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Útdráttur 
Á söfnum er hlutum oft stillt upp sem heimildum um fyrri tíma. Þegar fólk skoðar söfn 

gerir það ráð fyrir að hlutirnir á safninu séu merkilegri en aðrir hlutir. Líkt og heimsókn á 

safn getur skoðunarferð í Góða hirðinum verið ferðalag aftur í tímann. Á söfnum stjórna 

safna- og fræðimenn ferðinni en í Góða hirðinum er hægt að finna ummerki fortíðar 

óritskoðuð. Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á menningarleg verðmæti frá ólíkum 

sjónarhornum. Til þess að gera menningarlegum verðmætum skil er fjallað er um 

menningararf og í hverju hugtakið felst. Auk þess er stuðst við kenningar Pierre Bourdieu 

um veruhátt og þær settar í samhengi við skoðanir okkar á verðmætum út frá persónulegri 

reynslu en einnig gildum þeirra samfélagshópa sem við tilheyrum. Rannsóknin byggist að 

mestu leyti á viðtölum við starfsfólk og fastagesti Góða hirðisins en auk þess verður gert 

grein fyrir söfnum hér á landi, hlutverki þeirra og skilgreiningum á menningarlegum 

verðmætum. Meginniðurstöður rannsóknar gefa það til kynna að menningarverðmæti verði 

til með sviðsetningu hversdagslegra hluta í merkingarbæru samhengi. Stundum eru 

hlutirnir ekki merkilegir nema sem hluti af einhverri heild. Á söfnum er sviðsetningin oft 

fólgin í fágaðri framsetningu hlutanna og upplýsingum sem renna stoðum undir mikilvægi 

þeirra. Aðföng safna tilheyrðu jafnvel fólki sem var mikils metið í þjóðfélaginu. Í Góða 

hirðinum eru þær forsendur ekki til staðar, þótt hlutirnir séu á einhvern máta 

menningarlega verðmætir bera þeir það ekki með sér. Að sama skapi og söfn vekja upp 

tilfinningar og minningar og tengja okkur við fólk og staði gera hlutirnir í Góða hirðinum 

það líka.
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Inngangur  

Þegar íslensku þjóðinni berast fréttir af breytingum á hlutverki eða brotthvarfi hluta og 

staða, sem hafa verið einhvers konar fasti í hversdagsleika þjóðar veldur það oft á tíðum 

miklum usla. Í því samhengi má nefna biðstöð Strætó við Hlemm sem varð að mathöll. Á 

biðstöðinni við Hlemm var hægt að kaupa strætómiða og hlýja sér á meðan beðið var eftir 

næsta vagni. Jafnvel sporðrenna pylsu. Hlemmur á sér ríka sögu sem hálfgerð 

félagsmiðstöð ungra pönkara og samastaður fyrir heimilislaust fólk. Við útgáfu 

heimildarmyndar um Hlemm í leikstjórn Ólafs Sveinssonar var jaðarsettum gefið annað og 

jafnvel menningarlegt gildi undir tónum hinnar heimsfrægu hljómsveitar Sigur Rósar. Eftir 

að mathöllin opnaði pössuðu fyrrum fastagestir biðstöðvarinnar ekki lengur við nýjan 

tilgang hússins þar sem fólk sat og dreypti á náttúruvíni, og olli það stundum vandræðum. 

Fólkið sem áður gaf húsinu gildi var orðið utangarðs.  

 Góði hirðirinn hefur ekki alltaf höfðað til fjöldans, lengi var viðhorf til 

endurnýtingar litað af fordómum í garð þá efnaminni og þótti annars flokks. Í dag er 

kúnnahópur Góða hirðisins fjölbreyttur og úr öllum stéttum samfélagsins. Hann er ekki 

lengur vöruhús fullt af drasli, heldur höll verðmæta. Það getur verið erfitt að átta sig á 

verðmætum í smekkfullum hillunum. Skoðunarferðir í Góða hirðinn eru ferðalag aftur í 

tímann og og hversdagslegir hlutirnir vekja upp alls konar tilfinningar. Þar er aragrúi af 

hlutum af heimilum fólks sem sumir hverjir eru verðmætir, gamlir eða hafa verið keyptir 

dýrum dómi. Stundum reyni ég að ímynda mér hluti í öðru umhverfi til þess að átta mig á 

því hvort mér finnist þeir eigulegir eða ekki. Þrátt fyrir að þeir séu lítils virði í hinum 

efnislega heimi geta þeir haft persónulegt mikilvægi. Mismunandi hlutir hafa misjafna 

merkingu fyrir fólk og geta vakið upp flóknar tilfinningar af margvíslegum ástæðum. Við 

tengjum þá kannski við manneskjur sem skipta okkur máli, minningar og atburði í lífi 

okkar. Kannski finnst okkur þeir jafnvel skondnir, kannski þóttu þeir eitt sinn smart en 

mjög hallærislegir í dag. Aðrir hlutir skipta okkur litlu máli og að lokum kemur að því að 

við teljum okkur ekki hafa þörf fyrir þá lengur. Þá er kjörið að taka þá saman í kassa og 

skilja þá eftir í nytjagámum endurvinnslustöðva. Þaðan rata þeir jafnvel á nytjamarkaði á 

borð við Góða hirðinn þar sem þeim er gefinn möguleiki á framhaldslífi. Sú hugsun sem 

gerir iðulega vart við sig þegar ég þræði hillur nytjamarkaða er, hver í ósköpunum hendir 

svona? 
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Á minjasöfnum er hlutum stillt upp sem heimildum um forna tíma. Þegar fólk skoðar söfn 

gerir það ráð fyrir að hlutirnir á safninu séu merkilegir, annars væri þeim varla stillt upp í 

vernduðu umhverfi safnsins. Líkt og skoðunarferð í Góða hirðinum geta söfn verið 

ferðalag í gegnum tímann. Á söfnum stjórna safna- og fræðimenn ferðinni en í Góða 

hirðinum er oft hægt að finna ummerki fortíðar óritskoðuð. 

Í þessari ritgerð mun ég skoða menningarverðmæti frá ólíkum sjónarhornum. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum. Hvað eru menningarleg verðmæti og 

hvað ekki, og hver er það sem ákvarðar verðmæti þeirra? Hvað á heima á safni og hvað á 

heima á nytjamarkaði? Í upphafi verður fjallað um menningararf út frá kenningum og 

skrifum fornleifafræðingsins Laurajane Smith og þjóðfræðingsins Valdimars Tr. Hafstein. 

Auk þess sem stuðst verður við grein Bryndísar Björgvinsdóttur um sviðsetningu 

menningararfs. Til þess að gera grein fyrir smekk og mati einstaklinga á menningarlegum 

verðmætum mun ég styðjast við kenningar Pierre Bourdieu sem fjalla um veruhátt 

einstaklinga. Rannsóknin byggist að mörgu leyti á viðtölum við starfsfólk og viðskiptavini 

Góða hirðisins. Markmiðið er að varpa ljósi á viðfangsefnið út frá þeirra sjónarhorni til 

þess að dýpka skilning á því. Þó með þeim fyrirvara að svörin séu huglægt mat þeirra á 

viðfangsefninu. Í seinni hluta ritgerðar verður fjallað um söfn, hlutverk þeirra og reglur. Í 

vettvangsrannsókn á Þjóðminjasafnið skrásetti ég það sem fyrir augu bar og hvaða 

hugsanir og tilfinningar það vakti. Að lokum verða teknar saman niðurstöður og freistað 

þess að varpa ljósi á hvað greinir á milli verðmæta í Góða hirðinum og þeirra sem eiga 

heima á safni.  
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1. Hvað er menningararfur? 

Menningararfur (e. Cultural heritage) er víðtækt hugtak sem er gjarnan notað yfir hluti, 

hefðir eða venjur úr fortíðinni sem þykja merkilegar í menningarsögulegu samhengi og 

beri að varðveita. Ákveðnir hlutir eða atferli eru settir á stall og varðveittir sem heimild um 

fyrri tíma. Þá liggur beinast við að spyrja hverjir ákvarði hvaða hlutir varpi ljósi á 

menningu okkar og eigi að varðveita? Skiptar skoðanir virðast vera á því hvað felst í 

hugtakinu en í þessari tilraun minni á skilgreiningu menningararfs verður stuðst við 

rannsóknir ástralska fornleifafræðingsins Laurajane Smith, Valdimars Tr. Hafstein og 

Bryndísar Björgvinsdóttur þjóðfræðinga. 

