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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kortleggja umsýslu um ljósmyndir á söfnum 

hér á landi. Skoða ytri umbúnað safna, lagareglur sem um þau fjalla sérstaklega 

og fjárveitingar. Ennfremur var innra starf þeirra, stefnumótun og vinnuferlar 

athugað, með sérstöku tilliti til grunnþátta skjalastjórnar eins og móttöku, aðgengi, 

skráningu og grisjun. Rannsóknaraðferðir voru eigindlegar og rannsóknarsniðið 

tilviksrannsókn. Níu viðtöl voru tekin við sjö einstaklinga hjá fimm stofnunum. 

Aðallega var sjónum beint að tveimur ljósmyndasöfnum. Orðræðugreining var 

notuð á lög, heimasíður stofnanna og önnur gögn.  

Niðurstöðurnar virtust benda til þess að nokkuð vel væri búið að söfnunum. 

Aðbúnaður var nokkuð góður hvað varðar húsnæði og tækjabúnað, en mannafla 

skorti. Framlög ríkisins til safnamála hafa runnið í óvæntar áttir undanfarin ár með 

tilkomu setra/sýninga sem kenna sig við menningararf.  

Ekki var hægt að tala um virka söfnunarstefnu. Tekið var á móti nánast öllu sem 

barst. Niðurstöðurnar benda þó til þess að breytinga sé að vænta hvað viðhorf til 

slíkrar þaulsöfnunar snertir, þar sem farið var að tala um það upphátt að eitthvert 

val þurfi að fara fram. 

Skráning var góð og nákvæm á báðum ljósmyndasöfnum sem best voru skoðuð en 

hafði engan veginn undan því magni sem barst. Nánast engin grisjun hafði farið 

fram á söfnunum. En söfnin hafa sparað sér tíma og vinnu með því að skrá myndir 

saman sem heildir.  
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Abstract 

 

The aim of this research was to examine the management of photographs in 

Icelandic museums, look at the outer framework of the museums, the laws which 

specifically deal with them, financing. Moreover, their inner workings, policies 

and procedures were studied with special emphasis on the basic elements of 

records management, such as reception, accessibility, cataloguing and disposal. 

Qualitative research methods were used and a case study performed. Nine open 

interviews were taken with seven individuals in five institutions. Discourse 

analyse was used on laws and web sides. The study focussed on two photographic 

museums. 

The results appeared to indicate that the museums were relatively well equipped. 

Facilities were fairly good in respect to housing and equipment but manpower was 

lacking. Government funding of museums has changed, unexpectedly, in recent 

years with the establishment of exhibition centres devoted to cultural heritage. 

There was no active acquisition policy in place in the museums; almost 

everything which arrived was accepted. The results, however, indicate that 

changes can be expected regarding indiscriminate collecting; the idea that 

some selection must take place is being mooted.  

Cataloguing was good and precise in both photographic museums but could 

not keep up with demand. Almost no disposal has taken place in the archives. 

The museums have however, spared time and work by cataloguing 

photographs as groups of images. 
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Inngangur  

Skjöl eru allt um lykjandi í lífi nútímamannsins. Að meira eða minna leyti eru 

nánast öll skref okkar skráð. Allt sem við kaupum er skráð með kvittunum jafnvel 

fleiri en einni fyrir sömu vöruna. Stærri eignir eru í ofanálag þinglýstar og 

skjalfestar með samningum og stimplum. Ferðir okkar til læknis og frammistaða í 

skólum er skjalfest og þannig má lengi telja. En þau skjöl sem eru okkur 

mikilvægust eru ekki endilega þau sem þannig sýna ýmsa löggerninga í lífi okkar, 

heldur skjölin sem birta minningar okkar um tímana og fólkið sem mestu máli 

skipti – ljósmyndir. Slík skjöl rifja ekki bara upp lit og ljóma daganna heldur og 

tilfinningar tengdar við löngu liðinn stað og tíma. Þegar fólk verður fyrir því að 

missa heimili sín í eldsvoða eða flóðum eru það fjölskyldualbúmin sem alltaf eru 

nefnd sem mesti missirinn.  

