarlistinni. Það 

er grunnaðferð sagnfræðingsins til að segja frá atburðarás. Tímabundnum mynstrum og 

ströngum þemasviðum er viðhaldið. Lesandinn er leiddur í gegnum tíma, með lítil 

tækifæri eða hvatningu til að íhuga orsakasamhengi, áhrif eða flókin samhengisatriði. 

Frásögn eins og hún gerist best er form skýringa á atburðum og persónum. Lýsandi skrif 

einbeita sér að því að setja fram sjónræna mynd eða hughrif af einstaklingi, hugmynd eða 

atburði. Það er yfirleitt samsett úr staðhæfingum um staðreyndir og túlkun, sem fjallar 

um takmarkað augnablik í tíma. Greiningarsaga er algengasta formið og erfiðast að skrifa. 

Það leitast við að leiða í ljós hið sanna eðli atburðar eða þáttar, ekki bara með því að meta 

orsakir og afleiðingar. Uppgötvunin á því hvernig fólk hugsaði, hvernig því leið og hvað 
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hvatti það áfram er lykilatriði í þessari söguritun. Í stíl getur greiningarskrif falið í sér bæði 

frásögn og lýsingu, en einkennist af því að efast um allar heimildir og viðtekinn sannleika. 

Að greina sýningar á móti þessum þremur hefðum skapar erfiðleika, þær tengjast bara 

ekki svo auðveldlega. Hins vegar er hægt að stinga upp á sýningarformum sem falla 

nokkurn veginn að hverjum flokki (Kavanagh, 1990, 130).   

John Tosh segir einnig að söguleg ritun einkennist af margvíslegum 

bókmenntaformum. Hægt sé að sameina þrjár grunnaðferðir lýsingar, frásagnar og 

greiningar á marga mismunandi vegu og hvert verkefni veldur því að nýju vandamáli um 

hvernig eigi að útfæra þær. Þessi skortur á skýrum viðmiðunarreglum er að hluta til 

endurspeglun á hinni miklu fjölbreytni á viðfangsefnum sagnfræðinga. Það gæti 

ómögulega verið eitt bókmenntaform sem henti til framsetningar á öllum hliðum 

mannlegrar fortíðar. En það sé miklu frekar afleiðing af ólíkum og stundum misvísandi 

tilgang sem liggja að baki sagnfræðiritunnar, og umfram allt spennunnar sem er kjarninn 

í allri sögulegri rannsókn á milli viljans til að endurskapa fortíðina og áherslunnar á að 

túlka hana. Gróf og tilbúin skýring á fjölbreytileika sagnfræðiskrifa er sú að frásögn og 

lýsing takast á við fyrri kröfuna á meðan greining reynir að glíma við þá síðari (Tosh, 2010, 

149). 

Kavanagh segir að söfn hafi lagt mikinn metnað í notkun á texta til að koma 

hugmyndum sínum á framfæri við almenning. Þrátt fyrir að notkun texta til að túlka hluti 

á sýningunni hafi verið tækni sem notuð hefur verið frá fyrstu tíð safna, hefur orðaval 

safna lítið verið rannsakað þar til nýlega. Jafnvel þó að sýningartextinn tákni ákveðna 

tegund ritlistar og birti margt um þær hugmyndir sem skýri þróun safna (Kavanagh, 1990, 

141).   

Þá segir Kavanagh að texti ætti að virka til að bæta við upplýsingum og sjónarhorni 

sem ekki sé hægt að veita á annan hátt. Hægt sé að nýta hann til þess að hjálpa fólki að 

hugsa og horfa. Texti geti einnig verið settur fram til að hvetja fram tilfinningar, 

ímyndunarafl og spurningar. Því fjarlægara og ókunnara sem þemað eða hluturinn er, því 

meiri þörf sé á að útvega texta sem ýtir við sýn og eykur skilning. Hann sé lykilþáttur 

safnsamræðunnar, röddin sem gesturinn á að tengjast og bregðast við (Kavanagh, 1990, 

141).   
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En það er ekki sama hvernig textinn er hannaður fyrir sýningar. Það eru mörg algeng 

vandamál í sýningatextum. Sænski rithöfundurinn Margareta Ekarv tók fram að mikið af 

því málfari sem notað sé í texta sé fullt af fræðilegri fegrun, óhlutbundnni og langdrægri. 

Óskilgreint, sérfræðimál og óhóflegar upplýsingar geta gert skilaboðin óskýr. Upplýsingar 

sem veittar eru geti verið óviðkomandi eða sjálfsagðar. Textinn getur verið of langur og 

illlæsilegur. Áhugaverðar staðreyndir og athuganir geti glatast ef gestir eru ekki varir við 

sjónrænar upplýsingar. Á sumum söfnum sé gestum boðið upp á alltof mikinn texta og er 

það því kannski lítil furða að margt glatist í því hvernig fólk sér söguna á söfnum 

(Kavanagh, 1990, 141-142).  

Texta ritun er nauðsynleg kunnátta í safnastarfi. Í Svíþjóð og Bandaríkjunum, til marks 

um mikilvægi sýningartexta, eru rithöfundar ráðnir á söfn til að skrifa sýningatexta 

(Kavanagh, 1990, 142). Það er hins vegar áhugavert að í Svíþjóð tíðkast ekki að 

sagnfræðingar vinni á söfnum og við gerð sögusýninga. Það starf hefur að mestu leyti farið 

til þjóðfræðinga. Hér á landi, og víðar, er það venja og þykir nauðsynlegt að sagnfræðingar 

komi að gerð sýningatexta fyrir sögusýningar með einhverjum hætti. Hvort það sé að 

skrifa textann, lesa yfir hann eða vera ráðgefandi. 
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3 Umfjöllun og umræða á Íslandi 

Á Íslandi hefur ekki verið mikið skrifað um störf sagfræðinga á söfnum eða fræðilega 

samleið sagnfræðinnar og menningarsögusafna þegar kemur að miðlun sögu. Einn þeirra 

sem hefur sýnt þessu efni hvað mestan áhuga er Eggert Þór Bernharðsson, sagnfræðingur, 

sem skrifaði meðal annars greinina ,,Miðlun sögu á Íslandi: Safna- og sýningaferð um 

Ísland 2002-2003“. Þar, eins og titillinn ber með sér, fjallar Eggert um safna- og 

sýningaferð sína um Ísland á árunum 2002-2003 til undirbúnings háskólakennslu í miðlun 

sögu á sýningum sem hann síðar kenndi á vorönn árið 2003 í sagnfræði við Háskóla 

Íslands. Námskeiðið endaði svo með uppsetning sýningarinnar Dagur í lífi Reykjavíkur: 

Sjötti áratugurinn sem sett var upp í samvinnu við Árbæjarsafn. Þarna öðluðust nemendur 

í sagnfræði dýrmæta reynslu á þessu sviði sögumiðlunar.  

Eggert nefnir í greininni að ,,í sagfræðinámi hérlendis, þar sem ég þekki best til, fá 

nemendur yfirleitt litla þjálfun í því að setja efni sitt fram með öðrum hætti en í rituðu 

máli“ (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 16), og get ég tekið undir þá skoðun. Í námi mínu í 

sagnfræði á árunum 2014-2017 man ég ekki til þess að námskeið hafi verið í boði þar sem 

kennsla á miðlun sögu með öðrum hætti en skriflegum hafi verið í boði. Það vekur 

óneitanlega upp þá spurningu hvort einfaldlega sé ekki áhugi fyrir því innan 

sagnfræðideildar Háskóla Íslands að nemendur fái einhverja grunnþekkingu í því að miðla 

sögu til dæmis á sögusýningu? Ætti það ekki að vera markmið sagnfræðinga að reyna að 

ná til sem breiðastan hóps en ekki einungis annara fræðimanna? Ég mun velta þessum 

spurningum og fleiri hér síðar í ritgerðinni þar sem ég mun taka viðtöl við nokkra 

sagnfræðinga sem flestir hafa eða eru að vinna á safni.   

Það sem Eggert var helst að skoða í safnaferð sinni var framsetning efnis og miðlun á 

sýningum en ekki starfsemi safnanna. Eggert tekur fram að hann sé ekki safnamaður og 

hafi aldrei starfað á safni en hafi hins vegar komið að gerð nokkurra sýninga og því sé 

áherslan fyrst og fremst á aðferðirnar sem notaðar eru við miðlun sögulegs efnis. Hann 

segir að ýmsar ólíkar leiðir sé hægt að fara þegar sýning er sett upp til dæmis sé hægt að 

vinna út frá kerfisbundinni flokkun, frásögn, upplifun, endurgerð, uppgötvun, greiningu, 

samhengi eða að flétta saman mismunandi aðferðum. Eggert tekur fram að eðlilega fari 

þær áherslur og þau viðmið sem hann gangi út frá og viðhorf safna- og sýningafólks ekki 

alltaf saman (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 21). Það er einmitt áhugavert að skoða 
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þennan mun sem sagnfræðingar annars vegar og safnafræðingar eða starfsfólk safna hins 

vegar hafa á miðlun sögu á sögusýningum og söfnum. Eggert bendir þó á að yfirleitt séu 

sérfræðingar kallaðir til á einhverju stigi sýningargerðarinnar og margir safnstjórar séu í 

auknum mæli meðvitaðir um gildi þeirra. Sigríður Sigurðardóttir þáverandi safnstjóri 

Byggðasafns Skagfirðinga hefur bent á að sérhæfing á söfnum hér á landi hafi aukist og 

að ,,við erum komin með fjölda fagfólks á hinum ýmsu sviðum sem borgar sig að nýta til 

þess að tryggja að sem bestur árangur náist. Það kostar auðvitað töluvert að ráða 

sérfræðinga en ég tel að það kosti meira að mistakast. Viðbrögð sýningargest staðfesta 

það síðan hvort við erum að gera rétt“ (Sigríður Sigurðardóttir, 1998). 

Guðbrandur Benediktsson sagn- og safnfræðingur og núverandi safnastjóri 

Borgarsögusafn hefur einnig fjallað um miðlun sögu á söfnum og hann ásamt Önnu Dröfn 

Ágústsdóttir skrifuðu grein í Sögu vorið 2019 þar sem þau fjölluðu um þá vinnu og ferli 

sem fór í að setja upp sýningunnar Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár sem þau bæði tóku 

þátt í setja upp og opnaði í Sjóminjasafninu við Grandagarð þann 8. júní árið 2018. Nánar 

verður fjallað um þá sýningu síðar. Í greininni segja þau meðal annars að ,,þegar kemur 

að sagnfræðilegri vinnu við sýningagerð hefur átt sér stað mikil þróun síðustu ár og óhætt 

er að segja að slík vinna sé býsna sérhæfð þar sem söfn eru á margan hátt sérstakur 

miðlunarvettvangur“ (Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur Benediktsson, 2019, 154). 

Enn fremur nefna þau að oft komi að slíkri miðlun og sýningagerð fjölbreyttur hópur fólks 

með margs konar menntun og með ólíka sýn á viðfangsefnið og aðferðafræði. Iðulega, 

segja þau, er markmið sýninga á söfnum að miðla sögu til breiðs hóps gesta sem hafa 

ólíkan bakgrunn og forsendur til að meðtaka efnið (Anna Dröfn Ágústsdóttir og 

Guðbrandur Benediktsson, 2019, 154). Þau segja enn fremur í þessu sambandi að það 

megi: ,,velta því fyrir sér hvernig sagnfræðingar og aðrir fræðimenn miðla sögunni á 

söfnum, hvaða sjónarmið ráða för, hvernig við náum jafnvægi milli sögunnar og munanna 

– sem segja má að séu hráefnið og undirstaðan við gerð slíkra sýninga – og hvernig sú 

vinna sé í samanburði við aðra sagnfræðilega miðlun svo sem við ritun bóka eða greina“ 

(Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur Benediktsson, 2019, 154). 

Skriður komst á minjasöfn um og upp úr síðari heimstyrjöld þegar hraði 

þjóðlífsbreytingar var orðinn mikill. Óttast var að eins konar rof væri að verða í íslenskri 

menningu og nauðsynlegt að bjarga gamla samfélaginu. ,,Á tímum breytinga í lífi 
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þjóðarinnar var talin þörf á að varðveita hið liðna og mynda tengsl milli fortíðar, samtíðar 

og framtíðar og ýmis byggðasöfn litu dagsins ljós“ (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 30). 