Samkvæmt íslenskum lögum teljast menningarminjar „ummerki um sögu 

þjóðarinnar, svo sem fornminjar, menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og 

minnarmörk, hús og önnur mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og 

nytjahlutir, svo og myndir og aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar.“1  

Í júní 2021 samþykkti mennta- og menningarmálaráðuneytið tillögur að stefnumörkun, 

annars vegar í varðveislu menningararfs og hinsvegar í safnastarfi. Stefnan um varðveislu 

menningararfs var unnin af stýrihópi fagfólks undir forystu Minjastofnunar Íslands en þar 

kemur meðal annars fram: 
Brýnt er að efla skráningu og innleiða rétt vinnubrögð við samræmingu og stöðlun. 
Sameining ólíkra upplýsinga í sameiginlegar skrár er jafnframt mikið hagsmunamál. Þótt 
margt gott hafi verið unnið á þessu sviði hefur vinna við skráningu menningararfs á margan 
hátt verið slitrótt og brotakennd hingað til.2 
 

Hugtakið menningararfur er ekki skilgreint sérstaklega í stefnunni og vekur það athygli. 

Með lögbundinni stefnu stjórnvalda um varðveislu menningararfs má ætla að það sé í 

höndum stjórnvalda að ákveða hvaða ummerki fortíðar falli undir þá skilgreiningu.  

1.2 Menningararfsvæðing 

Valdimar Tr. Hafstein segir í grein sinni Menningararfur: sagan í neytendaumbúðum að 

menningararfurinn verði alltaf pólitískt viðfangsefni. Þar af leiðandi sé óumflýjanlegt að 

velja og hafna á milli þess sem á að ráðstafa fé til og varðveita og valið verði aldrei 

 
1 „Lög um menningarminjar,“, Alþingi, síðast uppfært 1. janúar 2016,  
https://www.althingi.is/lagas/145a/2012080.html. 
2.„Menningararfurinn - stefna um varðveislu og aðgengi,“ Minjastofnun, sótt 12. október 2021 , 
https://www.minjastofnun.is/media/skjol-i-grein/Mi_Menningararfurinn_A4_011220_net_.pdf 
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ótvírætt. Auk þess endurspegli úrvalið ákveðið gildismat og móti ákvarðanir í tengslum við 

framkvæmdir og fjármuni. Slíkar ákvarðanir geti ekki annað en verið gildishlaðnar.3 Í 

greininni talar Valdimar um „menningararfsvæðingu“ sem hefur umbreytt ólíkustu hlutum, 

atferli og ummerkjum fortíðar í menningararf. Hann telur menningararf vera nútímalegan, 

og bendir á að Menningarmálastofnun Sameinuðu Þjóðanna (UNESCO) hafi kennt fólki að 

eiga menningararf. Menningararfur er ákveðið sjónarhorn á tilveruna og almenningur hefur 

lært að skoða heiminn í kringum sig frá því tiltekna sjónarhorni.4 Með því að kalla eitthvað 

menningararf er sett fram sú krafa að tiltekinn hlutur eða atferli, sé réttast að verja tíma, 

þekkingu og peningum í að varðveita. Á þeim forsendum breytast hversdagslegir hlutir og 

atferli í hálfgerða safngripi. Valdimar útskýrir að þegar samband fortíðar og nútíðar sé 

afmarkað með einstaka snertifleti, gefi það til kynna að allt sem tilheyri honum ekki sé 

nútíminn. Hann lýsir þeim róttæka aðskilnaði sem menningarrofi:5  
Menningararfur er myndlíking; líkingin lýsir sambandinu á milli manna og hluta með því að 
bera það saman við eignatengsl. Menningararfurinn er okkar eign, rétt eins og við eignumst 
annað sem við erfum. Eignarrétturinn er einkaréttur – hann er réttur til að einoka og til að 
útiloka. Kjarni eignarréttar er að eiga þess kost að útiloka aðra frá því sem maður á. 
Myndlíkingin um menningararf gefur í skyn að til séu erfingjar, en jafnframt að til sé annað 
fólk sem ekki hlýtur þennan arf.6 

1.3 Sviðsetning menningararfs  

Kenningar Valdimars koma að mörgu leyti heim og saman við skrif Laurajane Smith. Hún 

segir menningararf ekki bundin við eitthvað áþreifanlegt eins og hluti eða svæði heldur 

lýsir honum sem ferli sem sé í sífelldri þróun. Samkvæmt kenningum hennar er hann 

menningarlegt ferli sem felst í því að minnast eða muna og auðveldar okkur að skilja 

fortíðina. Ferlið er flókið og getur bæði verið notað sem valdatæki íhaldssinna en einnig 

sameinað hópa og gefið þeim merkingu. Smith segir hugmyndir okkar um menningararf 

stjórnast af orðræðu fræðimanna sem geri hana einsleita og útiloki ákveðna samfélagshópa. 

Auk þess hafi menningararfur í gegnum tíðina oft endurspeglað efri stéttir samfélaga og 

verið holdgervingur þess fallega og góða sem tilheyri fortíðinni. Smith segir menningararf 

vera efnislega og pólitíska málamiðlun sjálfsmyndar, staðar og minnis frekar en eitthvað 

sem við einfaldlega eigum, höfum til sýnis eða varðveitum. Á þann veg skilgreinir 

menningararfurinn hver við erum sem þjóð en á sama tíma í hvaða ljósi umheimurinn sér 
 

3 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum,“ í Frá endurskoðun til upplausnar, 
ritstj. Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór Pétursson og Sigurður Gylfi Magnússon (Reykjavík: 
Reykjavíkurakademían, 2006), 322.  
4 Valdimar Tr. Hafstein, 318. 
5 Valdimar Tr. Hafstein, 316. 
6 Valdimar Tr. Hafstein, 325. 
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okkur.7 Merkilegt er að menningararfur geti útilokað ákveðna samfélagshópa og leiddi 

hugann að öfga þjóðernissinnum sem hampa norrænni goðafræði og tala á móti 

fjölmenningu.8 Slíkir hópar hafa tekið menningararfinn úr samhengi og nota hann sem 

valdatæki. 

Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur skrifar um sviðsetningu menningararfsins í 

bókinni Menningararfur: gagnrýni og greining. Þar fjallar hún um regluverkið í kringum 

menningararfinn og veltir fyrir sér hlutverki reglnanna. Í flestum tilvikum kveða reglurnar 

á um hvernig við eigum að sjá og umgangast það sem falli undir skilgreiningu um hvað sé 

menningararfur. Að hennar mati virðast þær þjóna því hlutverki „að skapa einhverskonar 

mörk á milli nútímamannsins og þeirrar fortíðar (t.d. ákveðins tímabils í sögunni) sem 

leitast er við að draga fram með sýningu á menningararfi.“ Bryndís nefnir máli sínu til 

stuðnings sérhönnuðu glerskápana, böndin og keðjurnar sem eiga að halda fólki í fjarlægð 

frá því sem er til sýnis. Þá er lýst hvernig hversdaglegir hlutir breytast úr einu í annað „.. í 

virku og merkingarbæru samhengi við aðra hluti eða atferli, frásagnir og upplýsingar.“9 

Með þeim hætti geti hversdagslegir hlutir öðlast aukið verðmæti. Þar af leiðandi felst 

menningararfurinn ekki í notagildi, fágæti eða fegurð hlutarins heldur í umgjörð 

sviðsetningarinnar. Þannig gefur vel heppnuð sviðsetning á annars hversdagslegum hlutum 

(t.d. inni á safni) vægi og merkingu og gegnir því þýðingarmeira hlutverki en safngripurinn 

sjálfur.10 

Skrif Bryndísar vöktu hugrenningartengsl við jakka Idol stjörnunnar Kalla Bjarna sem 

bar sigur úr býtum í fyrstu seríu Idol stjörnuleitar hér á landi. Jakkinn var eftir mínu besta 

minni keyptur í fataversluninni Retro og vakti mikla athygli á sínum tíma. Kalli Bjarni 

afhenti veitingastaðnum Hard Rock Cafe í Kringlunni jakkann og hékk hann innrammaður 

á veitingastaðnum um árabil. Á rammanum var gyllt plata áletruð með nafni Kalla Bjarna. 

Fyrir tilstuðlan sviðsetningarinnar og fyrrum eigandans öðlast jakkinn merkingarbært 

samhengi. 