Því er þannig farið að skjöl þurfa að vera skráð og leitarbær til að vera 

einhvers virði og þar sem það kemur mörgum enn á óvart að ljósmyndir skuli 

flokkast sem skjöl er líklegt að skráning á þeim sé ekki alltaf sem skyldi. Og hvað 

verður um þær þegar eigendurnir falla frá? Missa þær gildi sitt? Breytist það? Á 

að geyma þær áfram? Hvers vegna og hver ætti að geyma þær? Hvað með myndir 

fagmanna? Er ekki nú þegar alltof mikið geymt?  

Safnaheimurinn hefur breyst mjög undanfarin ár. Flóran er orðin mun 

fjölbreyttari og meðal annars komin söfn sem tengja sig við menningararfinn og  

sérstök söfn fyrir ljósmyndir. Hvernig eru þau rekin, hver eru þeirra sérstöku 

vandamál? Þessar spurningar hvöttu mig áfram og frá þessu víða samhengi hafa 

efnistök smám saman bæði þrengst og víkkað. Í þessari rannsókn er leitast við að 

svara þeim spurningum sem að lokum voru valdar.  

Markmiðið með rannsókninni var að kortleggja opinbera umsýslu um 

ljósmyndir á söfnum. Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Í fyrsta kaflanum er 

fræðileg umfjöllun þar sem farið er yfir bakgrunn ljósmyndunar og skjalastjórnar í 

stuttu máli. Einnig er gerð grein fyrir völdum útgáfum að leiðbeiningarefni um 

góð vinnubrögð við umsýslu um ljósmyndir. Þetta efni kemur annars vegar frá 

Evrópusambandinu og hinsvegar frá Noregi. Annar kafli fjallar um þær 

rannsóknaraðferðir sem voru notaðar og hvernig undirbúningur og framkvæmd 

rannsóknarinnar fór fram. Þar er einnig varpað ljósi á siðferðileg álitaefni, tengsl 

rannsakandans við umfjöllunarefnið og hvert er mikilvægi rannsóknar sem 
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þessarar. Í þriðja og fjórða kafla er svo farið ítarlega yfir þá meginefnisþræði sem 

komu fram í rannsókninni. Að lokum, í köflum fimm og sex, er 

rannsóknarspurningum svarað og niðurstöður hugleiddar. 
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1. Ljósmyndir – fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið mjög hratt yfir sögu ljósmyndunar. Fjallað verður 

stuttlega um kosti og galla ljósmynda sem safnagagna. Fjallað verður um hlutverk 

ljósmynda á söfnum. Sagt frá tilkomu ljósmyndasafna á Íslandi og rekstri þeirra.  

Umfjöllun verður um skipulag og vörslu á skjölum og fjallað sérstaklega 

um sérstöðu skráningar á ljósmyndum sem bæði eru notaðar við skráningu á 

söfnum og eru skráðar sem safnagögn þegar þær flokkast sem minjar. Greint 

verður frá markverðum rannsóknum og samhæfingarvinnu sem unnin hefur verið 

annars vegar innan Evrópusambandsins og hins vegar í Noregi. Að lokum verður 

stuttlega gerð grein fyrir álitamálum um höfundarétt og persónuvernd sem snerta 

ljósmyndasöfn sérstaklega. 

 

1.1. Ágrip af sögu 

Maðurinn hefur nánast allan sinn aldur reynt að fanga sjónrænan hluta tilveru 

sinnar. Hellaristur, teikningar og málverk eru allt tilraunir til að skrá veröldina 

sjónrænt.  

Undanfari ljósmyndavélarinnar var Camera Obscura sem þýðir myrkvað 

herbergi. Fyrsta útgáfa var almyrkvað herbergi með einu ofurlitlu gati þar sem 

ljósið kom inn og varpaði myndefninu á vegg þar sem búið var að hengja léreft 

eða pappír. Listamaðurinn sat þar inni og teiknaði ofan í myndina með blýanti. 

Þetta flýtti mjög fyrir framleiðslu á þeim tíma. Svo komu fram hugmyndir um að 

nota linsu í gatið og fá myndina þannig mun skýrari og betri og að minnka þetta 

tæki og gera það meðfærilegra. Þessar tilraunir eiga sér stað frá 16. öld og fram á 

þá 19. (Gersheim 1969). Það er svo með samstarfi tveggja Frakka; Louis-Jacques-

Mandé Daguere og Joseph Nicéphore Niépce sem hófst árið 1826 sem framfarir 

fara að verða örar (Gernsheim, 1969). Þeim félögum tókst að taka svokallaðar 

sólmyndir eða Heliography, jákvæðar myndir sem framkallast á pappírinn og voru 

síðan festar með því að leggja þær í bleyti í matarsaltsupplausn (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1983). Fyrsta mynd Niépce var í átta klukkustundir að framkallast. 