Áherslan á eldri tíð vekur upp spurningar um þær forsendur sem söfn styðjast við þegar 

það nálgast gestinn með sýningum sínum. Eggert spyr ,,hvernig á t.d. að koma 

sveitasamfélaginu til skila við ungt fólk í upphafi 21. aldar sem hefur aldrei verið í sveit 

eða þekkir lítið búskaparhátta í bændasamfélaginu? Er þá nóg að stilla upp gripum eða 

hengja þá á veggi með stuttum skýringartexta eða jafnvel bara heiti og nafn gefanda?“ 

(Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 32). Gerður Róbertsdóttir, deildarstjóri sýninga- og 

fræðsludeildar Minjasafns Reykjavíkur sagði sumarið 2003 að ,,það getur stundum verið 

erfitt að vekja áhuga unglinga á fortíðinni því þeim finnst gamla bændasamfélagið dálítið 

,,lummó“ og það höfðar ekki til þeirra“. Eggert spyr þá á móti ,,en er það kannski 

framsetningin á sýningum sem er lummó?“ (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 32). 

Vissulega getur bændasamfélagið verið minna spennandi en til dæmis þjóðveldistímabilið 

og á það ekki einungis við þegar kemur að ungu fólki. En er þá ekki spurning um að 

endurskoða framsetninguna, eins og Eggert nefnir í grein sinni, að gera sýningar meira 

gagnvirkar fyrir gesti? Gamlir gripir og þurr texti einir og sér, eins og tíðkast á sumum 

söfnum, geta virkað óspennandi, sérstaklega þegar áhugi gesta á viðfangsefninu er 

takmarkaður. Það hefur verið lögð áhersla á að söfn höfði til sem breiðastan hóps og þær 

kynslóðir sem alist hafa upp við tækni nútímans finnst ef til vill „lummó“ að koma inn á 

söfn sem ekki einungis fjalla um gamla tíma heldur eru enn föst í honum. Það má þó nefna 

að eins konar vakning hafi orðrið í safna- og sýningastarfi á síðustu fimmtán til tuttugu 

árum. Eggert bendir á að aðstandendur safna og þau sem standa að sögusýningum hafa 

reynt með ýmsu móti að koma betur til móts við gesti sína. Það má finna dæmi um þetta, 

að mati Eggerts, í öllum landshlutum og margvíslegar nýjungar í framsetningu hafa litið 

dagsins ljós (Eggert Þór Bernharðsson, 2013, 3). 

Guðbrandur Benediktsson ritaði í tímaritið Sögu vorið 2005 þar sem hann sagði að 

,,minjasöfn og alls kyns sýningagerð er vettvangur sem í sífellt auknum mæli miðlar ólíkum 

þáttum sögunnar til almennings. Slík söfn og sýningar eru þar að auki að verða mikilvægari 

starfsvettvangur sagnfræðinga og fjölmargra annarra fræðimanna og sífellt auknar kröfur 

eru gerðar um fagleg og fræðileg vinnubrögð“ (Guðbrandur Benediktsson, 2005, 157).  
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Eggert Þór Bernharðsson bendir á mikilvægi sögusýninga og segir meðal annars ,,hef 

ég sem sagnfræðingur lagt talsverða áherslu á rannsóknir á miðlun á þeim vettvangi. Fyrst 

og fremst hef ég beint sjónum að miðlunaraðferðum, forminu, en á undanförnum árum 

hefur sú sögusýn sem birtist á íslenskum sýningum í auknum mæli komið inn í þessar 

rannsóknir þótt enn sé langt í land“ (Eggert Þór Bernharðsson, 2013, 3).  

Haustið 2005 var haldin árleg landsráðstefna safnafólks á Siglufirði undir yfirskriftinni 

,,Hvert stefnum við?“. Að mörgu leyti var þetta tímamótaráðstefna þar sem hópar 

störfuðu að tilteknum málaflokkum, veltu fyrir sér stöðunni og hvað einkenndi 

viðkomandi svið. Eggert telur að hópurinn sem fjallaði um sýningar og miðlun komst að 

ýmsum athyglisverðum niðurstöðum í sínu stöðumati en þar segir meðal annars að 

,,sögusýn á íslenskum söfnum er frekar hefðbundin. Gamla sveitasamfélagið er stundum 

of ráðandi og sérhæfing mætti vera meiri“ (2005). Engin frekari útskýring fylgir þessum 

ummælum og segir Eggert að það sé ,,ljóst að sögusýn á íslenskum sýningum þarfnast 

aukinna rannsókna og greiningar. Mér vitanlega hefur lítið verið fjallað um þennan þátt 

sýningastarfsins hér á landi en það er mikilvægt“ (Eggert Þór Bernharðsson, 2013, 4). 

Eggert nefnir aðra niðurstöðu fyrrnefnds vinnuhóps, í sambandi við umræðuefnið hér, og 

er svohljóðandi ,,Söfnin þykja of einsleit. Oft er eins og það megi ekki falla neinn blettur á 

fortíðina“. (Hvert stefnum við? 2005). Aftur er þetta ekki skýrt neitt nánar en, eins og 

Eggert nefnir, ,,þegar ýmsar sögusýningar eru skoðaðar fær gestur stundum á 

tilfinninguna að allt hafi verið svo gott ,,í gamla daga“ og svo virðist sem það geti stundum 

tekið tíma fyrir nýjar rannsóknir utan safnanna að skila sér inn í sýningar“ (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2013, 4). Það er ljóst að vöntun hefur verið á umfjöllun um sögusýn á 

íslenskum söfnum og þörf er á frekari rannsóknum og greiningu. Sagnfæðingar hafa ekki 

ritað mikið um sögusýn á menningarminjasöfnum eða veitt framsetningu og miðlun sögu 

á söfnum mikið látið sig varða. En það er ekki alltaf auðvelt að endurmeta sýningar 

reglulega út frá nýjustu rannsóknum og stefnum þar sem sýningar af þessu tagi eru 

yfirleitt ætlað að standa til lengri tíma. Það er því ekki auðvelt verkefni að ætla endurmeta 

sýningu reglulega eftir nýjustu rannsóknum og hugmyndum innan fræðanna. Í þessu 

samhengi má nefna grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands, Þjóð verður til, sem staðið 

hefur í yfir sautján ár. Ennfremur gefur það augaleið að á svona löngum tíma er erfitt að 

halda í við tækniframþróun sem tekur stöðugum breytingum og hætt við að sú tækni sem 
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notast var við væri orðin úrelt eftir nokkur ár. Þjóðminjassafnið hefur þó leist þetta vel 

með því að hafa, í sérstökum rýmum safnsins, sýningar sem eru minni í sniðum og standa 

skemur. Þá er auðveldara að endurmeta og aðlaga sig að samfélagsbreytingum, nýjum 

áherslum innan fræða sem og að leika sér með nýjustu tækni. Svona sérsýningar ætti vel 

að vera hægt að koma fyrir á söfnum þar sem grunnsýningu er ætlað að standa til margra 

ára. 

Guðbrandur Benediktsson telur nauðsynlegt sé að velta upp þeirri spurningu um 

hvernig gagnrýni á sögusýningar eigi að vera og ritar eftirfarandi í tímaritinu Sögu vorið 

2005:  

 

Hér á landi er hefð fyrir gagnrýni fjölmiðla, bæði dagblaða og ljósvakamiðla, á 
sýningar listasafna. Í þeim samanburði má segja að það sé heldur rýr athyglin sem 
byggða- og minjasöfn fá, en í raun gildir slíkt hið sama um mörg önnur lönd, til að 
mynda Norðurlöndin, þótt sannarlega eigi sér þar stað nokkur vakning á því sviði. Á 
hinn bóginn má segja að rík hefð sé fyrir gagnrýni á sagnfræðirit meðal sagnfræðinga 
og annarra fræðimanna, svo sem í dagblöðum og sjónvarpi, auk þess sem markviss 
umfjöllun um slík verk á sér langa hefð á síðum Sögu (Guðbrandur Benediktsson, 
2005, 158). 

 

Guðbrandur skrifaði enn fremur að ,,í þessu sambandi má segja að sögusýningar hafi 

til skamms tíma verið heldur afskiptar, en vonandi á umfjöllun um þær eftir að vinna sér 

sess meðal fræðimanna – vaxa og dafna“ (Guðbrandur Benediktsson, 2005, 158). Það 

hefur því miður ekki verið raunin og enn er mikil vöntun á umfjöllun um sögusýningar. 

Guðbrandur bendir þó réttilega á að það sé erfitt að segja til um hvaða nálgun skuli 

viðhöfð þegar kemur að rýni á sögusýningar og menningarminjasöfn. Slíkar sýningar séu 

oft á tíðum margbrotin verk og að þverfagleg nálgun væri æskileg. (Guðbrandur 

Benediktsson, 2005, 158). Það má nefna í þessu samhengi að í þessu sama tímariti Sögu 

ritðuðu nokkrir fræðimenn greinar þar sem þeir fjölluðu um opnun sýningarinnar Þjóð 

verður til í tilefni að opnun sýningarinnar á Þjóðminjasafninu 1. september árið 2004. 

Svona viðamikil umfjöllun um sýningu er því miður ekki almenn venja. 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson ræðir einnig í inngangi sínum í bókinni Byggðasöfn á 

Íslandi, sem kom út árið 2015, hversu litla athygli byggðasöfn, störf þeirra og staða, hafa 

vakið meðal fræðimanna og ekki hafi verið fjallað um þau með fullnægjandi hætti. 

Sigurjón segir að ,,með fullnægjandi hætti er átt við ítarlegar rannsóknir á tilurð þeirra, 
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mikilvægi, áhrifum og ekki síst framlagi þeirra til söguskoðunar og myndunar á sögulegu 

minni“ (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2015, 14). Þá bætir hann við: 

 

Á fræðilegum vettvangi má því segja að gæti talsverðs afskiptaleysis af störfum 
þeirra. Engar fræðilegar greinar hafa til að mynda verið birtar um byggðasöfn og 
starfsemi þeirra í gamalgrónum tímarítum á borð við Skírni (stofnað 1827) og Tímariti 
Máls og menningar (stofnað 1938), sem kenna sig bæði við menntun og menningu. 
SAGA: Tímarit Sögufélags, sem hóf göngu sína árið 1950, hefur birt átakanlega lítið 
um byggðasöfn sé tekið mið af því að byggðasöfn eru bæði heimildasöfn um lífið í 
landinu og helsta birtingarmynd söguskoðunar almennings og sérfræðinga (Sigurjón 
Baldur Hafsteinsson, 2015, 14). 

 

Það er augljóst að ítarlegri umfjöllun um söfn og sögusýningar er ábótavant og er 

eitthvað sem þarf að bæta úr ef að við viljum að sú saga sem sett er fram á söfnum líti 

sömu viðmiðum og sú saga sem rituð er í sagnfræðirit.   

Ritaður texti er áberandi á flestum sögusýningum og margar ólíkar skoðanir um 

hvernig best sé að hanna texta fyrir sýningar. Í bókinni Grunnatriði safnastarfs (e. 

Museum Basics) segir meðal annars:  

 

Flestir safngestir fá upplýsingar sínar af textum sýninga. Samt er algengt að safngestir 
lesi aðeins einn tíunda af textunum. Jafnvel þótt þeir séu mjög áhugasamir er erfitt 
að lesa standandi og þar sem fólk er á göngu. Og þó að sumir gestir séu mjög 
áhugasamir og vilji miklar upplýsingar gætu aðrir verið slegnir út af laginu með 
löngum textum eða flóknum skýringarmiðum og fundist þeir vera ófærir um að skoða 
sýninguna (Ambrose, Timothy og Paine, 1998, 105). 

 

Yfirleitt er samt lögð áhersla á að hafa texta stutta og hnitmiðaða. Það getur hinsvegar 

verið vandasamt verkefni þegar koma þarf fram miklum upplýsingum til gesta. Og þá er 

spurningin hverjir eru best til þess fallnir að skrifa texta á sögusýningum? Í viðtali árið 

2003 sagðist Björn G. Björnsson sýningahönnuður ,,ekki nema í undantekningartilfellum 

skrifa sýningartextana sjálfur, um það sjá sagnfræðingar eða aðrir fræðimenn á vegum 

safnanna“ (Björn G. Björnsson, 2003, 24). Það tíðkast sífellt meira að sagnfræðingar skrifi 

eða taki þátt í að hanna texta á sögusýningum og kannski góð ástæða fyrir því. Þá hefur 

sífellt verið lögð meiri áhersla á að hafa stutta og hnitmiðaða sýningatexta og heyrir nú 

langur og mikill texti á sögusýningum til undantekninga. 
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3.1 Þjóðminjasafn Íslands 

Eins og áður hefur komið fram opnaði Þjóðminjasafn Íslands nýja grunnsýningu þann 

1. september árið 2004 og ber heitið Þjóð verður til – menning og samfélag í 1200 ár. 

Upphaflega stóð til að sýningin stæði í 10 ár eða til ársin 2014 en hún stendur enn uppi. 