 

  

 
7 Smith, Laurajane, „Theorizing Museum and Heritage Visiting,“ í The International Handbooks of Museum 
Studies (New Jersey, John Wiley and Sons Ltd. 2015), 459-460. 
8 Geoff Mcmaster, „White supremacists are misappropriating Norse mthology, says expert.“ University of 
Alberta, 30. júlí 2020, ualberta.ca/folio/2020/07/white-supremacists-are-misappropriating-norse-mythology-
says-expert.html. 
9 Bryndís Björgvinsdóttir, „Sviðsetning menningararfs,“ í Íslenskur menningararfur: gagnrýni og greining, 
ritstj. Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2015.) 148-149. 
10 Bryndís Björgvinsdóttir, „Sviðsetning menningararfs,“ 144-145. 
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2. Samband manns og hluta 

Franski félags- og mannfræðingurinn Pierre Bourdieu lagði fram hugtakið um veruhátt (e. 

habitus) sem vísar til reglubundinnar, ómeðvitaðrar formgerðar sem einkennir hugsun, 

skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings. Veruháttur felst í því hvernig við 

upplifum og skynjum heiminn út frá bakgrunni okkar. Þó að hver einstaklingur hafi að 

einhverju leyti einstakan veruhátt, er hann í senn ópersónulegur og félagslegur.11 Bourdieu 

fjallaði um hvernig samfélög eru samsetning mismunandi sviða (e. fields) þar sem tegundir 

auðs hafa mismunandi merkingu innan tiltekins sviðs. Hann skilgreinir fjórar helstu 

tegundir auðs sem efnahagslegan auð (fjármagn, eignir), félagslegan auð (sambönd, 

kunningsskapur, fjölskyldutengsl), táknrænan auð (frægð og virðing) og menningarauð 

(stéttaskipt smekkvísi, menntun, málfar, eign listaverka). Hvaða sviði einstaklingar tilheyra 

helst í hendur við veruhátt þeirra. Þeir eru fullvissir um að sá auður sem er ríkjandi innan 

þess sviðs skipti mestu máli og leggja kapp við að komast yfir hann. Samkvæmt Bourdieu 

mótar veruháttur smekkvísi fólks og hlutir hafa mismunandi merkingu innan ólíkra 

samfélagshópa. Þannig getum við notað hluti til að varpa ljósi á hvaða sviði við 

tilheyrum.12  

Samkvæmt þessum kenningum má ætla að starfsfólk Góða hirðisins tilheyri ekki sama 

sviði og sérfræðingar í safnastarfi og hafi ólíkar skoðanir á menningarverðmætum. 

Verðmæti hluta er afar afstætt og byggist oft á siðferðis og efnahagslegum gildum 

samfélagsins en einnig út frá persónulegri reynslu og smekk fólks. Sambands manns og 

hlutar er margþætt og hefur áhrif á hugsun, líðan og hegðun einstaklinga. Hlutir tengja 

okkur við og minna á upplifanir úr fortíðinni.13 Þannig eru hlutir ekki óvirkir eða dauðir 

heldur hafa áhrif á sjálfsmynd okkar mótun hennar. Með þeim hætti getur aðdráttarafl hluta 

verið ósýnilegt öðrum en þeim sem mynda sér skoðun á verðmæti hlutarins út frá 

tilfinningalegum tengslum.14 Til dæmis getur kaffibolli á nytjamarkaði minnt okkur á 

gamla frænku sem er fallinn frá og átti sambærilegan bolla eða hlutur orðið 

eftirsóknarverður af því hann er vinsæll í þeim samfélagshópi sem við tilheyrum. 

 
11 Davíð Kristinsson, „Inngangur ritstjóra,“ í Pierre Bourdieu: Almenningsálitið er ekki til (Reykjavík: 
Omdúrman/ReykjavíkurAkademían, 2007), 8-9. 
12 Davíð Kristinsson, „Inngangur ritstjóra,“ 12-13. 
13 Susan M. Pearce, On Collecting: An investigation into collecting in the European tradition, (New York: 
Routledge, 1995), 166. 
14 Pearce, On Collecting, 172. 
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3. Góði hirðirinn 

Í þessum kafla verður einblínt á Góða hirðinn en til þess að fá betri innsýn í viðfangsefnið 

tók ég viðtöl við bæði starfsmenn og fastagesti sem verður stuðst við hér á eftir. 

Viðmælendur mínir, Sigrún og Sigurjón, eru starfsmenn verslunarinnar. Sigrún hóf störf 

sem verkefnastjóri verslana Góða hirðisins fyrir 7 mánuðum síðan en Sigurjón er 

verkefnastjóri lagers og hóf störf árið 2011. 

Góði hirðirinn er nytjamarkaður SORPU en hann hefur verið starfræktur frá árinu 

1995 og var sá fyrsti sinnar tegundar hér á landi.15 Síðan þá hafa nytjamarkaðir sótt í sig 

veðrið á landsvísu en margir þeirra eru reknir af hjálparsamtökum eða trúfélögum. Sem 

dæmi má nefna Hertex, nytjamarkað Hjálpræðishersins á Íslandi í Reykjavík og á 

Akureyri og nytjamarkað ABC barnahjálpar í Kópavogi. Rekstrargrundvöllur 

nytjamarkaða byggist alfarið á því að fólk losi sig við hluti. Góði hirðirinn selur nothæfar 

vörur á hagstæðu verði sem hefur verið skilað í nytjagáma endurvinnslustöðva, með þeim 

hætti stuðlar verslunin að endurnýtingu og dregur úr sóun16. Vöruúrval Góða hirðisins er 

fjölbreytt en þar má finna smávörur, húsgögn og allt þar á milli. Í viðtali við Ruth 

Einarsdóttur rekstrarstjóra Góða hirðisins frá árinu 2019 kemur fram að daglega berist 

þeim tíu til tólf tonn af varningi úr nytjagámum.17  

3.1 Breyttar áherslur og umhverfi 

Undanfarin ár hefur verið lögð aukin áhersla á sjálfbærni og íslensk stjórnvöld hafa meðal 

annars hafið aðgerðir um innleiðingu hringrásarhagkerfis. Hringrásarhagkerfi er 

efnahagslegt kerfi þar sem hlutir og efni hafa notagildi eins lengi og mögulegt er, meðal 

annars með endurnotkun og endurvinnslu. 18 Með aukinni áherslu á það kerfi hefur 

hringrásarverslunum fjölgað hér á landi. Extraloppan, Hringekjan og Verzlanahöllin eru 

dæmi um slíkar verslanir. Endurnýting hefur ekki alltaf þótt ákjósanlegur kostur, ekki er 

ýkja langt síðan viðhorf fólks til endurnýtingar var litað af fordómum í garð efnaminni 

 
15 Íris Eva Stefánsdóttir, „Grafið eftir gulli“ (óprentuð BA ritgerð í þjóðfræði við Háskóla Íslands 2014), 
hdl.handle.net/1946/1988. 
16 „Um okkur,“ Góði hirðirinn, nytjamarkaður SORPU, sótt 20. október 2021, godihirdirinn.is/um-okkur. 
17 Þórunn Kristjánsdóttir, „Við erum mikið neyslusamfélag,“ Mbl.is, 10. september 2019, 
mbl.is/frettir/innlent/2019/09/10/vid_erum_mikid_neyslusamfelag/. 
18 „Í átt að hringrásarhagkerfi,“ Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, síðast uppfært í júní 2021, 
stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-
skrar/Stefna%20um%20me%C3%B0h%C3%B6ndlun%20%C3%BArgangs%202021-2032%20090621.pdf. 
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fólks og notað þótti annars flokks, eftir minni bestu vitund.Viðmælandi minn, Sigrún segir 

„allt snúast um endurnýtingu“ hjá Góða hirðinum: 
Þetta snýst náttúrulega allt um endurnýtingu hjá okkur. Við erum að reyna að hækka 
endurnýtingarhlutfallið. Bæði með Hverfisgötu og netversluninni erum við búin að auka það 
til muna og þurfum ekki að henda jafn miklu. Á þremur árum hefur það farið úr 25-30% upp 
í 65% endurnýtingu. Við hendum miklu minna, þetta snýst allt um það hjá okkur, að henda 
ekki neinu og við stefnum á að fara alveg upp í 90%, það er draumurinn. 
Hringrásarhagkerfið er náttúrulega komið til að vera og er bara að eflast og aukast.19 
 

Starfsemi Góða hirðisins hefur verið til húsa í Fellsmúla 28 frá árinu 2004 en í nóvember 