Það var svo fyrir slysni, þegar mælir brotnaði og kvikasilfur lak niður á pappír að 

Daguerre uppgötvaði eiginleika þess til framköllunar. Það stytti þennan tíma niður 

í um 20 mínútur (Gernsheim, 1969). Daguerre kynnti uppgötvanir þeirra á fundi 
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frönsku Vísindaakademíunnar árið 1839 og venjan er að miða upphaf 

ljósmyndunar við þann viðburð (Æsa Sigurjónsdóttir, 2000).  

Í sjálfu sér mætti alveg eins rekja upphaf ljósmyndunar til Englendingsins 

William Henry Fox Talbot sem tók neikvæða (e. negative) ljósmynd á pappír 

fyrstur manna árið 1835 og hefur sú aðferð það fram yfir hina að það er hægt að 

gera mörg eintök af jákvæðum afritum eftir frummyndinni. Þegar Albert 

Bretaprins dó árið 1861, aðeins fáum áratugum eftir að upphaf ljósmyndunar er 

markað, voru seldar voru 70 þúsund myndir af honum. Af því má sjá hversu fljótt 

ljósmyndin ryður sér til rúms (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001).  

Ljósmyndir eru í dag svo alltumlykjandi í öllu umhverfi mannsins að það 

er erfitt að hugsa sér heiminn án þeirra. Svo var þó þar til um 1840, en um það 

leyti og uppúr því komu uppgötvanir í ljósmyndun hver á eftir annarri og nánast 

samhliða í Evrópu og Ameríku 

Tækniframfarir urðu miklar og hraðar og ljósmyndin naut fádæma hylli, 

sem trúverðug og nákvæm skráningaraðferð. Þróun í tækni hefur orðið slík að 

ljósmyndavélar og myndir sem áður voru eingöngu fyrir og af hefðarfólki, eru 

löngu orðin almannaeign hér í betur stæðum hluta heimsins. Umfjöllunarefni 

mynda hefur að sama skapi breyst. Í upphafi var það aðalsfólk, auðmenn, merkar 

byggingar og náttúruundur sem var fest á filmu. Smám saman urðu efnistökin 

þjóðfræðilegri og inn komu atvinnuhættir, híbýlakostur, tækninýjunga og líf 

almúgafólks. Strax um aldamótin 1900 er farið að nota ljósmyndir sem rannsókna 

og atvinnutæki af jarðfræðingum og verkfræðingum og öðrum sem þurftu á 

slíkum gögnum að halda (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001).  

Ljósmyndin þróast með samfélagsbreytingu og eins og málverkið hefur 

hún verið notuð til að fegra veruleikan eins og ævintýralegir bakgrunnar á 

ljósmyndastofum sýna. Fljótlega eftir aldamótum 1900 verður nokkur 

hreintrúarstefna í að kortleggja raunveruleikann ef svo má segja og eru myndir 

Ansel Adams, Stigliz, Paul Strand og Edward Steichen til að mynda góð dæmi um 

það. Leikur að formum og hvernig hægt er að tjá veruleikan með þessum nýja 

miðli er áberand á þessum tíma. Walker Evans, Dorothy Lang og fleiri tóku svo 

kortlagninguna lengra og nota vélina til að segja frá því með sinni túlkun sem var 

að gerast í kringum þau og má segja að ljósmyndararnir sem voru að störfum í 

kreppunni miklu í Ameríku hafi lagt grunninn að því sem nú kallast 
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blaðaljósmyndun. Eitt hlutverkið sem ljósmyndum var ætlað var að segja þeim 

fréttir sem ekki kunnu að lesa. Stefnur og straumar í faginu eru ekki í einfaldri 

tímaröð, til dæmis skiptast málaralistin og ljósmyndin alltaf á við að elta hvor 

aðra. Man Ray, Alexander Rodchenko og margir fleiri höfðu fyrst og fremst 

áhuga á listrænni sköpun með ljósmyndum (Newhall, 1993).  