Að þeirri sýningu kom fjöldi fólks með ólíka menntun og bakgrunn. Sýningarstjóri var 

Guðrún Guðmundsdóttir og höfundar voru ásamt Guðrúnu þau Brynhildur Injgvarsdóttir, 

Gunnar Karlsson, Hrefna Róbertsdóttir og Lilja Árnadóttir. Af þeim fimm höfundum 

sýningarinnar eru þrjú þeirra sagnfræðingar, þau Brynhildur, Gunnar og Hrefna. En þau 

tóku einnig þátt í textagerð og ýmsu fleiru er varðaði sýninguna.  

Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, sagði í leiðavísi um sýninguna að 

,,Þjóðminjasafni Íslands er ætlað að kveikja áhuga á menningararfi Íslendinga, leiða til 

umræðu og sköpunar með samkennd og víðsýni að leiðarljósi. Þjóðminjasafnið mun 

leitast við að hafa áhrif í samtímanum og vera vettvangur varðveislu, fræðslu, rannsókna 

og skemmtunar“ (Margrét Hallgrímsdóttir, 2004, 7). Þá sagði Guðrún Guðmundsdóttir, í 

sama leiðarvísi, að grunnsýning Þjóðminjasafnsins ,,er ætlað að hvetja gesti til að spyrja 

grundvallarspurninga um þjóðina sem byggt hefur Ísland til þessa dags. Hún felur í sér 

túlkun og endurmat samtímans á Íslandssögunni og um leið á því hver við erum“ (Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2004, 8). 

Í vorhefti Sögu árið 2005 var fjallað um nýju sýninguna og nokkrir fræðimenn fjölluðu 

um hana með gagnrýnum hætti. Már Jónsson, sagnfræðingur, skrifaði þar greinina 

,,Endurreisn Þjóðminjasafnsins = Endurmat á sögunni?“ Hann segir þar að ,,afar 

ánægjulegt er að á sýningunni er því ekki haldið að fólki að tímabilið frá lokum þjóðveldis 

til sjálfstæðisbaráttu hafi verið óskaplegt hnignunar- og niðurlægingarskeið, sem er 

algengt stef í umhöllun um sögu landsins“ (Már Jónsson, 2005, 164). Hann telur hinsvegar 

að ekki fari mikið fyrir endurskoðun og segir hann meðal annars ,,hér er á ferðinni 

sannreynd þekking og viðtekinn skilningur sem raðað er utan um varðveittamuni að vali 

höfunda miðað við magn og fegurð eða til að myndskreyta þjóðarsöguþráðinn“ (Már 

Jónsson, 2005, 166). Þá bætir hann við: 

 

Opinber menningarvitund vill síður að fortíðin breytist og ólíklegt er að ríkisrekið 
Þjóðminjasafn gangi í berhögg við það. Mun líklegra er að safn líti á sig sem 
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samnefnara lands og þjóðar en upphafspunkt endurmats [...] Hérlendis fer endurmat 
fram á öðrum vettvangi, fari það fram á annað borð. Miðað við yfirlýsingar úr safninu 
hefði samt mátt búast við og ætlast til að skipuleggjendur gerðu meira af því að 
kynna til sögunnar ágreining og umræður fræðimanna um valin málefni í stað þess 
að sýna slípaðar niðurstöður og hugmyndir sem einhlíta og óumdeilda afurð 
rannsókna og hugsunar. Sýningargestum er ekki gefið tækifæri til að reyna virkilega 
á sig. Ekki eru gerðar til þeirra kröfur um gagnrýna hugsun eða skapandi öflun 
þekkingar (Már Jónsson, 2005, 166). 

 

Már nefnir að þó að hugmyndin sé að ,,hræringar í fræðunum komi fram á sérsýningum 

í smærri sölum safnsins. Þar eiga gestir að geta fylgst með ferskum niðurstöðum 

rannsókna og öðru sem efst er á baugi í miðlun og notkun menningararfsins“ (Már 

Jónsson, 2005, 167). Hann telur að nálgunin lofi góðu um það að safnið ætli sér ekki aðeins 

að vera hlutlaus sýningarbás eða auglýsing fyrir land og þjóð heldur virkur og gagnrýnandi 

í því að þróa og rækta lifandi menningu (Már Jónsson, 2005, 167).   

Kristján Mímisson, fornleifafræðingur, skrifaði einnig grein í vorhefti Sögu árið 2005 

sem ber heitið ,,Nýtt og gamalt í Þjóðminjasafni“ þar tekur hann í svipaðan streng og Már 

og segir meðal annars: 

 

vofur gamalla fræða leynast enn víða í innihaldi sýningarinnar. Safnið varðveitir á 
ýmsumstöðum arfleið úreltra hugmynda jafn vel og það stendur vörð um gripina. 
Það er vægast sagt að samfara vel heppnaðri endurhönnun hússins og uppsetningu 
þessarar fallegu sýningar hafi lítil endurskoðun innihaldsins átt sér stað. Sú 
söguskoðun, sem fram kemur á sýningunni, er á köflum í engu samræmi við hina 
fræðilegu orðræðu, a.m.k. ekki innan fornleifafræðinnar. Með þessu er ég ekki að 
segja að sýningin miðli ,,röngum“ upplýsingum heldur byggist hún á yfirvaldsskoðun 
sem grundvallast á hefðbundnum hugmyndum um landnámið og miðaldasögu 
þjóðarinnar. Á sýningunni er fastmótuðum ,,sannindum“ of oft miðlað til gestanna 
en ekki nýjum, frjóum eða ögrandi hugmyndum. Gestirnir fá þannig ekki tækifæri til 
að taka afstöðu til einstakra niðurstaðna (Kristján Mímisson, 2005, 160-161).  

 

Í viðtali sem ég átti við sagnfræðingana Hrefnu Róbertsdóttir og Brynhildi Ingvarsdóttir 

sögðust þær hinsvegar telja að vel hafi tekist til og unnið hafi verið útfrá nýjustu 

rannsóknum og hugmyndum innan fræðanna. Með textagerð og hönnun sýningarinnar 

sé gestum gert kleift að kafa dýpra um þau efni sem vekur hjá þeim mestan áhuga. Þá séu 

ýmis efni og gripir sem hægt sé að túlka á fleiri en einn veg og opnar það fyrir umræðu á 

viðfangsefninu (Brynhildur Ingvarsdóttir, 2022, Hrefna Róbertsdóttir, 2022). Auk þess skal 
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hafa í huga að söfn eru bundin þeim gripum sem þau hafa til taks og getur það takmarkað 

möguleika á ákveðnum frásögnum. 

 Katla Kjartansdóttir, þjóðfræðingur, segir í grein sinni ,,Þjóðminjasöfn og mótun 

þjóðernismyndar“ í Sögu árið 2005, að Þjóðminjasafnið hafi vissulega ennþá ,,mikilvægu 

hlutverki að gegna þegar kemur að mótun þjóðernismyndar og þá ekki síst sem 

vettvangur til frjórrar og gagnrýninnar hugsunnar um hugtakið ,,íslenskt þjóðerni“ og 

margbreytilegar birtingarmyndir þess“ (Katla Kjartansdóttir, 2005, 172). Þá segir hún að 

stjórnendur sýningarinna eigi ,,hrós skilið fyrir það hversu vel þeim hefur tekist að varpa 

ljósi á hve margbrotin og síbreytileg hin íslenska þjóðernismynd óneitanlega er (Katla 

Kjartansdóttir, 2005, 172). Enn fremur telur hún að tekist hafi vel til með 

 

Þá áherslu sem lögð er á sögu einstaklingsins í sýningunni og er sú útfærsla að mínu 
mati einstaklega vel heppnuð. Í hverju söguhólfi er að finna fulltrúa hvers tímabils 
sem einfaldlega hægt að hringja í og fræðast um sögu þess tíma út frá sjónarhóli 
einstakra manna, kvenna og barna. Með þessum hætti er gefinn kostur á að veita 
sérstaklega skemmtilega og lifandi innsýn inn í líf þeirra einstaklinga sem bjuggu hér 
á öldum áður. Þarna stígur fram á sögusviðið fólk af öllum stéttum, sjómenn, bændur 
og húsfreyjur, og er öllum þjóðfélagshópum, háum jafnt sem lágum, gert jafnhátt 
undir höfði. Þessi nýstárlega framsetning á sögunni er augljóslega mjög í ætt við þá 
áherslu innan sagnfræðinnar sem lýtur að því ap hverfa frá hinni ,,stóru sögu“ 
höfðingja, fyrirmenna og stofnana og er það auðvitað mjög jákvætt að grunnsýning 
Þjóðminjasafnsins skuli taka mið af þeirri mikilvægu þróun (Katla Kjartansdóttir, 
2005, 172). 

 

Fjallað hefur verið um það hér að framan hversu mikilvæg miðlun sögu á sögusýningum 

getur verið og hversu öflug leið hún er til þess að ná til fólks. Gunnar Þór Bjarnason, 

sagnfræðingur, skrifaði greinina ,,Til hvers þurfum við að skoða gamalt dót?“ sem einnig 

var birt í vorhefti Sögu árið 2005. Þar sem hann segir: 

 

Fólk fer á Þjóðminjasafn til að sjá og skoða, skynja fortæiðina og fræðast um hana á 
annan hátt en það gerir með því að lesa bækur. Markmiðið með því að fara með 
nemendur á safn er að þeir verði fyrir hughrifum sem glæði tilfinningu þeirra fyrir 
liðinni tíð. Heimsókn á safn þarf að bæta einhverju við það sem nemendur kynnast í 
kennslubókum og haldið er að þeim í kennslu. Þeim má helst ekki leiðast og þeir 
þurfa að fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur (Gunnar Þór Bjarnason, 2005, 
178). 
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Eins og sjá má var mikil og góð umfjöllun á þá nýrri grunnsýningu Þjóðminjasafnsins á 

síðum Sögu árið 2005. Hefð hefur þó ekki skapast fyrir slíkri umfjöllun um sögusýningar 

og byggðarsöfn almennt og eftir að sjónrýni þátturinn í Sögu hætti hefur slíkri umfjöllun 

verið mjög ábótavant. 

 

3.2 Sjóminjasafn Reykjavíkur 

Sýningin Fiskur og fólk – sjósókn í 150 ár var opnuð á Sjóminjasafni Reykjavíkur þann 

8. júní árið 2018. Ekki fór eins mikið fyrir fræðilegri umfjöllun um sýningu Sjóminjasafnsins 

líkt og þegar grunnsýning Þjóðminjasafnsins opnaði á sínum tíma og er það miður. Hins 

vegar skifuðu þau Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur Benediktsson góða og ítarlega 

grein í vorhefti Sögu árið 2019 þar sem þau fjölluðu um markmið og vinnu við gerð 

sýningarinnar. Greinin, sem áður hefur verið vitnað til, heitir ,,Sagan til sýnis: Fiskur og 

fólk – sjósókn í 150 ár. Ný grunnsýning á Sjóminjasafninu í Reykjavík“. Þar segir: ,,Í kjölfar 

sameiningar nokkurra safna undir hatt Borgarsögusafns í ársbyrjun 2014 varð eitt 

meginmarkmið og viðfangsefni hins nýja safns að efla Sjóminjasafnið enn frekar, meðal 

annars með gerð nýrrar grunnsýningar“ (Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur 

Benediktsson, 2019, 156).  

Fyrir sýninguna var gerð viðtakendarannsókn og nefna þau að eitt af því sem staðið 

hafi upp úr í þeirri vinnu var ,,áhugi fólks almennt á að fræðast um sögu, líf og kjör þeirra 

komu að sjávarútvegi, einfaldlega sögu fólksins á sjó, í landvinnslu og afurðasölu – og 

hvernig sjávarútvegur mótaði samfélagið í heild“ og bæta við ,,Því má segja að félagssaga 

hafi verið einn áherslupunkturinn, saga alþýðufólks, en jafnframt var áhugi á sögu 

tækniþróunnar, sögu einstakra þátta íútgerð og siglingum og sögu einstaklinga og 

fyrirtækja [...] Eitt aðalviðfangsefnið var þannig að segja margþætta og flókna söguá 

einfaldan og markvissan hátt“ (Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur Benediktsson, 

2019, 158). Þetta er í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað meðal margra sagnfræðinga 

að falla frá sórsögunni yfir í félags- og alþýðusögu. 

Þá skrifaði Sumarliði Ísleifsson, sagnfræðingur, safnrýni um sýninguna í tímaritið 

Kvistur árið 2019. Sumarliði fer þar góðum orðum um sýningun og segir meðal annars: 
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nýja sýningin í Sjóminjasafninu er einstaklega vel heppnuð. Hún sameinar allt það 
besta sem góð sýning hefur upp á að bjóða. Hún tengir okkur við sjávarútveginn, 
gefurungum sem öldnum tækifæri til þess að taka þátt, gefur tækifæri til þess að 
njóta, jafnvel hvíla sig! Sýningin setur ný viðmið, er allt í senn, vekjandi og gefur gott 
yfirlit, tengir okkur við liðna sögu og gerir formum og myndum hátt undir höfði. Þu 
okkar sem þyrstir í frekari upplýsingar geta leitað þeirra og notið. (Sumarliði 
Ísleifsson, 2019, 37). 