2020 opnaði útibú við Hverfisgötu í Reykjavík. Sú verslun var opnuð í tilraunaskyni sem 

tímabundin verslun (e. pop up) en nokkrum mánuðum síðar var tilkynnt að hún væri komin 

til að vera.20 Auk þess opnaði Góði hirðirinn netverslun í október 2020 sem spratt út frá 

netsölu í gegnum Facebook þegar fyrsta bylgja Covid-19 reið yfir hér á landi.21  Áherslur í 

versluninni á Hverfisgötu er aðrar en í Fellsmúla. Verslunin á Hverfisgötu er í nýbyggingu 

í miðbæ Reykjavíkur og hefur töluvert fágaðra yfirbragð samkvæmt Sigrúnu: 
Hverfisgata er meira merchandise-uð, þar er raðað upp meira og stíliserað, búið til stofur og 
leikmyndir meira. Það er pikkaður út ‘rjóminn’ þangað, en það er allt þar. Það eru alveg 
venjuleg glös á 50 kr. og allt það. Hún er öðruvísi uppsett. Fellsmúli er líka með fullt af 
fínum hlutum, alveg gersemar hérna inn á milli, en hún er allt öðruvísi sett upp. Það er allt 
öðruvísi kúnnahópur hér [í Fellsmúla].22 

 

 
19 Viðtal 1. Viðtal tekið af höfundi við Sigrúnu Guðný Markúsdóttur, 9. nóvember 2021.  
20 Atli Ísleifsson, „Góði hirðirinn áfram á Hverfisgötu,“ Vísir, 28. febrúar 2021, 
https://www.visir.is/g/20212072165d/godi-hirdirinn-a-fram-a-hverfis-gotu. 
21 „Góði hirðirinn opnar netverslun,“ SORPA, 6. október 2020, sorpa.is/frettir/godi-hirdirinn-
opnar-netverslun.  
22 Viðtal 1. 

Mynd 1 Verslun Góða hirðisins Í Fellsmúla Mynd 2 Verslun Góða hirðisins á 
Hverfisgötu 
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Bæði á Hverfisgötu og í netverslun er meiri áhersla á hönnunarmuni og fínni plötur, bækur 

og hluti. „Við setjum alla dýra hönnun og húsgögn á netið eða á Hverfisgötu. Við getum 

selt miklu dýrari hluti á netinu og niður á Hverfisgötu. Þar er meiri skilningur fyrir 

verðmætinu í hlutunum.“ Sigrún segir að „miðbæjar fólkið og unga hipp og kúl fólkið“ 

sæki meira verslunina á Hverfisgötu og þar séu fastakúnnar sem sæki verslunina reglulega. 

Auk þess sé það orðið „inn hjá fólki sem er vel efnað.“ að versla á Hverfisgötu.23  

Áhugavert er hvernig breytt samhengi hluta réttlætir verðhækkun þeirra. Hlutir sem 

hefðu alla jafna verið seldir í Fellsmúla kosta meira þegar samhengið breytist. Fólk sem 

hafði ekki áhuga á því að versla notaðar vörur í Góða hirðinum virðist skipta um skoðun 

þegar vörunar eru valdar af meiri kostgæfni og stillt upp í anda antíkverslana.  

3.2 Grúskarar, safnarar og endursölufólk 

Kúnnahópur Góða hirðisins er breiður og úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Undanfarin ár 

hefur hlutfall innflytjenda aukist töluvert í hópi viðskiptavina. Þar er einnig ákveðinn 

kjarni fastagesta sem margir hverjir stunda endursölu eða eru safnarar.20 Endursala fer í 

auknum mæli fram á netinu t.d. í gegnum hópa og sölusíður á Facebook eða á sölutorgi 

Blands sem er umræðu- og sölusíða á netinu .24 Sigrún viðmælandi minn segir: 
„Endursölufólk er að kaupa og selur síðan dýrara á sínum síðum. Ein sem er með búð á 
Akranesi svo eru þetta líka grúskarar og safnarar ... frímerkjasafnarar, 
smápeningar...einhverjir safna svínum, þetta er bara allskonar.“  
 

Það má segja að Góði hirðirinn sé hálfgerður lager fyrir þá aðila sem endurselja vörur og 

hafa af því tekjur. Það hlýtur að teljast jákvætt að vörum er haldið í hringrásarkerfi sem 

spornar við sóun. Áherslur Góða hirðisins virðast hafa breyst undanfarið með tilkomu 

verslunarinnar á Hverfisgötu og netverslun. Auk þess hefur vörumerkið fengið 

yfirhalningu með breyttu útliti sem er litríkt og nýmóðins.  

3.3 Er góði hirðirinn að breytast í Epal? 

Á heimasíðu Góða hirðisins skilja viðskiptavinir gjarnan eftir athugasemdir og láta í ljós 

skoðanir sínar. Þar ber nokkuð á athugasemdum um hátt verðlag. Kona að nafni Helga 

skrifar til dæmis athugasemd þar sem hún hrósar nýju heimasíðunni en hún verði samt að 

segja að „það borgar sig eiginlega frekar að kaupa ný húsgögn miðað við verðlagninguna 

 
23 Viðtal 1. 
24 „Sölutorg Blands,“ Bland, 9. nóvember 2021, bland.is. 



 11 

hjá ykkur.“25 Einhverjir viðskiptavinir virðast vera á sama máli en sextán Facebook 

notendum líkar við athugasemdina. Í greininni „Er Góði hirðirinn að breytast í Epal?“ frá 

árinu 2018 spyr höfundur hvers vegna Góði hirðirinn sé „orðin svona dýr búð.“ Hann bætir 

við að þar sé „selt rusl“ sem „strangheiðarlegt alþýðufólk“ hafi varla efni á að kaupa 

lengur.26 Höfundur spyr hvort hann hafi kannski gengið inn í Epal en ekki nytjamarkað 

Sorpu þennan dag. Hann veltir fyrir sér næstu skrefum verslunarinnar: „Munu þeir opna 

netverslun?“ spyr höfundur, „auglýsa vörur sínar í sjónvarpinu? Kannski fara í útrás til 

Köben og Lundúna? Den Gode Hyrde – Design Fabuleux.“ Það er greinilegt að 

verðhækkanir falla ekki í kramið hjá öllum viðskiptavinum enda eflaust ómögulegt að gera 

öllum til geðs en segja má að hann hafi verið sannspár þar sem nú er búið að opna 

netverslun Góða hirðisins. 

Í samtali mínu við starfsmenn kom fram að þrátt fyrir breyttar áherslur væri 

meðalverðið í Fellsmúla fjögur hundruð og fimmtíu krónur. Með tilkomu netverslunarinnar 

og nýja útibúsins á Hverfisgötu má ætla að Góði hirðirinn nái til stærri og fjölbreyttari 

hóps viðskiptavina. Það gæti jafnvel talist einstakt hvað viðskiptavinir verslunarinnar koma 

úr ólíkum áttum og að því er virðist öllum stigum samfélagsins. Flestir ættu að geta fundið 

eitthvað við sitt hæfi á viðráðanlegu verði.  

3.4 Menningarleg verðmæti úr nytjagámum 

Á vefsíðu Góða hirðisins kemur fram að meðal þeirra muna sem leynast í hillum 

verslunarinnar séu dýrgripir sem hafa menningar- og sögulegt gildi. Enn fremur segir að 

með þeim hætti stuðli verslunin að varðveislu menningararfs sem hefði annars glatast.27 

Mér lék forvitni á að vita hvernig innanbúðarmenn legðu mat á slíka gripi. Aðspurð um 

hvort það sé í höndum sérstakra starfsmanna að meta menningar- og sögulegt gildi hluta 

segir Sigrún: 
Við erum með manneskjur í smávörunni sem vita og verðleggja eftir því. Við erum með 
mann sem kemur hérna reglulega og skoðar myndirnar sem veit allt um myndlist. Ég veit 
mikið um hönnun og merki yfirleitt og kem úr hönnunar og tískubransanum. Í húsgögnum 
erum við með mann sem veit alveg hvernig á að verðleggja, manneskjan sem sér um 
netverslunina, það er allt googlað og tjekkað á því hvað hlutir kosta. Við förum aldrei í 
toppinn en við vitum verðmætið.28 
 

 
25 Helga Hrönn, færsla á Facebook síðu Góða hirðisins, 22. júní 2021, 
facebook.com/Godihirdirinn/posts/4606862056010888. 
26 Svarthöfði, „Er Góði hirðirinn að breytast í Epal?,“ Dv.is, 7. október 2018, 
dv.is/frettir/fastirlidir/2018/10/07/er-godi-hirdirinn-ad-breytast-epal/. 
27 „Um okkur.“ 
28 Viðtal 1. 
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Í samhengi við kenningar Bourdieu má ætla að mat einstaklinga á því hvað falli 

undir menningarverðmæti sé breytilegt með tilliti til uppruna, menntunar, og annarra þátta . 