Ljósmyndun vex stöðugt fiskur um hrygg og er nú notuð af nánast öllum 

til þess að skrá sögu sína. Hver er ég, hvaðan kem ég, hver er fjölskylda mín, 

vinir, heimahagar? Hvernig er líf mitt, hvað geri ég, hvert fer ég, hvað vekur 

áhuga minn? Í kjölfarið breytist verðmætamatið. Minningarnar eru geymdar í 

myndunum frekar en í handavinnu og skrifum. Susan Sontag heldur því jafnvel 

fram að litið sé á það sem vanrækslu á foreldrahlutverki ef ekki eru teknar myndir 

af börnunum (2005, s. 70).  

Í dag eru myndir teknar á farsíma og sendar beint inn á netið oft fyrir allan 

heiminn að sjá og aðeins nokkrum sekúndum eftir að atburðurinn á sér stað. segir 

að meðan tilgangurinn með máluðum portrait-myndum, fyrri alda, hafi verið að 

staðfesta ímynd eða stöðu sé tilgangur ljósmynda nútímans að sanna að við séum 

til og að við séum með í þessum ógnarstóra heimi (Sontag, 2005). 

 

1.1.1. Hlutverk ljósmynda á söfnum 

Í dag er það engin spurning að ljósmyndir eru hluti af menningararfinum og hluti 

af því sem við viljum jafnvel helst safna. Magnaðar, af því að þær eru svo 

fyrirferðalitlar og yfirlætislausar en segja manni svo margt og hafa frásaganarmáta 

sem er áhrifamikill og svo auðvelt að skilja. 

Eins og ljósmyndir safna minningum manneskjunnar safna þær líka 

minningum þjóðar og segja söguna með sínum hætti.  

Hlutverk þeirra á söfnum var þó ekki vel skilgreint til að byrja með. 

Myndir af samtímanum virka ekki áhugaverðar fyrir minjasöfn. Það er ekki fyrr 

en nokkur tími er liðinn og myndirnar bornar saman við annan tíma að ljóst verður 

þvílík upplýsingalind ein ljósmynd getur verið.  

Virðingu fyrir ljósmyndum sem safngripum var ábótavant lengi framan af. 

Þær voru gjarnan flokkaðar sem heild; „myndaalbúm í eigu...“. Margir töldu ekki 

hægt að skrá þær sérstaklega. Þannig voru þær ekki taldar með þeim safngögnum 

sem þyrfti að forverja og gera sérstakar ráðstafanir um geymslu (Klijn og Lusenet, 
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2000). Verðmætar eins og þær eru þá geta þær líka verið erfiðar í umgengni. Þær 

eru mjög viðkvæm gögn, viðkvæmar fyrir hitabreytingum, ljósi, ryki, snertingu og 

raka. Filmur sem framleiddar voru á tímabilinu 1890-1950 voru gerðar voru úr 

nítriti eru sumar svo eldfimar að þær geta kveikt í sér sjálfar. Það gerði forvarnir 

og góðar geymslur mjög mikilvægar (María Karen Sigurðardóttir, 1998). 

 Árið 1969 vöktu Gernsheim hjónin athygli á þörfinni fyrir sérstök 

ljósmyndasöfn, í bók sinni History of Photograpy og segja þar að ekki eitt 

almennings safn í Evrópu gefi ljósmyndum sérstakt pláss innan sinna veggja. 

Þeim þótti furðu sæta að enn væri ekkert farið að gera í að skrá og skipuleggja 

myndasöfn. Ef ekkert yrði að gert í söfnun ljósmynda aukist hættan á að mikil 

verðmæti glatist. Af umfjöllun þeirra má skilja að söfnun, fram að þeim tíma, hafi 

fyrst og fremst snúist um að safna tækjum og tækninýjungum en ekki afurðinni 

sjálfri ljósmyndinni (Gernsheim, 1969). 