 

Sumarliði nefnir þó nokkur atriði sem betur hefðu mátt fara. Þar nefnir hann sem dæmi 

að lítið sem ekkert sé fjallað um skuggahliðar sjávarútvegsins. Hann spyr til að mynda af 

hverju ekki sé ,,rætt um, í tengslum við veiðarfæri og útgerð, alla mengunina sem hlýst af 

plastúrgangi? Þar á útgerð stóran hlut að máli.Og hvernig hefur umgengnin verið um 

auðlindina“ (Sumarliði Ísleifsson, 2019, 36-37). Þessu verð ég að vera sammála. 

Umhverfismál hafa verið mikið í umræðunni á undanförnum árum og ekki að 

ástæðulausu. Mengun er ein stærsta ógnin sem blasir við hafinu í kringum Ísland og víðar 

og sýningin hefði verið tilvalinn vettvangur til þess að fræða, opna á umræðu og sýna 

hvaða áhrif sjávarútvegurinn hefur haft á lífríki sjávar. 

Þau Anna Dröfn og Guðbrandur nefna þetta einnig í áðurnefndri grein og segja að 

,,eflaust hefði mátt ganga lengra í því á sýningunni að vekja athygli á umhverfismálum 

sem verður aðalumræðuefni næstu áratuga. Víða er þó fjallað um plastmengun í hafinu á 

sýningunni og nýleg rannsókn um súrnun sjávar hefur mikið vægi í umfjöllun um 

hafrannsóknir. Óvissan er hins vegar slík að ekki var alltaf hægt að fjalla um vandann með 

haldbærum hætti“ (Anna Dröfn Ágústsdóttir og Guðbrandur Benediktsson, 2019, 168). 

Í viðtali sem ég tók við Hrefnu Róbertsdóttir fyrir þessa rigerð spurði ég hana hvort hún 

gæti nefnt dæmi um sýningu eða sýningar safna sem byggja á sagnfræðirannsóknum sem 

hennu þætti hafa tekist vel til með. Þar nefndi hún sýningu Sjóminjasafnsins og sagði ,,mér 

finnst hún gríðarlega vel heppnuð“ og bætir við ,,miðlunin er rosalega vel úthugsuð og 

hún nær að vera mjög frumleg í framsetningu en hún er samt djúp“. Þá segir hún að safnið 

hafi einnig verið með mjög skemmtilegar sérsýningar og nefnir sýninguna Melckmeyt 

1659 þar sem fjallað er um, og sýnt frá, rannsókn á hollenska kaupskipinu sem sökk við 

Flatey á Breiðafirði árið 1659. Þar sem í fyrsta sinn var framkvæmd víðtæk rannsókn á 

fornminjum neðansjávar við Ísland. 
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Brynhildur Ingvarsdóttir, sem ég ræddi einnig við fyrir þessa ritgerð, tekur undir með 

Hrefnu og telur sýninguna mjög vel heppnaða vegna þess hversu fjölbreytt miðlunin er. 

Sýningin, segir hún, er ,,upplifun og ég held að það sé eitthvað sem að sagnfræðingar og 

annað starfsfólk á söfnum þurfi alltaf að hafa í huga.“ Sú nálgun þarf að vera yfirskriftin 

við sýningagerðina, að hennar mati, sem og að fólk þurfi að ,,verða fyrir einhverjum 

áhrifum og einstaklingar eru mjög ólíkir og mismunandi hvað hefur áhrif á þá og því 

mikilvægt að hafa margar leiðir til þess að segja söguna.“ Þetta segir Brynhildur að hafi 

heppnast einstaklega vel á sýningunni. 
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4 Viðtöl 

Hér að framan hef ég reyfað ýmsar skoðanir sem lúta sérstaklega að 

menningarsögusöfnum og álitamálum þeim tengdum í tengslum við söguskoðanir og 

miðlun á þeim. Ég hef einnig tæpt á skoðunum sagnfræðinga og annarra á framsetningu 

sögu í íslensku samhengi og dregið þar fram ýmis álitamát sem snúa að þeim þætti 

safnastarfs. En hvað finnst sagnfræðingum almennt um þessa þætti, eins og aðkomu 

sagnfræðinga við gerð sögusýninga, miðlun sögu á söfnum, fræðilegri umfjöllun um 

sögusýningar og fleira. 

Til að leita svara við þessum spurningum tók ég viðtöl við nokkra sagnfræðinga sem 

hafa reynslu af safnastarfi og unnið með sérþekkingu sína á sögu í safnalegu samhengi.  

 

Eftirfarandi viðtöl voru tekin við Brynhildi Ingvarsdóttir 23. mars 2022, Hrefnu 

Róbertsdóttir 24. mars 2022, Stefán Pálsson 31. mars 2022, Guðbrand Benediktsson 13. 

apríl 2022 og Írisi Gyðu Guðbjargardóttir 13. apríl 2022. 

4.1 Viðmælendur 

Brynhildur Ingvarsdóttir er með BA próf í sagnfræði og MA próf í blandaðri 

fjölmiðlafræði frá Emerson háskóla í Bandaríkjunum. Brynhildur starfaði sem sviðsstjóri 

miðlunarsviðs á Þjóðminjsafni Íslands og var einn af höfundum sýningarinnar Þjóð verður 

til. Hún starfar nú sem framkvæmdastjóri hjá Sögufélaginu. Brynhildur byrjaði að vinna á 

safni þegar hún var í BA náminu. Þá fór hún, í aðferðafræði námskeiði, út í Viðey að skoða 

uppgröftinn þar og hreyfst mikið af því starfi sem þar fór fram. Í kjölfarið fékk hún vinnu 

við að aðstoða við uppgröftinn. Eftir það fór hún á Árbæjarsafn þar sem hún vann með 

Hrefnu Róbertsdóttur, sem þá var yfir ljósmyndadeildinni, þar til hún fór til Bandaríkjanna 

í framhaldsnám. Þegar hún kom aftur heim til Íslands hóf hún störf hjá Þjóðminjasafni 

Íslands. Brynhildur hreifst mikið af söguspeki og vinnubrögðum og eðli sagnfræðinnar en 

þá sérstaklega miðlunar þætti sögunnar ,,hvernig við getum miðlað fortíðinni, í hvaða 

miðlum og á hvað hátt og hversu hlutlægt eða ekki hlutlægt við gætum gert það sem 

sagnfræðingar [...] hvernig við getum tekið afstöðu til þeirra heilmilda sem við höfum um 

fortíðina og komið þeim svo frá okkur til þeirra sem vilja fræðast“. Brynhildur segist 



39 

 

stöðugt hafa beitt sagnfræðiþekkingu sinni í störfum sínum og að við allar skriftir sé 

sagnfræði mjög góður grunnur eða þekkingarfræði sem nýtist alls staðar. 

Aðspurð hverjar séu að hennar mati helstu áskoranir sagnfræðinga við að beyta 

þekkingu sinni segir Brynhildur: ,,það hlýtur alltaf að vera hvernig maður vinnur úr þeim 

heimildum sem maður hefur aðgang að og að bera virðingu fyrir heimildunum [...] maður 

verður að koma fram af virðingu við heimildirnar og líka taka þeim öllum með gát“ þá 

bætir hún við og segir ,,það er mjög mikil áskorun að nýta heimildirnar við þessa sögu sem 

maður síðan byggir upp og segir [...] að búa eitthvað til úr þessum heimildum og gera þær 

skiljanlegar, það er stóra áskorunin, hvaða saga verður til úr þessu sem maður hefur á 

milli handanna [...] þetta er endalaust mat, sagnfræðingurinn er alveg stöðugt að beita 

sínum vinnubrögðum og skynsemi á þennan efnivið.“ 

Hrefna Róbertsdóttir kláraði BA og MA nám í sagnfræði við Háskóla Íslands en tók 

doktorspróf í sagnfræði við háskólann í Lundi í Svíþjóð. Hrefna hefur starfað mikið á 

söfnum en í MA náminu hóf hún störf á Árbæjarsafni og vann þar í um tíu ár. Þá var hún 

fimm ár á Þjóðminjasafni Íslands þar sem hún var sviðsstjóri rannsóknarsviðs og einn af 

höfundum sýningarinnar Þjóð verður til. Í dag er hún þjóðskjalavörður hjá Þjóðskjalasafni 

Íslands. Þjóðskjalasafn Íslands er eflaust stærsti vinnustaður sagnfræðinga á landinu. Á 

safninu vinna 35 manns og stór hluti þeirra eru sagnfræðingar. Sýningarhald er minni hluti 

starfsins þó það sé vissulega hluti þess. Þar má nefna að Þjóðskjalasafnið tók þátt í 

samstarfsverkefni með Þjóðminjasafni Íslands, Listasafni Íslands, Náttúruminjasafni 

Íslands,  Landsbókasafni Íslands Háskólabókasafn og Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum í sýningunni Sjónarhorn sem opnaði þann 18. apríl árið 2015 en hefur 

nú verið lokað. Hrefna hefur mest lagt stund á rannsónir átjándu aldar og fjallaði 

doktorsritgerð hennar um það tímabil. Þar fjallaði hún um ,,ullarvinnslu og 

hugmyndasögu, handverk og hugmyndafræði, hugarfarssögu og hugmyndir um hagræna 

hugsun og breytingar.“ Einnig hefur hún rannsakað byggðamenningu og þéttbýlismyndun 

á fyrri öldum. Þá hefur hún sinnt Reykjarvíkursögu en áhugann fyrir því fékk hún við störf 

sín á Árbæjarsafni þar sem verið var að miðla sögu borgarinnar. Enn fremur hefur hún 

unnið að byggingarsögu rannsóknum tuttugustu aldar í Reykjavík.  

Hrefna nefnir í viðtalinu sem ég átti við hana að helsta áskorun sagnfræðinga við að 

beita þekkingu sinni vera tímaskort það er að segja til verkefna. Sagnfræðinámið, segir 
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hún, sé miðað við það að nemandinn sé að verða rannsakandi sagnfræðingur. Hrefna 

hefur kennt í stundakennslu í Háskóla Íslands síðan árið 1996 og telur að ef fólk temur sér 

ekki vinnubrögð sem gera það að verkum að unnið sé jafnóðum það sem verið er að vinna 

að þá mun það ekki heldur ná því í vinnu þar sem fólk beytir vinnubrögðum úr náminu. 

Stefán Pálsson er með BA próf í sagnfræði og lauk svo MA námi í vísinda og tæknisögu 

við Edinborgarháskóla. Stefán hefur haft mikinn áhuga á tæknisögu. Þá hefur hann verið 

að kenna og leiðbeina í Háskóla Íslands meðal annars í námskeiði um vísindasögu. Stefán 

var safnstjóri á Minjasafni Rafveitunnar, síðar Minjasafn Orkuveitunnar, þar til það var 

lagt niður. Stefán er nú sjálfstætt starfandi sagnfræðingur og hefur verið með sögu- og 

fræðslugöngur um Reykjavík. Einnig hefur hann skrifað bækur og má þar nefna Gleymið 

ekki að endurnýja - saga happdrættis háskólans og Bjór – umhverfis jörðina á 120 

tegundum sú síðarnefnda í kjölfar vinsælda Bjórskólans sem hann var með og fjallaði um 

bjór og sögu hans. Þá hefur Stefán komið að sýningum og handritsgerð fyrir sýningar, 

meðal annars sýningu Landsvirkjunnar í Ljósafossvirkjun. 

Stefán segir mér að sér finnist að sagnfræðingar teygi sig ekki nógu langt út, það er, að 

sú þekking og söguskoðun sem er viðurkennd innan sagnfræðinnar nái ekki til almennings 

heldur sé bundin við einhverjar greinar í Sögu eða fyrirlestra á Söguþinginu. Sem dæmi 

segir Stefán ,,að leið mín sem eru þessar sögugöngur [...] vera mjög sterk leið til þess að 

miðla sögu“. Þar er hann ekki að segja hina hefðbundu sögu og segir ,,ég stoppa ekki og 

bendi á Jón Sigurðsson á Austurvelli ég er miklu frekar að stopp á Ægisgötunni og benda 

á fyrsta lokaða holræsið í Reykjavík og tala út frá því“. Hann bendir á að bjórfyrirlestrarnir 

sem hann hefur haldið sé mikil sagnfræði og hann nálgist viðfangsefnið út frá sögunni. Þá 

hefur hann skrifað og talað um sögu varðandi fótbolta. Þar segir Stefán að hann sé að ná 

til ákveðins hóps sem sé ekki endilega að mæta á söfn og áttar sig kannski ekkert á því að 

hann hefur gaman af sögu. 