Sigurjón, segir ýmis verðmæti detta inn á borð hjá starfsfólki lagersins: 
 Við höfum fengið Svein Kjarval stóla og annað sem voru gerðir í mjög takmörkuðu 
upplagi, kannski bara fyrir eitt íshús eða frystihús sem eru kannski bara til tvö eintök af. Þá 
áttar maður sig á að maður er með gull í höndunum.29 
 
Í því tilfelli hafi Góði hirðirinn sett sig í samband við Hönnunarsafn Íslands fyrir 

nánari upplýsingar og stóllinn hafi að endingu farið á uppboð. „Svo detta inn hlutir eins og 

riddarakrossar en við verðum að skila þeim, þeir eru náttúrulega ekki í einkaeigu.“ 30 

Riddarakrossar hinnar íslensku fálkaorðu eru sæmdir einstaklingum bæði innlendum og 

erlendum fyrir vel unnin störf í þágu þjóðar. Forseti Íslands afhendir orðuna samkvæmt 

tillögum orðunefndar. Við andlát orðuhafa ber aðstandendum eða skiptastjóra að skila 

henni til orðuritara.31 

Sigurjón segist hafa lært mikið af því að fylgjast með þeim einstaklingum sem vita 

nákvæmlega hvað þeir eru að kaupa. „Þegar maður áttar sig á þeim einstaklingum þá kíkir 

maður á þessa hluti sérstaklega, þannig aflar maður sér hægt og rólega upplýsinga.“ 

Starfsmenn Góða hirðisins hafa sett sig í samband við söfn vegna verðmæta sem rata til 

þeirra en almennt taka söfnin ekki við þeim. Samkvæmt Sigurjóni eru flest söfn ekki með 

nægilegt húsnæði undir safnkostinn og nefnir sem dæmi að Árbæjarsafn velji mjög 

vandlega hvað þeir taki inn vegna þess hve mikið hefur borist til þeirra í gegnum árin. 

„Allir halda að þeir séu með gull í höndunum bara af því það er gamalt. Vissulega er það 

oft málið en það er orðið sjaldgæfara eftir svona langan tíma.“ Sigurjón segir að oft fái þau 

gamlar ljósmyndir eða gömul bréf og hafi regulega samband við Þjóðskjalasafnið í 

tengslum við þá muni: 
Það er búið að vera rosa mikið nei, þá letjast maður við það því þetta er aukavinna fyrir 
okkur að hafa upp á fólki sem getur metið það. Ef við teljum þetta vera eitthvað með 
sögulegt gildi, við höfum fengið ráðherrabréf og annað og við spurðum og þeir þáðu það. 
Það er það eina sem ég man eftir í fljótu bragði að þeir tóku við.32 
 
Á meðan við stöndum og ræðum málin kemur starfsmaður aðvífandi með 

myndarlega styttu af fálka sem lítur kunnulega út. Um er að ræða leirmun eftir 

myndlistarmanninn Guðmund Einarsson frá Miðdal. Af orðaskiptum starfsfólksins að 

dæma virðast þau afar lukkuleg með gripinn. Gallerí Fold stóð fyrir uppboði á 

 
29 Viðtal 2. Viðtal tekið af höfundi við Sigurjón Halldórsson, 9. nóvember 2021. 
30 Viðtal 2 . 
31 „Forsetabréf um hina íslensku fálkaorðu,“Alþingi, síðast uppfært 13. apríl 2021, 
althingi.is/lagas/151b/2005145.html. 
32 Viðtal 2. 
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sambærilegum grip árið 2018. Á vefsíðu þeirra kemur fram að fálkinn sé metinn á 

verðbilinu 140-160 þúsund króna.33 Samkvæmt Sigurjóni er nokkuð algengt að verk 

Guðmundar rati í nytjagáma: 
Við fáum svolítið af málverkum, listaverkum og leirmunum. Það virðist vera að Guð-
mundur hafi ekki gert annað alla daga en að framleiða. Það er ekkert eðlilegt magn til eftir 
hann. Þegar hann er fallinn frá þá er þetta orðið svo eftirsótt. Ég hef fengið svona 20 stóla 
frá Kjarval gegnum árin, höfum fengið mynd eftir Erró, hún var ekki stór. Hún fór á uppboð. 
Við fengum áritaða bók frá Halldóri Laxnes, frumgerð af einhverri bók, ég man ekki hvaða. 
Annað mjög eftirsótt og vinsælt er Svartar fjaðrir ljóðabók eftir Davíð Stefánsson, það hefur 
farið á uppboði á hátt í 80 þúsund krónur og alltaf mikill hasar.34 
 

Það er ljóst að það eru verðmæti sem öðlast framhaldslíf fyrir tilstilli nytjagáma SORPU. 

„Nú stöndum við, við hliðina á verðmætasta hlut sem við höfum 

fengið. Þetta er 800 þúsund króna mubla eftir Arne Vodder, 

danskan hönnuð. Hann var búin að vera inni á lager í svona 

mánuð áður en við föttuðum þetta.“35 Stóllinn er lúinn tekkstóll 

með slitnu, upplituðu áklæði. Sigurjón heldur áfram: Það fer 

ekkert á milli mála að þetta er eitthvað. Svo fórum við í 

rannsóknarvinnu og þá kom í ljós að þú færð þetta varla og á 

þessum eina stað sem þetta var til kostaði hann um 5500 evrur.“ 

Það allra verðmætasta fer á uppboð eða í netsölu. Aðspurður um 

ástæður þess segir Sigurjón að fólk átti sig ekki endilega á því að 

það sé með „hálfa milljón í höndunum, af því það lítur kannski 

þannig út.“ Hann nefnir verk Guðmundar frá Miðdal sem dæmi 

um hluti sem þau forðist að setja fram í verslun. „Við viljum 

frekar fá fólk til okkar og skoða undir eftirliti, við erum ekki með þetta endilega frammi í 

hillu. Maður verður að meta hættuna með hvað við erum með í höndunum.“ Sigurjón segir 

að það sé þó ekki alltaf samræmi á milli þess að hlutir séu mjög verðmætir eða sjaldgæfir 

og að þeir séu eftirsóttir: 
Við erum að afla fjár til góðgerðarmála [með ágóða sölu] þannig að við þurfum svolítið að 
finna veginn þar. Að sama skapi vill maður heldur ekki að endursölumenn kaupi allt, þeir 
græða þeim mun meira, en heldur ekki það dýrt að einhver sem hefur áhuga geti ekki keypt 
þetta. Þetta er snúið. 36 
 
Það var fróðlegt að fá innsýn starfsmanna. Sigrún og Sigurjón minntust bæði á 

Guðmund frá Miðdal og gömul tekk húsgögn þegar talið barst að verðmætum. Af 

 
33 „Vefuppboð nr. 387,“ Gallerí Fold, sótt 14. nóvember 2021, 
myndlist.is/auction/Auctions.aspx?WebAuctionID=3416. 
34 Viðtal 2. 
35 Viðtal 2. 
36 Viðtal 2. 

Mynd 3Fálki eftir Guðmund 
frá Miðdal 
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samtölunum að dæma má ætla að engir sérstakir verkferlar séu fyrir hendi til að fara eftir 

þegar lagt er mat á verðmæti þeirra muna sem berast úr nytjagámunum. Því má gera ráð 

fyrir mat starfsfólks sé að einhverju leyti huglægt og mótist af smekk viðkomandi og 

endurspegli ekki gildi allra viðskiptavina. Athyglisvert er að fólk losi sig við áritaðar 

frumgerðir bóka Halldórs Laxnes og önnur menningarverðmæti, hver myndi henda slíkum 

verðmætum er hulin ráðgáta. Líkt og máltækið segir: „eins manns rusl er annars gull.“ 

3.5 Sumir fara í sund en ég fer í Góða hirðinn 

Til að komast inn í hugarheim þeirra sem stunda Góða hirðinn ræddi ég við nokkra 

fastagesti. Einn viðmælandi minn er María sem er safnari og fastagestur í Góða hirðinum. 