 

1.1.2. Tilurð og rekstur ljósmyndasafna á Íslandi  

Langflest ljósmyndasöfn rekja upphaf sitt til annarra safna, minjasafna, 

skjalasafna eða bókasafna. Undanfarin ár hafa þannig sprottið upp ljósmyndasöfn, 

eða vísar að þeim, hjá flest öllum sveitarfélögum, yfirleitt sem hlutar af skjalasafni 

viðkomandi sveitarfélags. Oftlega verða til aukadeildir innan annarra safna sem fá 

svo nokkurt sjálfstæði og sérnafn. Gott dæmi um það er Ljósmyndasafn Íslands 

sem er deild úr Þjóðminjasafni Íslands. Ljósmyndum hefur verið safnað í um 100 

ár á Þjóðminjasafni Íslands. Þar hófst ljósmyndasöfnun árið 1908 þó að það væri 

svo ekki fyrr en um haust 2006 sem deildin fékk sérstakt nafn innan 

Þjóðminjasafnsins og heitir nú Ljósmyndasafn Íslands. Þar er að finna Filmu- og 

plötusafn, Mannamyndasafn, Ljós- og prentmyndasafn en í því eru ljósmyndir, 

grafík, vatnslitamyndir og teikningar. Þar er einnig að finna póstkort, tæki og 

búnað, bækur, sýningarskrár og annað fræðiefni (Ljósmyndasafn Íslands e.d.).  

 Ljósmyndasafn Reykjavíkur er eina safnið sem rekur upphaf sitt til 

höfundanna sjálfra, það er ljósmyndara. Það var stofnað upp úr 1980. Þegar halda 

átti Scandinavia Today 1982 komu hér menn frá Walker Art Center í Minneapolis 

til þess að safna ljósmyndaarfleifð Íslendinga saman. Leifur Þorsteinsson 

aðstoðaði við þetta og sagði í viðtali að þetta hafi verið erfitt verk og ekkert 
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heillegt til, myndirnar út um hvippin og hvappinn. Í framhaldi af þessu hafi hann 

og fleiri stofnað ljósmyndasafn sem átti nánast að reka sig sjálft. Þeir vildu safna 

þessari arfleifð saman bæði vegna sögu ljósmyndanna og listræns gildis þeirra og 

hugsuðu sér að halda sýningar og geta selt kópíur til þess að halda starfseminni 

gangandi. Þetta varð þeim hins vegar of erfitt fjárhagslega og eina verkefnið sem 

þetta safn fékk var sýning í tengslum við afmæli Reykjavíkurborgar 1986 og síðan 

keypti borgin safnið af þeim (Guðrún Harðardóttir, 1999). Ljósmyndasafnið er 

eina sjálfstætt starfandi ljósmyndasafnið á landinu (Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

e.d) 

 

1.1.3. Rekstur safnanna og lagaumhverfi 

Söfn á Íslandi eru flest öll rekin af ríki og sveitarfélögum. Samkvæmt safnalögum, 

nr. 2001/106 eru höfuðsöfn rekin beint af fjárlögum. Þau eru Þjóðminjasafn 

Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Önnur söfn eru rekin af 

eigendum þeirra sem oftast eru sveitarfélög. Þau söfn geta sótt um rekstrar- og 

verkefnastyrki til ríkisins í gegnum safnasjóð sem safnaráð úthlutar úr í umboði 

menntamálaráðherra. Þessar úthlutanir má skoða í fjárlögum ríkisins eins og þau 

eru á hverju ári undir liðnum 02 900 (Fjármálaráðuneytið, e.d.). 

Sem deild innan Þjóðminjasafns Íslands, sem er eitt af höfuðsöfnunum, er 

Ljósmyndasafn Íslands alfarið í eigu ríkisins og rekið af því. Ljósmyndasafn 

Reykjavíkur er gott dæmi um safn sem er rekið af sveitarfélaginu sem á það, með 

framlögum frá ríkinu gegnum safnasjóð. Það hefur einnig sjálfsaflafé fyrir sölu á 

ljósmyndum og fleiru. 

Ljósmynd segir margt en hún grjótþegir líka. Það er hægt að nota og 

misnota þennan miðil eins og aðra og þess vegna er þörf fyrir lagaramma utan um 

þær. Þó að ekki séu til sérstök lög um ljósmyndir ber að hafa í huga að ljósmyndir 

eru skjöl samkvæmt skilgreiningu og um þau gilda þar af leiðandi öll þau lög sem 

gilda um skjöl. Helst af þessum lögum eru stjórnsýslulög, nr. 37/1993; 

upplýsingalög, nr. 50/1996; lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

nr. 77/2000; lög um Þjóðskjalasafn Íslands, nr. 66/1985 og höfundarlög, nr. 