Guðbrandur Benediktsson lauk BA og MA prófi í sagnfræði við Háskóla Íslands og MA 

prófi í safnafræði við Háskólann í Gautaborg. Guðbrandur hefur lagt áherslu á ljósmyndir 

sem heimildir og til miðlunar, einna helst á söfnum. Hann hefur meðal annars starfað á 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur, Árbæjarsafni, Landnámssýningunni og er í dag safnstjóri 

Borgarsögusafns. Einnig hefur hann kennt námskeið í sagnfræði, fornleifafræði, 

ferðamálafræði, safnafræði og hagnýtri menningarmiðlun. Þá hefur hann skrifað greinar 
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um sagn- og safnafræðileg efni þar á meðal þær sem vitnað hefur verið til í þessari ritgerð. 

Guðbrandur segist hafa beitt sagnfræðilegri þekkingu sinni í störfum sínum bæði við 

heimildavinnu og miðlun. En einnig við almenna stefnumótun svo sem val verkefna, 

efnistök og áherslur. Hann telur helstu áskorun sagnfræðinga við að beita þekkingu sinni 

vera það að ná til almennings og að skipta máli, hafa þýðingu. Ná til fólksins.  

Íris Gyða Guðbjargardóttir er með BA próf í sagnfræði og MA próf í hagnýtri 

menningarmiðlun og hefur unnið á Sjóminjasafninu og svo Borgarsögusafni eftir 

sameiningu. Íris hefur sérhæft sig mest í sjávarútveg frá um 1850 – 1950. Hún leggur mikla 

áherslu á persónurnar og fólkið. Þá hefur hún tekið þátt í að hanna sýningar og einnig 

verið með leiðsagnir. Aðspurð um hvort hún hafi beitt sagnfræðilegri þekkingu sinni í 

störfum sínum svarar Íris ,,já, heldur betur. Þetta er allt um liggjandi, alltaf“ og bætir við 

,,þegar maður vinnur að miðlun sögu gegnum sýningar eða í gegnum stafræna miðlun eða 

leiðsagnir“. Þá skrifar hún og ritrýnir sýningatexta og að þar komi sagnfræðiþekking 

hennar vel að notum. Hún segir ,,þar helst kemur menntunin mér að gagni það er að koma 

upplýsingum rétt frá og passa upp á það“. Aðspurð hverjar að hennar mati séu helstu 

áskoranir sagnfræðinga við að beita þekkingu sinni segir Íris ,,fólk er oft búið að móta sér 

einhverja svona söguvitund og svo þegar maður er að miðla upplýsingum um að þetta var 

kannski ekki alveg svona einfalt eða það eru ýmsar hliðar á þessu [...] mér finnst fólk oft 

ekki tilbúið að meðtaka það eða bara ekki sammála“ og bætir við ,,svo er maður oft að 

reyna að sýna einhverja nýja vinkla eða eitthvað annað en það er oft eins og fólk vilji bara 

sína línu.“ Þá sé þetta einnig mjög tímafrek vinna. 

 

4.2 Störf sagnfræðinga á söfnum 

En í hverju felast störf sagnfræðinga á söfnum? Hrefna, sem var í sýningastjórn, segir 

að vinna á handritinu fyrir sýningu Þjóðminjasafnsins, Þjóð verður til hafi verið hópvinna 

þar sem allir starfsmenn Þjóðminjasafnsins hafi tekið þátt í að einhverju leyti. Þetta hafi 

auðvitað verið risastórt verkefni, segir hún, en auk þess að hanna nýja grunnsýningu var 

verið að laga húsnæðið. Hrefna segir það hafa verið mjög lærsdómsríkt ferli að fara í 

gegnum svona risastórt verkefni.  
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Hrefna segir að sagnfræðimenntun sína hafa nýst mjög vel í störfum sínum á söfnum. 

Þá segir hún að ,,að það sé styrkur íslenskra safna að það sé blandaður hópur sem vinnur 

á söfnum með blandaðan bakgrunn [...] á þessum stærri söfnum þá er það styrkleyki ef 

þú ert með sagnfræðinga, fornleifafræðinga, þjóðfræðinga og fólk með listasögu 

bakgrunn og fleira“. Jafnframt að ,,sagnfræðingar svolítið það hlutverk að, inn á söfnunum 

að fylgjast með því sem er að gerast í rannsóknum þannig að miðlunin á söfnum verði ekki 

alveg úr takti við það sem rannsóknarumhverfið er að sinna“. 

Aðspurð um sitt hlutverk segir Brynhildur ,,ég fæ það hlutverka að halda utan um 

konseptið, móta í raun og veru beinagrindina að því hvernig við ætlum að setja upp þessa 

sýningu, hvernig við ætlum að segja tólfhundruð ára sögu á þessum tvöþúsund 

fermetrum“ og hún bætir við ,,þarna er bæði sagnfræðin og fjölmiðlafræðin alveg 

ótrúlega gagnleg“. Þegar lengra var komið inn í sýningarundirbúningsferlið og komið á 

þann stað að skrifa sýningartexta, sem var hannaður í nokkrum áföngum, þá bættist 

Gunnar Karlsson, sagnfræðingur, við teymið sem sérfræðingur. Brynhildur segir að ,,þessi 

vinna á Þjóðminjasafninu var það fjölbreyttasta sem ég hafði komist í tæri við á mínum 

ferli. Þetta var auðvitað alveg einstakt tækifæri að taka þátt í að móta svona stóra sýningu 

og starfsemi alveg frá a-ö í safni sem er að opna upp á nýtt“. 

Brynhildur segist hafa unnið með fjölmörgum sagnfræðingum á söfnum. Margir 

sagnfræðingar vinni til dæmis á Þjóðminjasafni sem og á Árbæjarsafni og sinni þar ýmsum 

störfum. Sagnfræðingar hafi meðal annars starfað í munadeild safnsins og verið þar yfir 

gripunum öllum og ljósmyndunum. Hún bendir á að ,,Inga Lára Baldvinsdóttir [ sem var 

starfsmaður Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni til margra ára] vann mjög mikið með 

okkur og er alveg óskaplega öflugur sagnfræðingur á sínu sviði og vann þetta stórvirki að 

gefa út þetta stóra yfirlitsrit um íslenska ljósmyndara og alveg óþreytandi við að koma 

upp með nýjar og flottar sýningar í Ljósmyndasalnum“. Enn fremur vann Brynhildur mikið 

með Hrefnu Róbertsdóttur sem var sviðsstjóri rannsóknarsvið og undir hana heyrði þá í 

raun og veru allt, allar rannóknirnar bæði fornleifafræðingarnir, gripafræðingar, 

forverðirnir og ljósmyndasafnið“. Þar að auku voru sagnfræðingar sem voru að sinna 

safnkennslunni, móta allt fræðsluefnið og búa til fræðsluefni upp úr sýningunum fyrir öll 

skólastig. Af þessum orðum má sjá að sagnfræðingar starfa í raun og veru á öllum stigum 

inn í söfnunum.  
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Aðspurð um hvort hún teldi að sagnfræðingar ættu að vera sýningastjórar á 

sögusýningum svaraði Brynhildur ,,ekkert endilega“ og bendir á að sýningastjóri 

sýningarinnar Þjóð verður til, Guðrún Guðmundsdóttir, sé ekki sagnfræðingur og sé 

menntuð í listum og hafi reynslu af sýningagerð. Hún telur þó að á sögusýningum þurfi 

alltaf að vera sagnfræðingur í teyminu. Þeir þurfi að vera hluti af hópnum sem býr til eða 

setur upp sýninguna. Sagnfræðingar þurfi þó ekki að vera í forsvari. Það fari þó eftir eðli 

og umfangi sýningarinnar og bendir á að stundum sé ein manneskja að sjá um flest og þá 

sé kannski æskilegt að sú manneskja sé sagnfræðingur eða hafi sagnfræðing með sér. Við 

skrif á handriti fyrir sögusýningu telur hún að sagnfræðingar eigi ekki endilega að vera 

þeir einu sem sjái um það en þó sé mikilvægt að þeir komi að ferlinu með einhverjum 

hætti. Lesi yfir eða séu hafðir með í ráðum. Hún bendir á að ,,það er ekki öllum 

sagnfræðingum gefið að skrifa knappan og góðan texta“ og að það verði alltaf að vera 

ráðandi í vali á því hver skrifar hinn eiginlega sýningatexta. Oft séu það hinsvegar 

sagnfræðingar sem skrifi texta. 

Hrefna telur mikilvægt að sagnfræðingar komi að uppsetningu sýninga og taki þátt í 

sýningastjórn. Þetta sé hins vegar ekki eins manns verk og segir það að setja upp sýningu 

sé miklu sambærilegra því að gera kvikmynd heldur en að skrifa sagnfræðirit. Það þurfi 

mismunandi sjónarhorn. Hrefna telur ekki að sagnfræðingar eigi eingöngu að sjá um skrif 

á handriti fyrir sýningar en verði þó að vera með á einn eða annan veg. Þeir hafi aðra 

þjálfun og til dæmis fornleifafræðingar með aðra. Til þess að sýning virki þarf að hafa 

mismunandi sýn á viðfangsefnið. Hún bendir svo á að þegar sýning tekst vel til þá nær hún 

til mun fleiri en allt sem samanlagðir sagnfræðingar þjóðarinnar skrifa. 

Stefán segist hafa unnið að mestu einn þegar hann var hjá Minjasafni Orkuveitunnar 

enda ekki um stórt safn að ræða. Hann hafi hins vegar stundum ráðið sagnfræðinema í 

sumarvinnu. Annars hafi þetta verið að mestu einyrkjastarf eins og á við um flest söfn 

nema stóru höfuðsöfnin þ.e Þjóðminjasafn Íslands, Náttúruminjasafn Íslands og Listasafn 

Íslands. Aðspurður um hvort hann teldi að sagnfræðingar ættu að vera sýningastjórar á 

sögusýningum segir Stefán að aðkoma sagnfræðinga að sýningastjórn sögusýninga sé 

nauðsynleg og góð. Það séu hins vegar ákveðnar hættur við það. Margir sagnfræðingar 

eru oft mjög uppteknir af því að leiðrétta smávægilega ónámkvæmni. Í staðinn fyrir að 

segja stóru söguna og stóru útlínurnar eins og kannski þarf að gera á sýningu geti þeir 
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farið út í að leiðrétta hluti eins og ,,það sé kannski ekki víst að þetta hafi gerst árið 

nítjánhundruð og tuttugu heldur séu heimildir um að það hafi gerst strax nítjánhundruð 

og sautján sem er kannski ekki lykilatriði fyrir neinn“. Að því leiti geti verið kostur að hafa 

sýningastjóra sem er meira að hugsa um praktíkina, að nýta rýmið og flottar útstillingar 

en sagnfræðingurinn sé svo til halds og trausts. 

Guðbrandur segir að sagnfræðingar eigi alls ekki að vera eingöngu að verki við skrif á 

handriti fyrir sögusýningar og segir ,,fjölbreytni í menntun og þar með sjónarhorn geta 

verið mikill styrkur“ en að sagnfræðingar eigi tvímælalaust að koma að þeirri vinnu. 

 Íris er á sama máli og segir að sagnfræðingar verði að koma að eða skrifa ,,hvort það 

eru fyrstu drög eða yfirferð á texta“. Aðspurð hvort þeir eigi að vera sýningastjórar á 

sögusýningum svarar hún ,,já og nei, mér finnst þeir ekkert endilega þurfa að vera 

sýningarstjórar en þeir geta það vel. En sagnfræðingar eiga alltaf að hafa aðkomu sama 

hvort að hún er sem þá sýningarnefnd eða hvað það er. En sýningastjóri getur allt eins 

verið utanaðkomandi aðili með annars konar menntun að baki“. Þá segir hún ,,ég hef verið 

sýningastjóri að einhverjum sýningum og þá í rauninni með utanumhaldið en kannski 

byggir textinn á vinnu mannfræðings og þá er kannski mitt hlutverk að sjóða það niður. 

Það er oft mikil vinna. Við þekkjum það sem sagnfræðingar, maður vill einhvern veginn 

segja svo margt“ og bætir við ,,það er oft svona tvö prósent af minni vinnu sem endar 

uppi á spjöldum“. 