María segist reyna að hagræða tíma sínum þannig að hún komist í Góða hirðinn fimm 

sinnum í viku. Hún safnar fyrst og fremst gömlum barnabókum, sparibaukum og Fisher 

Price leikföngum. Bækurnar í safni Maríu eru yfir þúsund talsins. Auk þess að leita að 

hlutum í sitt eigið safn aðstoðar hún aðra safnara. Til dæmis vin sinn sem safnar 

Tinnabókum og vinkonu sem safnar ákveðnu stelli. Hún lítur ekki á það sem kvöð heldur 

góða ástæðu til að fara oftar í Góða hirðinn: „Sumir fara í sund og ég fer og rápa um Góða 

hirðinn tékka hvort ég finni það sem mig vantar. Þetta hreinsar bara hugann,“ segir María. 

Aðspurð um bestu kaupin í Góða hirðinum segist María helst muna eftir því sem hún hafi 

ekki keypt og séð eftir: „Ég hélt einu sinni á Línu langsokk-bók og ég tók hana ekki af því 

að hún var rifin og þessi bók finnst bara ekki lengur.“ María segir safnið vera verðmætast 

sem heild og að hver hlutur sé því oft ekkert merkilegur fyrr en hann er orðin hluti af 

setti.37 Hún bætir við að „þegar maður hefur safnað miklu þá gerist það alltaf sjaldnar að 

þú finnir hlutina sem þig vantar. Af því þig vantar svo lítið, en það er alltaf að bætast við 

það sem mig vantar.“ Aðspurð um aðra fastagesti segir María alltaf ákveðinn kjarna vera af 

fastagestum en margir þeirra séu endursölumenn.38 
Endursölufólk er oft gott í því að finna hluti sem maður myndi ekki endilega fatta að séu 
töff. Þau setja það í ákveðið samhengi þannig að það verður töff. Sumir hlutir sem maður 
var búin að sjá í Góða hirðinum líta út fyrir að vera miklu fínni og merkilegri í elegant 
samhengi. Ef þú setur einhvern kertastjaka innan um fullt af laufabrauðsdiskum þá verður 
hann kannski svolítið lummó.39  
 

María segir að verðmiðinn hafi mikil áhrif. Það sé stundum erfitt að gera sér grein fyrir 

verðmætum í hrúgu af allskyns drasli. Annar viðmælandi minn, Björn segir aðdráttarafl 

 
37 Viðtal 3. Viðtal tekið af höfundi við Maríu Hjálmtýsdóttur, 18. október 2021. 
38 Viðtal 3.  
39 Viðtal 3. 
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Góða hirðisins felast í fjársjóðsleit. Hann fer í verslunina til þess að finna hluti sem finnast 

hvergi annars staðar og „á einhvern furðulegan hátt lifðu það af að vera hent.“ Hann bætir 

við að ef þeir fáist á annað borð annars staðar þá séu þeir margfalt dýrari. Björn safnar 

gömlu keramiki, kaffitengdum hlutum, iðnaðarkaffibollum og gömlum bókum um 

myndlist. „Bestu kaup sem ég hef gert voru 60‘s Trumpet loftljós og plakat fyrir Picasso 

sýningu sem reyndist orginal frá 1955.“ Aðspurður um breyttar áherslur og nýja útibúið á 

Hverfisgötu segist Björn aldrei hafa fundið neitt þar. Hann segir verslunina ekki vera í 

anda Góða hirðisins því allt sé „sér valið fyrir búðina“ og segir það vera „algjört 

ömmuheimilis drasl.“ Hann segir vörurnar vera eitthvað „sem einhver starfsmaður heldur 

að fólk vilji...“ Sjálfum finnst honum alvöru fjársjóðurinn vera í Fellsmúla, „hin er svo 

mikið magic því þar kemur inn alvöru fjársjóður sem engin fattar að sé snilld nema ég.“40 

Það er áhugavert að velta fyrir sér áhrifum framsetningu hluta og skipulags verslunarinnar. 

Líkt og kom í viðtali við Sigrúnu er verslunin á Hverfisgötu meira í líkingu við 

hefðbundnari verslanir og höfðar þar af leiðandi til annars kúnnahóps sem er tilbúin að 

borga hærra verð fyrir vörur. Fjársjóðsleitin sem viðskiptavinir stunda verður jafnvel 

minna spennandi með tilkomu netverslunar og verslunarinnar á Hverfisgötu. Af samtali 

mínu við viðskiptavini að dæma eru ekki allir jafn hrifnir af þessu útspili Góða hirðisins. 

Smekkur starfsfólks virðist ekki samræmast skoðunum allra viðskiptavina. Björn, sem 

dæmi virðist hafa áhuga á þeim hlutum sem útibúið á Hverfisgötu leitast við að hafa til 

sölu. Þrátt fyrir það finnst honum vörurnar þar ekki höfða til sín. Ummæli Maríu um að 

verðmiðinn hafi áhrif er áhugaverður. Í hefðbundnum verslunum gerir fólk frekar ráð fyrir 

að það sem kosti mikið sé betra eða eftirsóknarverðara. Nytjamarkaðir hafa ekki þann 

fyrirvara.  

  

 
40 Viðtal 4. Viðtal tekið af höfundi við Björn Þór Björnsson, 8. nóvember 2021. 
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4.  Söfn, hlutverk og reglur 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um hlutverk og tilganga safna og safngripa. 

Einnig verður leitast við að varpa ljósi á hvaða hlutir hljóta þau örlög að vera skilgreindir 

sem menningararfur. Samkvæmt íslenskri orðabók er hugtakið safn tvíþætt. Annars vegar 

þýðir það samansafn hluta af svipuðu tagi (e. collection) og hinsvegar bygging sem hefur 

að geyma listaverk eða fornmuni o.þ.h. (e. museum).41 Í þessum kafla verður það notað í 

síðarnefndri merkingu. 

Almennt eru söfn álitin vettvangur til að sækja sér þekkingu. Laurajane Smith 

fjallar um það hvernig sú hugmynd um að fólk heimsæki söfn í þeim tilgangi að auka 

þekkingu sé úrelt. Þó svo að það sé að einhverju leyti ástæðan er tilgangur 

heimsóknarinnar í auknum mæli tilfinningaleg upplifun. Smith lýsir því sem 

menningarlegu ferli sem hjálpi okkur að móta sjálfsmynd okkar og tengja við okkur sjálf 

og samfélagið.42 

Hér á landi er hugtakið safn skilgreint í safnalögum. Í þeim segir meðal annars að 

hlutverk safna sé að „tryggja menningar- og náttúruarf Íslands“43 og „varpa ljósi á 

menningar-, náttúru og listasögu landsins.“44 Auk þess skulu þau hafa að leiðarljósi að: 

„auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru 

eða vísinda.“45 Höfuðsöfnin þrjú, Listasafn Íslands, Þjóðminjasafn Íslands og 

Náttúruminjasafn Íslands eru í eigu ríkisins. Þau söfn eru lögbundin og starfa innan þess 

ramma sem lögin kveða á um. Hlutverk þeirra er að vera leiðandi á sínu sviði hér á landi, 

veita öðrum söfnum ráðgjöf og stuðla að samræmi og eflingu í safnastarfi almennt.46 Í 

söfnunarstefnu Þjóminjasafnsins kemur fram að safnið varðveiti safnkost sem tengist 

íslenskri sögu og menningu.47 

Munaflóð neyslusamfélagsins er vandkvæðum bundið og hlýtur að gera söfnun á 

samtímavarðveislu strembna. Samkvæmt Helga Mána Sigurðssyni, sérfræðingi skráninga 

og rannsókna hjá Borgarsögusafni Reykjavíkur hefur það ekki verið höndlað á markvissan 
 

41 Snara, „safn,“ sótt 5. október 2021, snara.is/. 
42 Smith, „Theorizing and museum and heritage visiting,“ 459.  
43 „Skilgreiningar,“ Safnaráð, sótt 25. október 2021, safnarad.is/vidurkennd-sofn/skilgreiningar/ 
44 „Skilgreiningar.“ 
45 „Skilgreiningar.“ 
46 „Höfuðsöfnin þrjú,“ Safnaráð, sótt 1. nóvember 2021. 
https://safnarad.is/safnastarfsemi/hofudsofnin-thrju/ 
47 „Safnastefna á sviði menningarminja,“ Þjóðminjasafnið, sótt 15. nóvember 2021, 
thjodminjasafn.is/media/utgafa/Thjodm_A4_Safnastefna_2017_WEB_120dpi.pdf. 
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hátt á minjasöfnum landsins. Það komi ekki síst fram í því að þau safni meira og minna öll 

því sama vegna lítils samráðs og samstarfs milli safnanna. Til dæmis séu fjögur hundruð 