73/1972. Öll þessi lög kveða á um meðferð skjala sem eru í opinberri og 

hálfopinberri umsýslu. Þeim er ætlað að setja ramma utan um aðgang almennings 

að upplýsingum stjórnvalda. Þau gæta hagsmuna almennings gagnvart ríkisvaldi 
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og vernda hagsmuni ríkisins þegar þeir teljast meiri en einstaklinga. Lögin gera 

grein fyrir því hvernig góð stjórnsýsla eigi að vera, hver eigi að vera rekjanleiki 

mála og málsmeðferða og hversu langur tími má líða áður en erindum er svarað 

o.s.frv.. Og hvar sem minnst er á skjöl er átt við ljósmyndir líka.  

 

1.2. Almennt um skipulag og vörslu skjala 

Oft er talað um skjalavörslu og skjalastjórn í sama orðinu, á þessu tvennu er þó 

nokkur munur. Talað er um skjalastjórn þegar skipulagsheildir skipuleggja sín 

skjöl til hagræðis fyrir starfsmenn og viðskiptavini. Skjalastjórn fer fram innan 

lifandi viðskiptaheilda þar sem verið er að skipuleggja og flýta fyrir aðgangi að 

þeim upplýsingum sem skipulagsheildin á og þarf að nota.  

Þegar talað er um skjalavörslu er átt við það þegar skjölum sem eru 

mikilvæg sögulega, menningarlega eða vegna rannsókna, er komið fyrir til 

endanlegrar varðveislu. Sum skjöl hafa varðveislugildi en ekki viðskiptagildi og 

öfugt (Saffady, 2004). Meira er þó skylt með greinunum en óskylt og 

undirstöðuatriði bókasafnsfræða um flokkun, skráningu, aðgengi, varðveislu og 

grisjun eru umfjöllunarefni beggja.  

Bókasöfn hafa stundað markvissa skjalasöfnun frá örófi alda. Veraldlegir 

og geistlegir höfðingjar áttu og höfðu aðgang að þessum söfnum og yfirsýn yfir 

eignir og skuldir, giftingar og dauðsföll og aðra löggerninga sem menn gera og 

skipta máli. Fyrsta flokkunarkerfið varð til árið 1678 og var höfundur þess 

Wilhelm Leibniz. Það byggði á rökrænu efnisflokkakerfi þar sem raðað var frá 

hinu almenna til hins sértæka eins og gert er enn í dag (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 

2006). En það er svo upp úr frönsku byltingunni sem réttur almennings til 

aðgengis að slíkum skráðum skjölum var fyrst viðurkenndur. Sá atburður er of 

talinn hafa markað upphaf þróaðrar skjalastjórnar en áfram var það samt aðallega 

varðveisla á skjölum og aðgangsstýring að þeim sem verið var að fást við. Eftir 

fyrra stríð eða í kringum 1930 er talað um sprengingu í upplýsingamagni. Þá er, af 

nauðsyn, farið að huga að betra skipulagi og grisjun (Kristín H. Pétursdóttir, 

1988). 

Þegar verið er að skipuleggja safn af einhverju tagi, bókum, gripum, 

ljósmyndum eða öðru, eru flokkun og skráning þau undirstöðuatriði sem byggt er 
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á. Slíkt skipulag er nauðsynlegt til þess að vita hvað er til og hvar það er, þannig 

að hægt sé að leita að og finna verðmæti á einfaldan hátt og á sem stystum tíma. Í 

kjölfar gífurlegrar aukningar á upplýsingum, skjölum og safngögnum ýmiss konar 

verða grisjun og grisjunaráætlanir svo æ meira aðkallandi. Gæta þarf þess að það 

sem verið er að safn sé mikilvægt og einstakt, því öll sú vinna sem felst í 

skipulagningu varðveislu og umbúnaði er kostnaðarsöm og þarf því að vanda til 

verka.  