 

4.3 Söguskoðun á söfnum 

Eins og fram hefur komið var ætlunin að sýningin Þjóð verður til fæli í sér túlkun og 

endurmat samtímans á Íslandssögunni. Þó auðvitað hafi fólk mismunandi skoðanir á því 

hvernig það hafi tekist til. Brynhildur sagði, aðspurð um hvort hún teldi sýninguna bjóða 

upp á endurmat Íslandssögunnar að einhverju leyti, að hún teldi svo vera og að þegar 

handritið var skrifað hafi verið horft til þeirra gripa og minja, sem voru til staðar og mátað 

við Íslandssöguna eins og hún var þekkt á þeim tíma og skoða hvort þeir styðu við af 

sögunni. Einnig var leitað eftir því hvort það væri eitthvað sem benti til einhvers annars. 

Þá segir hún að ,,við reyndum líka sérstaklega mikið að hafa spurningar í sýningunni. Halda 

henni svolítið opinni fyrir vangaveltum og reyna að fá notendur sýningarinnar til að hugsa 
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aðeins um hvernig þetta var. Getur maður lesið eitthvað annað út úr þessum gripum“ og 

bætir við að reynt hafi verið að skrifa textann þannig að hann biði upp á það að fólk briti 

aðeins heilann eða væri meðvitað um að það væri mögulega hægt að lesa eitthvað annað 

út úr minjunum. Að hennar mati hlýtur slíkt að vera tilgangurinn og mikilvægt að gera. 

Einnig þarf að hennar mati að bera virðingu fyrir heimildunum og minjunum, en þær séu 

ekki endanlegar og geti sagt alls konar sögur. 

Hrefna, aðspurð hvort hún teldi sýninguna bjóða upp á endurmat Íslandssögunnar að 

einhverju leyti, segir að  

 

hugmyndin með uppsetningunni og nálguninni var þannig [...] það voru nokkrar 
forsendur, í fyrsta lagi að það væru engar eftirgerðir af gripum þannig að 
sýningartúlkunin, eða það sem er notað til að túlka söguna, þarf að vera til sem er 
alls ekki alltaf [...] það setur svona ákveðnar skorður sem fólk áttar sig ekki alltaf á 
[...] hvað er varðveitt úr fornleifa uppgröftum, það er aðalega frá landnámstímanum 
mjög lítið frá þrettándu öld sem setur skorður því tímabili. Annað sem var svona 
grundvallarforsenda var að byggja ekki á pólitískri tímabilaskiptingu heldur á öldum 
og reyna að gera þversnið í gegnum tvær aldir í einu. Þannig er allri sýningunni skipt 
upp í sjö tímabil eða söguhólf eins og við köllum það [...] reyna að fá tilfinningu fyrir 
tíma og komast framhjá þessari svolítið algengu söguskoðun í sýningum að það séu 
bara tvö tímabil, í gamla daga og núna (Hrefna Róbertsdóttir, 2022). 

 

Hrefna nefnir að þau hafi einnig verið að setja sýninguna í erlent samhengi þannig hafi 

verið nokkur fyrirbæri á hverju söguhólfi. Það voru fjögur þemu það er listir og handverk, 

félagsmenning og tunga, húsakostur og búseta og að lokum atvinna og lífskjör. Þessi 

nálgun geri það að verkum að gesturinn getur skoðað sýninguna með þessum þráðum en 

gefur honum líka möguleika á að finna aðra þræði. Hrefna bendir á að safnið hafi á síðustu 

árum til dæmis verið með hinsegin þráð í gegnum sýninguna og er þá verið að túlka gripina 

þarna inn. Þá nefnir Hrefna eitt atriði sem ekki var framkvæmt sem að hún hefði viljað 

hafa inn í sýningunni en á endanum hafi ekki verið rými fyrir. Það var að hafa 

rannsóknarhólf eða skáp inni í hverju tímabili þannig að nýjar rannsóknir myndu 

endurspeglast þar inn í sýninguna og þannig koma fyrir innbyggðum hreyfanleika. Þetta 

tel ég að hefði verið mjög góð lausn til þess að halda sýningunni í takt við nýjustu 

rannsóknir og hugmyndir bæði innan fræða sem og í þjóðfélaginu. Hrefna segir að hins 

vegar sé hægt að framkvæma þetta með einhverjum hætti með breytingum á texta og að 
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Þjóðminjasafnið sé búið að vera að beita þessu með því að finna nýja þræði með nýjum 

textum og nýjum leiðsögnum. 

Brynhildur telur að ríkisrekin og opinber söfn eigi tvímælalaust að vera staður 

endurmats á sögunni og opna á umræðu um nýjar hugmyndir. Safn eins og 

Þjóðminjasafnið þurfi að vera á vegum hins opinbera. Hið opinbera þurfi að standa vörð 

um menninguna og sjá til þess að hafa það umhverfi að hægt sé að stunda rannsóknir á 

fortíðinni og hverju því sem snýr að menningunni. Því beri einfaldlega skylda til að stuðla 

að endurmati og hlúa að rannsóknum. Þá segir hún ,,við hljótum alltaf að vera að 

endurskoða fortíðina. Það er sífellt verið að segja söguna því það er alltaf að koma 

eitthvað nýtt í ljós. Það koma nýjar heimildir fram, nýjar túlkanir fram á heimildum“. 

Hrefna er á sömu skoðun og segir að ,,ef að söfn ætla að hafa eitthvað talsamband við 

fólkið í landinu þá verða þau að gera það“. 

Söguskoðun á söfnum hefur þótt heldur hefðbundin hér á landi en Brynhildur telur þó 

að hún hafi tekið breytingum á síðustu árum og áratugum. Hún telur að það gerist í raun 

með hverri nýrri sýningu, sér í lagi á stórum sýningum. Hún segir meðal annars að ,,með 

hverri nýrri sýningu er eitthvað nýtt sem liggur fyrir eða sett fram í nýju ljósi“ og bætir við 

að hún telji að ,,sagnfræðingarnir sem eru inn á söfnunum eða fornleifafræðingarnir eða 

þeir sem að stunda fræði sem að snúa að fortíðinni gera sitt besta og fylgjast með því sem 

efst er á baugi og söfnin eru dugleg við það að fylgjast með því sem nýjast er í rannsóknum 

sem og sögu og menningu á öllum sviðum“. Nýja grunnsýningin á Þjóðminjasafninu, segir 

hún, að hafi verið eitt stórt endurmat á sögunni og margt sem, á sínum tíma, var sett fram 

í nýju ljósi eða byggði á nýjum kenningum en fyrri grunnsýning sem byggði á allt annarri 

hugmyndafræði. 

Hrefna segir hins vegar, aðspurð um hvort hún telji söguskoðun hafa tekið breytingum 

á síðustu árum og áratugum, ,,bæði og, ég myndi segja að það er mismikið hugsað út í 

hina sjálfgefnu söguskoðun og þar held ég að sagnfræðingar verði að koma inn með 

þekkingu inn á söfnin, úr sínu námi“ og bætir við að þeir verði að vera ,,meðvitaðir um 

mismunandi söguskoðanir og hvað stendur í yfirlitsritum, hvað yfirlitsrit eru gömul, 

hversu gömul skoðunin er í þeim þegar þau eru gefin út, sum eru að kynna eina sýn önnur 

vekja máls á því að til séu mismunandi söguskoðanir“. Þá telur hún að það sé mikið um 
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það viðhorfi um tvískiptingu, núna og í gamla daga sem sé ,,ekki til framdráttar um sögu 

og samtíma“.  

Aðspurður um hvort hann telji að sýningin Þjóð verður til bjóði upp á endurmat 

Íslandssögunnuar að einhverju leyti segir Stefán mér að hún kunni að gera það að 

einhverju leyti en telur að grunnsýning Þjóðminjasafnsins sé ekki viðlíka sterkt tæki í dag 

og hún var fyrir einhverjum áratugum þó vissulega skipti það alltaf máli. Þá segir hann ,,ég 

held að það sé mjög stór hópur sem skoðar þetta aldrei eða ná þessu bara sem börn“. 

Stefán telur að opinber söfn eigi að vera staður fyrir endurmat á sögunni og eigi að opna 

á umræður um nýjar hugmyndir innan fræðanna en segir að sjónvarp sé miklu sterkari 

leið til þess. Hann bendir þar á þætti sem voru gerðir nýverið um sögu Danmerkur og 

sýndir voru hér á landi. Þeir þættir muni verða mjög mótandi fyrir hugmyndir Dana um 

sína sögu. Þá nefnir hann að það séu uppi hugmyndir að gera sambærilega þætti um sögu 

Íslands. Stefán telur að slíkir þættir um sögu Íslands verði mjög mikilvægir í að móta 

þjóðarsöguna. Það verði ekki gert án þess að verði mikil aðkoma his opinbera í gegnum 

Rúv og einhverja kvikmyndasjóði. Þá segir hann ,,söguskoðun okkar verður alltaf mótuð 

af einhverri túlkun og hún verður mjög oft sett fram af, einmitt, hinu opinbera“. 

Stefán segir að söguskoðun á söfnum hafi breyst á undanförnum árum og áratugum. 

Hann segir:  

 

fyrstu tæknisöfnin og tæknitengdu söfnin sem við vorum með hérna heima [...] var 
náttúrulega í upphafi mjög fókuserað á sjálf fyrirtækin, kerfið, upphafið að því, verið 
að sýna símamenn að reisa staura og móðurtölvur að reka kerfi en ekki kannski eins 
mikið það sem var á hinum endanum fólkið sem var að nota tæknina og áhrifin sem 
það hafði á almenning. Það er sér maður miklu meira í dag. Það er náttúrulega ein 
mynd af því hvernig söguskoðun breytist (Stefán Pálsson, 2022). 

 

Guðbrandur telur að sýningin Fiskur og fólk geti boðið upp á endurmat 

Íslandssögunnuar að einhverju leyti. Hann segir að grunnurinn sé almennur og sögulínan 

en það séu margir angar sem hægt sé að fara í á dýptina svo sem varðandi hafrannsóknir, 

kvótakerfið, slysavarnir, hagsögu og fleira. Þá segir hann að sú sögusýn eða áherslur sem 

þau hafi vilja draga fram hafi ekki endilega verið tæknisagan, ekki bara útvegurinn heldur 

líka landvinnslan og áhrifin á samfélagið. Þannig að fólk gæti speglað sig og sögu 

almennings og samfélagsins. Þá segir hann að þau hafi ,,verið trú þeirri nálgun, eins og 
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þeirri sýningu sem við erum að vinna hér [í Aðalstræti 10] að þetta er saga almennings og 

fyrir almenning“. Þá segir hann einnig að þau hafi ekki verið að reyna að leita goðsögurnar 

uppi heldur frekar að reyna véfengja þær eða þá að sleppa þeim alveg. Guðbrandur segir 

að opinber söfn eigi tvímælalaust að vera staður endurmats á sögunni og opna á umræðu 

um nýjar hugmyndir og segir að það sé ,,hlutverk safna að vera opinn vettvangur umræðu 

og skoðanaskipta“. 

Aðspurður hvort hann teldi söguskoðun hafa tekið breytingum á undanförnum árum 

og áratugum svara Guðbrandur ,,Já, tvímælalaust hafa ýmsir straumar og stefnur haft 

áhrif víða, svo sem jafnréttisbarátta, umhverfismál og fleira. Þetta kemur ef til vill ekki síst 

fram í miðlun á borð við viðburði, sögugöngur, fyrirlestrum og slíku, en gerist ef til vill 

hægar á söfnum en þó má vel merkja það víða“. Hann nefnir að söfn séu mörg og misjöfn 

en að mörgu leyti sé starfið orðið fræðilegra og að þar liggja fleiri rannsóknir að baki. Þá 

segir að hann ,,ég hugsa að það sé minna um upphafningu en áður var og það er verið að 

taka kannski fyrir erfiða þætti úr sögunni. Eins og til dæmis vorum við með sýningu á 

Árbæjarsafni um stríðsárin. Þar var fjallað um ástandið og búsetu í bröggum og svoleiðis. 

Það til dæmis er atriði sem að hefði ekki átt upp á pallborðið, mikil umjöllun um 

braggasöguna, fyrir þrjátíu til fjögurtíu árum. Svo dæmi séu tekin“ og bætir við ,,söfn geta 

alveg verið ófeimin við að takast á við erfiða hluti“. Ennfremur segir hann að sýningar 

verði aldrei tæmandi en á móti sé hægt að bæta við og fara meira á dýptina með ýmsum 

viðburðum eins og fyrirlestrum eða einhverju slíku.  

Í sambandi við söguskoðun nefnir Guðbrandur Landnámssýninguna og segir að ,,með 

því að hafa þessa fræðilegu nálgun bara fornleifarnar tala þá er auðvitað verið að vefengja 

svolítið því sem alltaf  er kennt í grunnskólum og barnaskólum um að Ingólfur Arnarson 

hafi komið fyrstur árið 874. Það er bara örugglega alls ekki rétt. Ef hann yfirhöfuð var til 

[...] það er til dæmis verið að brjóta upp þá söguskoðun á landnámssýningunni“. Þá segir 

hann einnig ,,sagan, hvort sem það er á sýningum eða í háskólasamfélaginu, 

sagnfræðirannsóknum og útgáfu það er alltaf verið að endurskoða með nýjum 

gleraugum“. 