útvörp af svipaðri tegund skráð í gagnagrunni Sarps sem mætti fækka til muna.48 

Í ritgerð Helgu Vollertsen, Hlutverk og staða íslenskra höfuðsafna fjallar hún um 

þá einsleitni sem þjóðarsöfnin endurspegla og hvernig slík söfn byggjast gjarnan á 

hugmyndum menntaðrar millistéttar, ekki almennings. Auk þess segir hún flest þjóðarsöfn 

byggja á „hugmyndum þjóðernisrómantíkur og módernisma um þjóðir og þjóðerni.“ Söfn 

setja hluti í ákveðið samhengi fyrir almenning. Um leið og hlutur er til sýnis á safni gefum 

við okkur að hann sé á einhvern hátt merkilegri en aðrir hlutir. Hvaða hlutir verða að 

sýningargripum er í höndum fræðimanna sem starfa innan safnins. Hluturinn sjálfur hefur 

enga merkingu fyrr en honum er stillt upp sem sýningargrip. Sú sýn sem söfnin gefa er í 

raun ímyndaður raunveruleiki fortíðar.49 Smith er á svipuðu máli og lýsir heimsóknum á 

söfn sem hluta af menningar framleiðslu. Menningararfur er margþættur og felst ekki 

einungis í safngripunum heldur eru þeir notaðir til þess að skapa merkingu fyrir menningu 

samtímans.50 Forvitnilegt er að hugsa til þess hvernig neyslusamfélagi nútímans þar sem 

líftími hluta er oft stuttur, verði gert skil í framtíðinni og hvað eigi að varðveita. Aðföng 

safna eru nú þegar mörg og sækja sífellt í sig veðrið.  

  

 
48 Helgi Máni Sigurðsson, tölvupóstsamskipti við höfund, 16. nóvember 2021.  
49 Helga Vollertsen, „Hlutverk og staða íslenskra höfuðsafna“ (óprentuð MA ritgerð í safnafræði við Háskóla 
Íslands 2013), hdl.handle.net/1946/16488. 
50 Smith, „Theorizing Museum and Heritage Visiting,“ 459. 
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4.1 Menningarsögulegt gagnasafn 

Sarpur.is er menningarsögulegt gagnasafn sem varðveitir upplýsingar um listaverk, muni, 

myndir og þjóðhætti auk annars efnis.51 Á vefnum kemur fram að „öllum minja- og 

myndasöfnum, listasöfnum, stofnunum og fyrirtækjum, bæði opinberum og einkareknum, 

sem skrá og varðveita hliðstætt menningarsögulegt efni,“52 standi til boða að gerast aðilar 

að Sarpi. Aðildarsöfn eru um fimmtíu talsins en meðal þeirra eru Þjóðminjasafn, Listasafn 

Íslands og Hönnunarsafnið svo fátt eitt sé nefnt. Í nóvember 2021 var heildarfjöldi aðfanga 

á Sarpi tæp ein og hálf milljón, þar af 197.678 aðföng í flokknum „munir“ en mjög stór 

hluti aðfanga eru skráð sem myndir, eða rúmlega ein milljón. Þegar leitarorðið 

„kertastjaki“ er slegið inn í leitargluggann skilar það 489 aðföngum. Ef leitin er þrengd 

niður í niðurstöður sem eru af tegundinni „munur“ koma upp 330 aðföng. 

Kertastjakinn á myndinni hér fyrir ofan tilheyrði Ásu Guðmundsdóttur Wright. Hann er 

áþekkur kertastjaka sem ég keypti í Góða hirðinum haustið 2020. Ása Wright var 

„mikilsmetin hefðarfrú“ og velgjörðarmaður Þjóðminjasafns Íslands. Hún eftirlét safninu 

fjölmarga gripi úr búi sínu en hún var sæmd riddarakrossi hinnar íslensku fálkaorðu árið 

1968 af Kristjáni Eldjárn fyrrum þjóðminjaverði og forseta Íslands.53 Líkt og María sagði 

 
51 „Um Sarp,“ Sarpur: menningarsögulegt gagnasafn, sótt 5. nóvember  https://sarpur.is/UmSarp.aspx. 
52 „Söfn,“ Sarpur: menningarsögulegt gagnasafn, sótt 5. nóvember https://sarpur.is/Sofn.aspx. 
53 „Ása Wright,“ Þjóðminjasafnið, 8. desember 2012, sótt 5. nóvember 2021,  

Mynd 4 Skjáskot af Sarpi, kertastjaki Ásu Wright. 
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um bækurnar sínar er safnið sem heild verðmætast. Í tilfelli Ásu er hluturinn sjálfur, eða 

hönnun hans í sjálfu sér ekki þýðingarmikil heldur er það fyrrum eigandi þess og safnið í 

heild sinni sem gerir hann að menningarlegum verðmætum.  

4.2 Söfnunarárátta verður að safni 

Í sumar heimsótti ég Smámunasafn Sverris Hermannssonar í Eyjafjarðarsveit, en safnið 

hefur verið mér ofarlega í huga við ritgerðarskrifin. Þar ægir saman gífurlegu magni af 

hversdagslegum hlutum úr fórum Sverris sem var, að eigin sögn, mikill safnari frá því hann 

man eftir sér. Framsetning hlutanna er skipulögð og vönduð, en meðal hluta sem eru þar til 

sýnis eru verkfæri, hljómplötur, umbúðir, blýantar, títuprjónar, gleraugu og lyklar. Svo fátt 

eitt sé nefnt. Lyklarnir eru um það bil 3700 talsins, ef mig minnir rétt. Safnið er ólíkt 

öðrum söfnum að því leyti að safnkosturinn hefur engan ákveðinn samnefnara heldur er 

magnið sérstaða þess umfram annað. Á vefsíðu Eyjafjarðarsveitar er tekið fram að safnið 

hafi „stórkostlegt menningarlegt gildi fyrir almenning og komandi kynslóðir.“ 

Safnið er með skemmtilegri söfnum sem ég hef heimsótt hér á landi. Það sat í mér 

að einhvers staðar á safninu kom fram að Sverrir hafi aldrei hent neinu. Sverrir er fallinn 

frá en eftir situr gífurlegt magn hluta sem mér þykir umhugsunarvert og leiðir hugann að 

umhverfisáhrifum neyslusamfélaga nútímans. Vert er að taka fram að Smámunasafn 

Sverris Hermannssonar er ekki viðurkennt safn samkvæmt íslenskum safnalögum, ástæður 

þess eru mér ekki kunnar. Samkvæmt lögum þurfa viðurkennd söfn að uppfylla skilyrði 

varðandi skráningu, húsnæði og aðgengi svo eitthvað sé nefnt. 54  Safnið er gott dæmi um 

það hvernig samansafn hversdagslegra hluta öðlast menningarlegt gildi sem heild. 

4.3 Er þetta merkilegt? 

Eins og fram hefur komið er Þjóminjasafnið eitt af þremur höfuðsöfnum ríkisins. 

Grunnsýning Þjóðminjasafnsins ber heitið Þjóð verður til: menning og samfélag í 1200 ár. 

Samkvæmt vefsíðu safnsins er leitast við því að „draga upp skýra og heillega mynd af 

menningarsögu Íslendinga.“ Einn föstudag í nóvember gerði ég mér ferð á Þjóðminjasafnið 

og skoðaði sýninguna. Ég skráði niður vangaveltur, tók ljósmyndir á símann og gaf mig á 

tal við starfsmann í afgreiðslunni. Ósk minni um að fá að spyrja nokkurra spurninga í 

 
https://www.thjodminjasafn.is/starfsemi-safnsins/um-stofnunina/utgafa/fyrirlestrar-minningarsjods-asu-g-
wright/asawright/ 
54 „Safnalög, nr. 141/2011,“ Alþingi, sótt 1. nóvember 2021, 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2011141.html. 



 20 

rannsóknarskyni fyrir ritgerðina var kurteisislega hafnað. Ég gekk um sýninguna sem er á 

tveimur hæðum safnsins og var hugsað til heimsókna minna í fylgd með kennurum og 

bekkjarfélögum á grunnskólaaldri. Þá dauðleiddist mér að skoða fornminjar í glerbúrum og 

eyða tíma inn í rými þar sem ekki mátt snerta neitt, ekki hlaupa eða hafa læti. 