Þörfin fyrir kerfisbundna stýringu eykst og margfaldast með þeirri 

flóðbylgju gagna og upplýsinga sem varð á síðustu öld. Magnið vex, en ef 

skráning er ekki framkvæmd fylgir ekki með aukning á nothæfum upplýsingum 

og eins og dr. Jóhanna Gunnlaugsdóttir sagði þá erum við að drukkna í 

upplýsingum en okkur þyrstir í þekkingu (2001, s. 19). Þess má geta að á árunum 

1985-2005 varð 30 hillukílómetra aukning á skjölum í vörslu Þjóðskjalasafns 

Íslands (Þjóðskjalasafn Íslands skýrsla um starfsemi 1985-2005, 2008). 

Hluti þessa gagnamagns eru ljósmyndir sem löngu eru orðnar almannaeign 

og magnið ómælt. Ljósmyndaeign norskra safna jókst frá árinu 1993-2004 um 

52% (ABM-utvikling, 2006). Skráning á ljósmyndum  þegar orðin illkleyfur múr 

að vinna, að ekki sé talað um hvernig staðan verður þegar stafrænt efni fer að 

streyma inn.  

Klijn og Lusenet telja að með stöðugt auknum kröfum um aðgengi og 

endalausu upplýsingaflæði á netinu sem oft er erfitt að staðreyna og greina sem 

heimildir, þurfa söfn að gera enn meiri kröfur til sín um að bjóða upp á traustar og 

áreiðanlegar heimildir (2004). 

 

1.3. Skráning ljósmynda  

Eins og áður er sagt eru myndir og myndavélar notaðar til skráningar á 

öllu milli himins og jarðar, lífi einstaklinga og lífi þjóðarinnar. En hvernig eru 

ljósmyndirnar skráðar? Ljósmyndir eru gögn sem geyma upplýsingar, gögn sem 

þarf að skrá og geyma skv. reglum þar að lútandi. Vandinn er hins vegar sá að 

meðan bókasöfn hafa aldagamlar hefðir að styðjast við í skráningu þá er skráning 

á minjasöfnum mun yngri og reglurnar ekki jafnvel samrýmdar. Það var engin 

sameiginleg ákvörðun tekin í upphafi ljósmyndaskráningar um hvað væri rétt 
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skráningaraðferð og hvaða lýsigögn ættu að fylgja með. Bókasafnsfræðingar hafa 

flokkað þær sem, „annað en bækur“ eða NBM-efni (e. non-book material). 

Skráning undir slíkri flokkun er þung og flókin þar sem hugsunin er alltaf út frá 

bókum og að hægt sé að skrá ljósmyndir og annað NBM-efni inn í kerfi sem 

hentar bókum (Frost, 1983). Málið flæktist svo enn meir þegar kom að því að 

opna söfnin meira og miðla þessum upplýsingum til almennings á tölvutæku 

formi. Þá þurfti að skilgreina þarfir almennings og reyna að sjá fyrir tilgang fólks 

og hegðun, eftir hverju var verið að sækjast og hvernig vildi fólk leita 

(Stephenson, 1999).  

Stöðugt meiri kröfur eru gerðar um aukna skilvirkni, þar sem allir geta 

fundið það sem þeir leita að, helst með einni og sömu leit. Þetta kallar á 

alþjóðlega samvinnu um staðla við val og vistun. Staðla sem geta þýtt fyrirspurnir 

yfir á sameiginlegt leitarmál (Stefanía Júlíusdóttir, 1999).  

Vandinn við að skrá ljósmyndir eins og önnur safngögn hlýtur að vera 

tvennskonar, annars vegar hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar og hinsvegar 

hvaða upplýsingar eru fáanlegar? 

Það sem staðlar eru yfirleitt sammála um er að það þarf að skrá „H-in“ 

hvað, hvar, hvenær og hver sem eru mikilvægar upplýsingar og jafnframt 

tiltölulega einfaldar. „Um hvað?“ er svo erfiðara og tímafrekara verkefni. Það er 

ekki síður mikilvægt að skrá niður tækniatriði eins og úr hverju myndin sjálf er, 

það er mikilvægt þegar kemur að því að huga að geymsluaðstæðum við hæfi. Efni 

hafa breyst mjög í stuttri sögu ljósmynda og krefjast ólíkra geymsluhátta. 