Íris telur söguskoðun hafa breyst á íslenskum söfnum á undanförnum árum og 

áratugum og segir ,,já, ég verð eiginlega að segja það [...] sýningarmenningin eða 

sýningarstefnurnar finnst mér hafa breyst allavega hjá listasöfnunum og svona stærri 



49 

 

söfnunum kannski ekki endilega öllum minni sýningum, setrum og söfnum á landsvísu“ 

þar segir hún að umhverfið geti verið öðruvísi og mörg söfn sem séu að berjast í 

bökkunum að halda dyrunum opnum þannig að það sé ef til vill ekki rými til þess þar. Þá 

segir hún ,,ég held að söfn séu kannski orðin óhræddari, að mörgu leyti, við að prufa sig 

áfram með hvað þau eru að varpa ljósi á. Þá sérstaklega finnst mér verið að draga 

persónufrásagnir meira fram og er ég mjög áhugasöm um það“ og bætir við ,,þessi svona 

stórkarlasaga vera alltaf á meira og meira undanhaldi. Allavega erum við hér mjög 

meðvituð um að reyna að detta ekki í klisjurnar“. Hún telur hins vegar að  

 

við eigum alveg töluvert inni, við eigum eftir að æfa okkur betur [...] við tölum mikið 
um að vera meira ögrandi eða upplýsandi eða meira núgildandi vettvangur en það 
er ekkert alltaf einfalt. Við þjónum svo mörgum í rauninni. Það eru alveg ótrúlegustu 
hlutir sem okkur finnst kannski ekki vera stuðandi sem þó stuðar fólk [...] við viljum 
alveg fara í erfiðari orðræðu en við þurfum að vanda okkur við það og hugsa um 
samhengið (Íris Gyða Guðbjargardóttir, 2022). 

 

Einnig segir Íris að sögusýningar taki ekki alltaf mið af orðræðunni innan fræðanna 

hverju sinni og telur það misjafn eftir sýningum. Þá segir hún ,,mér finnst kannski að 

maður sé ekki alveg nógu mikið á tánum. Ég persónulega reyni það, að fylgjast með. Ég 

var til dæmis í stjórn Sagnfræðingafélagsins [...] alveg gagngert til þess að vera meira með 

puttan á púlsinum af því að mér finnst það mjög mikilvægt og það hefur ekki endilega 

verið nógu mikið gert“. Þá segir Íris að hún persónulega reyni að finna aðra vinkla, fylgjast 

með hvað er í gangi og uppfæra sig eftir því. Ekki detta í einhver þung rit frá 1972 eins og 

ekkert hafi breyst síðan þá. Síðan segir Íris að sýningar séu líka þess eðlis að það er alltaf 

verið að kneppa texta. Þannig sé það alveg ótrúlega erfitt að lýsa einhverri frábærri 

rannsókn í þeim orðafjölda sem hægt er að nota og segir ,,byggðarsaga Reykjavíkur í 

hundrað orðum, gerðu svo vel“. Þá sé aldrei verið að vitna beint í neinn í sýningatexta ,,ég 

get ekki sagt rit eða nafn eða neitt í sýningatexta“ og bætir við ,,það bara gengur ekki upp 

[...] þetta er ekki bók, þetta er ekki hægt“. Þá segir hún að þetta sé ótrúlega flókið ,,ég 

þarf líka að vera með kynjagleraugun, ég þarf líka að hugsa um börn. Þetta þarf að vera 

læsilegt fyrir tólf ára barn“. 
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4.4 Kennsla á miðlun sögu 

Aðspurð hvort hún muni til þess að hafa fengið einhverja kennslu í miðlun sögu með 

öðrum hætti en í rituðu máli svarar Brynhildur því neitandi, það hafi verið mjög lítið um 

slíka kennslu á meðan hún var í sagnfræðinámi og að það hafi verið ástæðan fyrir því að 

hún hafi farið í fjölmiðlanám að loknu grunnnáminu. Eitthvað hafi þó verið rætt um 

miðlun sögu þá aðallega í tengslum við þáttagerð og þá miðlun. Brynhildur nefnir að 

Eggert Þór Bernharðsson hafi verið að kenna á þessum tíma og að hann hafi verið ötull 

talsmaður annara miðla og að hann hafi verið að spá mikið í sýningar og handritagerð. Þá 

segir hún að það sé mjög mikilvægt að nemendur í sagnfræði læri eða hafi aðgang að 

námskeiðum sem kenni miðlun sögu með öðrum hætti en í rituðu máli og segir að 

,,fræðigreinin stendur og fellur með því að fræðunum sé miðlað“. 

Hrefna hefur kennt miðlunarnámskeið í sagnfræði þar sem nemendur fá að kynnast 

hinum ýmsu möguleikum á miðlun sögu. Hún telur að nú sé farið að leggja meiri áherslu 

á slík námskeið innan sagnfræðinnar. Þegar Hrefna var í námi voru kennd námskeið sem 

snérust um miðlun sögu með öðrum hætti en í rituðu máli. Þar nefnir hún að Gunnar 

Karlsson hafi verið með slík námskeið og að hann hafi verið ákveðinn frumkvöðull í því. 

Einnig nefnir hún Helga Þorláksson sagnfræðing. Hrefna segir að þau námskeið hafi skipt 

sig gríðarlega miklu máli fyrir sín áhugamál í sögunni og hafi í raun markað starfsferil sinn. 

Þá nefnir hún að Gunnar Karlsson hafi verið með ýmsar pælingar um framsetningu efnis 

fyrir höfunda og að ,,fólk geri sér grein fyrir því að þú ert að skrifa skapandi texta þó þú 

sert að byggja hann á heimildum. Þú þarf að hugsa markhópinn og þú þarft að hugsa 

miðlunina“. Aðspurð hvort hún teldi mikilvægt að sagnfræðinemar fái einhverja kennslu 

á miðlun sögu með öðrum hætti en í rituðu máli svarar hún ,,algjörlega, klárlega“. Hrefna 

segir að í þeim námskeiðum sem hún hafi kennt hafi hún stundum haft raunmiðlun með 

inni í námskeiðinu. Hún hefur byggt þetta í kringum rannsóknir og miðlun og að það sé 

verið að uppgötva eitthvað nýtt. Áhuginn sé kjarninn og til þess að fá áhuga á efninu þá 

þarf að finna út eitthvað nýtt og miðla því með öðrum hætti. Hún nefnir að í eitt skipti 

hafi nemendur sínir verið að skrifa um Grindavík og garðahverfi á Álftanesi og hafi í 

kjölfarið haft opnar ráðstefnur fyrir almenning á staðnum þar sem nemendur kynntu 

ritgerðirnar sínar við góða mætingu. Þá hafi nemedur hennar farið í útvarpsviðtöl að tala 

um ritgerðirnar sínar í hópum og nú séu nemendur hennar að búa til hlaðvarp hjá 
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Sögufélaginu um Landsnefndarskjölin svokölluðu. Hrefna bendir svo á að aðeins lítil 

prósenta sagnfræðinema fari eftir nám að vinna hjá Háskóla Íslands. Saga sé vinsælt efni 

á Íslandi og stór vinnumarkaður fyrir sagnfræðinga, sérstaklega með aukinni 

ferðamennsku.  

Þegar Stefán var í sínu sagnfræðinámi var Eggert Þór að kenna og hafi til dæmis farið 

með þau á Þjóðminjasafnið og að hann hafi mikið verið að talað um safnamál við 

nemendur sína. Stefán segir að Eggert Þór hafi verið ,,alveg hrópandi inn í eyðimörkinni á 

þessum tíma því það var ekkert samtal milli sagnfræðinganna og safnafólksins á þessum 

árum. Hann var skrifandi um sýningar í Sögu og talandi um þetta á Söguþingum“. En fyrst 

og síðast hafi námið beinst að textaforminu, ritgerðum og öðru álíka. 

Aðspurður hvort hann teldi mikilvægt að sagnfræðinemar fái einhverja kennslu á 

miðlun sögu með öðrum hætti en í rituðu máli svarar Stefán ,,já, við höfum dálítið gleymt 

því að í grunninn gengur þetta út á að við erum að segja sögu og sögumennskan í 

sagnfræði hefur svolítið tapast“ og bætir við ,,Gunnar Karlsson var alltaf að leggja áherslu 

á þetta og þótti kannski ekkert sérstaklega fínt að hann var alltaf með þessa yfirlitssögu. 

Hann var sífellt að hugsa um að búa til stóru söguyfirlitin og hugsa um að gera 

kennslubækur fyrir öll skólastig og annað slíkt“ Þá nefnir hann að fyrstu 

sagnfræðikennararnir við Háskólann hafi haldið gríðarlega vinsæla alþýðufyrirlestra um 

hin og þessi mál. Það séu fáir sem hafi rækt þetta og að ,,einn af þeim yngri sem voru að 

gera þetta, við misstum hann yfir í að verða forseti, Guðni [Th. Jóhannesson] var alveg á 

þeim stað“. Stefán segir að það sé ekki nógu gott ef heilu kynslóðirnar af sagnfræðingum 

séu bara rosalega góðar í kenningum en geti ekki hrifið með sér almenning og sannfært 

fólk um hvað sagan sé í raun og veru heillandi. Þá segir Stefán mjög mikilvægt hvað Flosi 

Þorgeirsson, sagnfræðingur, sé að gera með sína hlaðvarpsþætti, Draugar fortíðar, og að 

hann nái að ,,ýta sögunni og sagnfræðinni að fullt af fólki“. Þó ekki sé farið mjög djúpt 

ofan í efnið sé þessi miðlun á sögu að ná til margra. 

Aðspurður hvort hann hafi í sínu sagnfræðinámi fengið kennslu í miðlun sögu með 

öðrum hætti en í rituðu máli svarar Guðbrandur ,,já, ekki síst hjá Eggerti Þór 

Bernharðssyni“. Þá telur hann mikilvægt að sagnfræðinemendur fái einhverja slíka 

kennslu í námi sínu og segir meðal annars ,,stundum finnst manni að sjónarhornið sé 

svolítið þröngt út frá rannsóknarefni prófessoranna og það sé farið mikið á dýptina en svo 
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er það líka þessi þáttur sem mér finnst vanta, við erum með þessar frábæru rannsóknir, 

til hvers? Við þurfum að koma því til fólksins“. Hann bendir svo á að ,,svo getur vel verið 

að sagnfræðiskólinn hugsi sem svo, við eru með þetta framhaldsnám í hagnýtri 

menningarmiðlun og fólk getur farið í safnafræðina og það dugar. Einbeitum okkur bara 

að hinu. En mér finnst að þetta þyrfti að vera í þessum inngangskúrsum þar sem fjallað er 

um sagnfræðina almennt að þar sé komið inn á miðlunarhlutann, sem ég held að sé 

svolítið vanrækt, að mínum dómi“. 

Íris segist ekki hafa fengið neina kennslu í miðlun sögu með öðrum hætti en í rituðu 

máli í sínu sagnfræðinámi. Aðspurð hvort hún telji mikilvægt að sagfræðinemar fái 

einhverja slíka kennslu svarar hún ,,ég myndi segja nauðsynlegt“ og segir að það þurfi ekki 

endilega að vera mikið en þó mikilvægt að það sé gert með einhverjum hætti.  

 

4.5 Umræða og ritun um sögusýningar 

Lítið hefur verið skrifað um byggðarsöfn og sögusýningar með ítarlegum hætti og 

sagnfræðingar og aðrir fræðimenn hafa sýnt þeim heldur lítinn áhuga. Hrefna bendir á að 

Eggert Þór Bernharðsson hafi verið sá sem hafi haft hvað mestan áhuga á þessu efni. En 

eftir að Eggert féll frá hafi í raun enginn tekið við keflinu. Guðbrandur Benediktsson hafi 

þó fjallað svolítið um þetta efni. Hrefna segir ,,ég held að sagnfræðingar hafi ekkert 

sérstaklega mikinn áhuga á söfnum og finnst þetta frekar kyrrstætt og ódýnamískt“. Hún 

veltir því fyrir sér hvort að einhverju leyti finnist þeim kannski að þetta geti verið 

gamaldags söguskoðun eða endurtekning á því sem þeir hafi séð áður. Aðspurð að því þá 

hvort það sé ekki mikilvægt að sagnfræðingar fjalli meira um söfn með gagnrýnum hætti 

ef þeim finnst þau stöðnuð og gamaldags og reyna þá að opna á umfjöllun um þetta svara 

hún ,,jú klárlega“ og bendir á að Saga hafi verið með Sjónrýni þar sem fjallað hafi verið 

um söfn og sýningar og nefnir þar sem dæmi Landnámssýninguna í Aðalstræti. Það sé hins 

vegar ekki hægt að fjalla um hana á hverju ári og þetta séu svo fáar svona stórar sýningar 

og ef það eru litlar sumarsýningar þá er búið að taka þær niður áður en að tímaritið kemur 

út. En bætir svo við að klárlega vanti meiri umræðu um þetta. 