Sýningin spannar 1200 ár í sögu íslensku þjóðarinnar eins og nafnið gefur til kynna 

og er skipt upp í nokkur tímabil. Hún er sett upp sem ferðalag í gegnum tímann sem hefst 

árið 800 og endar í samtímanum. Safngripirnir eru því margbreytilegir: húsbúnaður, 

silfurmunir, útskornir gripir, vefnaður og matarílát svo fátt eitt sé nefnt. Á sýningunni var 

vagn á hjólum með ýmsum munum í afmörkuðum hólfum og plöstuðu blaði sem ber 

yfirskriftina „snertisafn“. Það má gera ráð fyrir að snertisafnið eigi að höfða til yngri 

safngesta. Frjálsleg framsetning munanna og sú staðreynd að það megi handleika þá vöktu 

upp ýmsar vangaveltur. Þeir virtust ómerkilegir og hversdagslegir í samanburði við annað 

á sýningunni, þrátt fyrir að vera áþekkir öðrum munum safnkostsins. Áhugi minn jókst 

eftir því sem nær dró samtímanum. Þó að mér dauðleiðist ekki fornmunir eins og áður fyrr 

heilla þeir mig ekki sérstaklega. Færibandi, sambærilegu því og tíðkast flugvöllum hefur 

verið skipt upp í afmarkaða hluta sem er 

raðað upp í tímaröð frá upphafi 20. aldar til 

samtímans. Hver hluti hefur ákveðið þema 

til dæmis: „Alþingishátíðin 1930“, 

„Kaffisopinn indæll er“, og „Daglegt líf við 

lok 20. aldar.“ Ég hreifst mest af hlutunum 

sem voru þar vegna þess að þeir voru mér 

kunnugir og vöktu upp minningar og 

hugrenningartengsl við fólk og staði. Eldri 

munum er þó gefið töluvert meira vægi á 

safninu. Á löngu borði undir plexígleri var 

búið að leggja á borð með fjölbreyttum borðbúnaði. Til útskýringar stendur með stöfum 

sem hafa verið límdir á innréttinguna að munirnir séu „allt frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar 

og til dagsins í dag.“ Í annan endann voru frumstæð matarílát úr steini og útskornir askar. 

En við hinn endann diskur, skál, glas og hnífapör, marglituð úr plasti og eftir minni bestu 

vitund fjöldaframleidd af sænska fyrirtækinu IKEA. 

Það má gera sér í hugarlund að fjöldaframleiddi borðbúnaðurinn stangist á við 

hugmyndir almennings um íslenskan menningararf. Þrátt fyrir að vera eða hafa verið hluti 

Mynd 5 Borðbúnaður á Þjóminjasafninu 
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af innbúi fjölmargra íslenskra heimila er ekkert sérlega „íslenskt“ við þá frekar en svo 

margt annað sem einkennir efnismenningu íslensku þjóðarinnar. Með aukinni 

hnattvæðingu var talið að hún myndi stuðla að vaxandi einsleitni og þurrka út sérkenni 

þjóða. Valdimar Tr. Hafstein fjallar um áfangastaðamenningu sem gerir þá kröfu að 

áfangastaðir þurfi að hafa sér-stöðu og skera sig úr fjöldanum.55 Með því að draga fram 

valin sérkenni felst ákveðin ímyndasköpun þjóða á alþjóðavettvangi sem ýtir jafnvel undir 

frekari þjóðernishyggju.56  

Eftir að hafa skoðað sýninguna skoðaði ég mig um í safnbúðinni. Víkingar, rúnir  

og norræn goðafræði var áberandi þema í söluvarningi. Líklegast eiga vörurnar að höfða til 

ferðamanna frekar en Íslendinga. Að mínu mati eru þær gott dæmi um þá staðalmynd sem 

er gefin af íslensku þjóðinni á alþjóðavettvangi. Sýningin sjálf dregur upp ákveðna mynd 

af íslensku þjóðinni í aldanna rás sem mótast að vissu leyti af skoðunum starfsmanna. 

Aðföngin á sýningunni eru mörg hver verðmæt og hafa menningarlegt gildi en á sama tíma 

leikmunir í sviðsetningu fortíðarinnar og endurspegla ekki viðhorf allra þjóðfélagsþegna. 

 
55 Valdimar Tr. Hafstein „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum,“ 321.  
56 Kristín Loftsdóttir, „Hvað er hnattvæðing?“ Vísindavefurinn, 15. mars 2001, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1380. 
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Niðurlag 

Í þessari ritgerð leitast ég við að varpa ljósi á menningarleg verðmæti frá ólíkum 

sjónarhornum. Menningararfur er umdeilt hugtak. Honum má lýsa sem ferli frekar en 

einhverju áþreifanlegu sem er bundið við hluti, atferli eða ummerki. Menningararfur 

verður ævinlega pólitískt viðfangsefni, lögbundin stefna stjórnvalda ákvarðar hvaða 

ummerki fortíðar falli undir skilgreiningu hans. Auk þess er það óumflýjanlegt að velja og 

hafna á milli þess sem á að ráðstafa fé til og varðveita og slíkar ákvarðanir eru 

gildishlaðnar. Menningararfur er ákveðið sjónarhorn á tilveruna sem breytir 

hversdagslegum hlutum og öðrum ummerkjum fortíðar í hálfgerða safngripi.  

Umhverfi okkar og samfélag hefur áhrif á smekk og einstaklingar nota hluti til að 

sýna fram á hvaða hópi samfélagsins það tilheyrir. Hlutir hafa áhrif á sjálfsmynd okkar og 

við myndum okkur skoðun á verðmætum út frá persónulegri reynslu en einnig gildum 

samfélagsins sem við tilheyrum.  

Í Góða hirðinn rata ýmis verðmæti en það sem er einstakt við hann er hvernig hann 

nær til ólíkra hópa samfélagsins á grundvelli stéttar og stöðu. Skiptar skoðanir eru á 

breyttum áherslum Góða hirðisins. Það varð ljóst í viðtölum mínum við viðskiptavini og 

starfsfólk að það hafi ekki samdóma álit á verðmætum . Samkvæmt starfsfólki fara fínni 

bækur og hönnunarvörur í verslunina á Hverfisgötu sem hefur fágaðra yfirbragð. Sú 

verslun á að höfða til annars konar kúnna en í Fellsmúla og er vörum stillt upp í anda antík 

verslana sem starfsmaður líkti við leikmynd. Vöruúrvalið endurspeglar mat starfsmanna á 

fínni vörum og verðmætum. Vörurnar á Hverfisgötu sem hefðu vanalega leynst í hillunum 

í Fellsmúla eru seldar á hærra verði en einhverjir viðskiptavinir virðast réttlæta 

verðhækkanir fyrir tilstilli fágaðrar framsetningar og uppröðunar. Þetta útspil fellur þó ekki 

í góðan jarðveg hjá öllum viðskiptavinum og gerir fjársjóðsleitina minna spennandi í 

einhverjum tilfellum. Ýmis verðmæti rata í nytjagáma en hvað fellur undir þá skilgreiningu 

er breytilegt og persónubundið. 

Stundum felast verðmætin í safninu sem heild en ekki hverjum hlut fyrir sig. Slík 

söfn geta þó haft mikla þýðingu þegar þeim er stillt upp sem ummerkjum um fortíðina eins 

og Smámunasafnið sem dæmi. Þegar hlutum er stillt upp á safni gerum við ráð fyrir að 

hann sé merkilegri en aðrir hlutir. Aðföng safna tilheyrðu oft fólki sem var mikils metið í 

þjóðfélaginu. Þannig verða þau gildishlaðin og öðlast merkingu sem menningarleg 

verðmæti. Í Góða hirðinum eru þær forsendur ekki til staðar og þó að hluturinn hafi 
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kannski tilheyrt eiganda sem þótti merkilegur ber hluturinn það ekki með sér. Að sama 

skapi og hlutir á söfnum vekja upp tilfinningar og minningar og tengja okkur við fólk og 

staði gera hlutirnir í Góða hirðinum það líka. Hvoru tveggja getur þó verið hálfgert 

ferðalag aftur í tímann Á söfnum fylgja upplýsingar til útskýringar afhverju hlutirnir eru 

merkilegir og aðstoða fólk að móta upplifunina. Hvaða hlutir eru hafðir til sýnis er á valdi 

safna- og fræðimanna og getur gefið einsleita mynd af fortíðinni. Menningarverðmæti 

verða til með því að setja hversdagslega hluti í merkingarbært samhengi. Það er 

þversagnakennt að á Þjóðminjasafni Íslands sé fjöldaframleiddur borðbúnaður úr plasti til 

sýnis en verðmæti eins og fálkaorður og frumgerðir af árituðum bókum Halldórs Laxnes 

rati í nytjagáma SORPU. 
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