Brynhildur bendir á að tímaritið Saga sé vettvangur til þess að skrifa um þessa tegund 

af miðlun sögunnar. Á tímabili hafi verið þáttur í Sögu um sýningagerð og sýningar og á 
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þá við áðurnefnda Sjónrýni. Henni finnst full ástæða til þess að það sé skrifað um þá nýju 

sýningar sem settar eru upp líkt og hvert annað sagnfræðiverk. Ef til vill sé ástæða til þess 

að hnippa í ritstjóra Sögu og passa upp á að það sé horft í þessa átt líka. Það sé þó auðvitað 

mismunandi eftir ritstjórum hverjar áherslurnar séu. En að það ætti í raun að vera fastur 

liður á sama hátt og ritdómarnir eru í Sögu að dæma sýningar eða skrifa um þær. 

Brynhildur segir svo að ef til vill séu sögusýningar aðeins út fyrir sjónsvið sagnfræðinga 

svona almennt. Nema fyrir þá sem hafi sérstakan áhuga fyrir slíku. Hún telur að miðlun 

sögu á sýningum sé alveg jafngild miðlun sögunnar og sagnfræði eins og prentaðar bækur 

og full ástæða til þess að draga sögusýningar meira fram í sviðsljós sagnfræðinnar. 

Stefán nefnir að enginn hafi í raun tekið við keflinu af Eggerti Þór í þessum efnum og 

að Eggert hafi sinnt þessari umfjöllun gríðarlega vel. Þá segir hann að sagnfræðingar séu 

sennilega einhverjir mestu notendur safna og séu líklega mjög duglegir að heimsækja söfn 

á ferðum sínum um landið. Hann telur þó að almennt geri fólk minni kröfur til byggðasafna 

úti á landi heldur en Þjóðminjasafnsins eða Árbæjarsafns sem hann nefnir að gerðar séu 

kannski mestar kröfur til. Fólk átti sig á því að vera með þessi litlu byggðasöfn úti á landi 

sé endalaust hark og að andspænis slíku kunni enginn við að fetta fingur út í það að þar 

kunni að vera gamaldags sögusýn.  

Aðspurður um hvort að telji vöntun á fræðilegri umfjöllun um söfn og sögusýningar 

segir Guðbrandur ,,já, mér finnst það, miðað við hvað þetta er mikilvægur vettvangur. Ég 

held það séu miklu fleiri sem að koma á söfn og kynnast til dæmis sögu heldur en að lesi 

bækur“ og bætir við ,,þetta er gríðarlega mikilvægur vettvangur fyrir sagnfræðinga að 

koma efni sínu á framfæri“. 

Þá nefnir Guðbrandur fyrirlestraröð sem Sagnfræðingafélagið hélt undir heitinu ,,Hvað 

er sagnfræði?“ og svo kom út bók í kjölfarið sem hét Hvað er sagnfræði? rannsóknir og 

miðlun: fyrirlestrar frá hádegisfundum Sagnfræðifélags Íslands 2006-2007 í ritstjórn 

Guðbrands og Guðna Th. Jóhannessonar. Þar talaði meðal annars Eggert Þór um miðlun 

sögu og segir Guðbrandur ,,mér finnst sá þáttur hjá sagnfræðingum til dæmis í 

akademíunni hér vera helst til of vanræktur“ og bætir við ,,mér finnst að sagnfræðingar 

ættu að huga meira að miðlun almennt og þá á það líka við um kvikmyndir og hvernig 

ljósmyndir eru notaðar“. 
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Íris telur ástæðuna fyrir því að lítið hafi verið fjallað um byggðarsöfn og sögusýningar 

með ítarlegum hætti af fræðimönnum sé að það hafi ekki skapast hefð fyrir því eins og til 

dæmis með listasýningar. Þá segir hún ,,ég veit að Eggert Þór var svolítið svona 

frumkvöðull þarna á sýnum tíma [...] og svo einnig Kvistur safnablaðið en það er svona 

það eina. Það hefur bara ekki skapast hefð fyrir þessu“. 
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5 Samantekt 

Megintilgangur þessa verkefnis var að fjalla um aðkomu sagnfræðinga að gerð 

sögusýninga og miðlun sögu á söfnum. Þó svo að sú umjöllun geti aldrei verið tæmandi er 

þó mikilvægt að halda henni á lofti. Á Íslandi hefur lítið farið fyrir umræðu og ritun um 

þetta efni og úr því tel ég að þurfi að bæta. 

     Í inngangi varpaði ég fram spurningum sem, að mínu mati, er mikilvægt að um sé rætt. 

Í fyrsta lagi, hvaða starfi gegna sagnfræðingar á söfnum og hversu mikilvæg er aðkoma 

þeirra að gerð sögusýninga? og í öðru lagi, af hverju hefur verið svona lítil fræðileg 

umfjöllun um sögusýningar og miðlun sögu á söfnum hér á landi? 

     Í öðrum kafla, hér að ofan, kemur fram að það séu margar mismunandi skoðanir um 

sögu og gerðir hennar. Að sama skapi, hafi sýningastjórar ólíkar skoðanir á því hvernig 

setja skuli fortíðina fram. Huga þurfi að eðli sögunnar í safninu og hvernig hægt sé að setja 

þar fram þekkingu á fortíðinni. Enn fremur þurfi saga á söfnum að kynnast spurningum 

um sögulega þekkingarfræði: Hversu mikið sýningarstjórar viti um fortíðina og hvernig 

þeir miðli þeirri þekkingu með sýningaraðferðum. Í þessu samhengi tel ég að þekking 

sagnfræðinga og menntun sé nauðsynleg. 

     Þá séu sögusýningar og söfn eru mikilvægir þættir í því að miðla sögu til almennings. 

Ekki síst vegna þessa að söfn ná til breiðari hóps fólks en fræðirit gera, almennt. 

Rannsóknir hafa sýnt að almenningur beri mikið traust til safna og því mikilvægt að sú 

saga sem þar er sett fram sé vönduð og byggi á nýjustu rannsóknum í sagnfræði og öðrum 

fræðigreinum. 

     Framsetning safna á sögu geti verið mismunandi. Það geti farið eftir stefnu þeirra, 

hvaða gripir séu tiltækir, hvernig þau skipuleggji og sýni safneign sína, og hvert 

viðfangsefni og tilgangur sýninganna á að vera. Saga á söfnum byggir á úrvinnslu heimilda 

eins og á við um öll önnur form sagnfræðinnar er sýning smíði, framsetning og túlkun 

liðins tíma. 

     Í þriðja kafla var rætt um umfjöllun og umræðu á Íslandi. Þar koma meðal annars fram 

að það sé greinilega aukin krafa gerð um fjölbreytt og faglegt starf á söfnum á Íslandi. 

Yfirleitt starfi sagnfræðingar og aðrir sérfræðingar við gerð sögusýninga eða séu kallaðir 

til á einhverju stigi sýningargerðarinnar til að veita ráðgjöf. Þá séu margir safnstjórar, í 
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auknum mæli, meðvitaðir um gildi þeirra. Þá hefur verið mikil framþróun í sagnfræðilegri 

vinnu við sýningagerð á síðustu árum og óhætt er að segja að slík vinna sé býsna sérhæfð 

þar sem söfn eru á margan hátt sérstakur miðlunarvettvangur. Menningarsögusöfn er 

vettvangur til þess að miðla ólíkum þáttum sögunnar til almennings. Þau söfn séu þar að 

auki mikilvægur starfsvettvangur fyrir sagnfræðinga og aðra fræðimenn og síaukin krafa 

er gerð til faglegra og fræðilegra vinnubragða. En einnig, tel ég, mikilvægt að söfn ráði til 

sín safnafræðinga en það mun hlýtur að auka enn á faglegt starf innan safna. Það er þó 

ekki alltaf einfalt því mörg söfn hafa takmarkaða fjármuni og geta oft ekki boðið upp á full 

stöðugildi. 

     Enn fremur kom fram í kaflanum að lítið hefur verið fjallað um menningarminjasöfn og 

sögusýningar af fræðimönnum hér á landi og vöntun sé á að það sé fjalla um þennan 

miðlunarhátt sögu með ítarlegum hætti. Hefð er fyrir því hér á landi að fjalla með 

gagnrýnum hætti um sýningar listasafna og eins sagnfræðirit meðal fræðimanna og 

annara sérfræðinga. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem þeir sem vinna við miðlun sögu, 

með einhverjum hætti, ættu að vilja bæta. Gagnrýnin og aukin umfjöllun um sögusýnigar 

myndi, án efa, efla og stuðla að faglegra starfi innan safna. 

     Í fjórða kafla var niðurstaða viðtala sem ég tók við fimm sagnfræðinga sem starfa eða 

hafa starfað á safni. Þar kom fram að sagnfræðingar starfi á öllum stigum inni á söfnum 

allt frá því að vera í sýningastjórn og handritagerð yfir í að sinna safnkennslu og hanna 

fræðsluefni fyrir skólahópa. 

     Enn fremur kom fram að það sé mikilvægt, jafnvel nauðsynlegt, að sagnfræðingar komi 

að gerða sögusýninga með einum eða öðrum hætti. Þeir ættu að taka þátt í skrifum á 

handriti fyrir sýningar sem höfundar, yfirlesarar eða ráðgjafar. Sagnfræðingar hafi 

ákveðna þjálfun og þekkingu sem sé nytsamlegur við gerð sögusýninga. Þeir þurfi þó ekki 

að vera í forsvari en með í teyminu. Þá sé fjölbreytni í menntun og bakgrunni mikilveg við 

gerð slíkra sýninga til þess að ná fram mismunandi sjónarhornum á verkefnið. 

     Lítið hefur verið skrifað um byggðarsöfn og sögusýningar með ítarlegum hætti og 

sagnfræðingar og aðrir fræðimenn virðast hafa sýnt þeim heldur lítinn áhuga. Ef til vill 

vegna þess að þeim finnst þar vera gamaldags söguskoðun eða endurtekning á því sem 

þeir hafi séð áður. Þá má vera að sögusýningar séu að einhverju leyti, út fyrir sjónarsvið 

sagnfræðinga. Að frátöldum þeim sem hafi sérstakan áhuga fyrir þessu efni. Þá sé miðlun 
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sögu á sýningum alveg jafngild miðlun sögunnar og sagnfræði eins og prentaðar bækur 

og full ástæða sé til þess að draga sögusýningar enn meira fram í sviðsljós sagnfræðinnar. 

Sagnfræðingar ættu að huga meira að miðlun almennt og þá eigi það einnig við um 

kvikmyndir,sjónvarpsþætti, ljósmyndir og fleira. 

     Þá ætti tímaritið Saga að vera vettvangur til þess að skrifa um þessa tegund af miðlun 

sögunnar. Á tímabili var þáttur í Sögu um sýningagerð og sýningar sem bar nafnið Sjónrýni. 

Full ástæða sé til þess að það skrifað sé um þá sögusýningar eins og hvert annað 

sagnfræðiverk. Eftir að Sjónrýni lagðist niður hefur þessi umfjöllun minnkað til muna. 

Þegar Þjóðminjasafn Íslands opnaði grunnsýningu sína Þjóð verður til árið 2004 var 

Sjónrýni enn á síðum Sögu. Þar skrifuðu nokkrir fræðimenn greinar í vorhefti tímaritsins 

árið 2005 þar sem rætt var um sýninguna með uppbyggjandi en í senn gagnrýnum hætti. 

Þegar Sjóminjasafn Reykjavíkur opnaði nýja grunnsýningu sína Fiskur og Fólk árið 2018 

var engin Sjónrýni og var því fræðileg umfjöllun um þá sýningu varla til staðar. Tímarit 

sem er vettvangur um söguleg efni ætti, að mínu mati, að vera staður fyrir umræðu um 

sögusýningar jafnt eins og um sagnfræðileg rit. 

     Það er ljóst að sagnfræðingar gegna fjölbreyttum og mikilvægum störfum á 

menningarminjasöfnum og við gerð sögusýninga. Þá eru söfn mikilvægur starfsvettvangur 

fyrir sagnfræðinga. Ennfremur ná söfn að miðla sögu til mun breiðari hóps en akademísk 

sagnfræði og rit gera. Það hlýtur því að skipta sagnfræðinga máli að fjallað sé um 

sögusýningar með gagnrýnum hætti. Um þann vettvang þar sem saga nær hvað mest til 

fólksins. 
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