Tengingar milli mismunandi forma sömu myndar þurfa líka að vera í lagi. Ein og 

sama myndin getur verið til sem filma og útprent o.s.frv. en skráningin á 

innihaldinu þarf að vera samtengd. Skráning á stafrænum myndum verður 

auðveldari að því leyti að vélarnar sjá sjálfar um að skrá tæknilegar upplýsingar 

um tökuna og í sumum þeirra eru innbyggð GPS tæki þannig að staðsetning við 

töku er nákvæmlega skráð (Klijn og Lusenet, 2004).  

 

1.3.1. Ljósmyndir skrá og eru skráðar 

Samkvæmt skilningi skjalastjórnar eru ljósmyndir skjöl og gegna hlutverki sem 

slík í skjalasöfnum hérlendis sem annars staðar, eða eins og segir í 3. grein laga 

um Þjóðskjalasafn Íslands nr. 66/1985, þá er skilgreining á skjali svohljóðandi: 
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„Þegar talað er um skjöl og skráðar heimildir í lögum þessum er átt við hvers 

konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, er hafa að geyma upplýsingar og orðið 

hafa til við starfsemi á vegum stofnana eða einstaklinga hvort sem um er að ræða 

skrifleg gögn uppdrætti, ljósmyndir, filmur, örglærur, hljóðupptökur, gataspjöld, 

segulbönd eða önnur hliðstæð gögn.“ 

Í lögum, nr. 123/2008, Lög um breytingu á lögum, nr. 66/1985, um Þjóðskjalasafn 

Íslands, hljóðar breytt skilgreining svo: „Þegar talað er um skjöl og skráðar 

heimildir í lögum þessum er átt við hvers konar gögn, jafnt rituð sem í öðru formi, 

er hafa að geyma upplýsingar og hafa orðið til, borist eða verið viðhaldið við 

starfsemi á vegum stofnunar eða einstaklings.“ 

Væntanlega hafa menn gefist upp á að tilgreina öll þau form og tæknilegu miðla 

sem hægt er að geyma gögn á en meiningin er sú sama.  

Á söfnum eru ljósmyndir mikið notaðar sem skráningatæki. Þannig eru 

teknar myndir af gripum í eigu safnanna bæði við ástandsskoðun og ekki síður til 

þess að hafa með í skráningu. Fornleifauppgreftir eru myndaðir í bak og fyrir og 

bæði gripirnir sem finnast og ekki síður hvar þeir fundust og hvernig var um þá 

búið. Þannig eru ljósmyndir vinnutæki safnanna við skráningu á öðrum gripum. 

Það er stigsmunur á þessum myndum og þeim sem eru safnkostur á 

ljósmyndasöfnum, en það er um safnkostinn sem hér er fyrst og fremst fjallað.  

 

1.3.2. Ljósmyndir sem minjar 

Ljósmyndasagan spannar aðeins 170 ár, þrátt fyrir það eru ljósmyndir fyrir löngu 

farnar að rata inn á söfnin. Þjóðminjasafn Íslands hefur safnað ljósmyndum í 

ríflega 100 ár. Fyrst og fremst er þar um að ræða heildstæð söfn eftir 

atvinnuljósmyndara sem safnið hefur eignast. Ljósmyndir hafa líka ratað inn á 

bóka- og skjalasöfn í gegnum tíðina sem og á listasöfn síðari ára og alveg víst má 

telja að í dag eigi öll söfn eitthvað af myndum.  

Kosturinn við ljósmyndir sem minjar er hvað þær taka lítið pláss en segja 

mikla sögu. Gallinn er hinsvegar sá að þær þurfa vandaðan umbúnað, húsnæði þar 

sem stillt er af hita- og rakastig, sýrufrían pappír og skráningu á hverri fyrir sig. 

Engar tvær ljósmyndir eru nákvæmlega eins og skráning á þeim er því tímafrek og 

krefst sérhæfðar þekkingar og kunnáttu (María Karen Sigurðardóttir, 1998).  
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1.4. Góð vinnubrögð 

Sutcliffe (2004, s. 41) lýsir ímynd skjalastjóra á skemmtilegan hátt sem sérstakri 

tegund með ástríðufullan áhuga á „dauðum“ upplýsingum. Tegund sem heldur 

helst til í dularfullu umhverfi rykugra kjallara, úr snertingu við umheiminn og þau 

efnahagslegu öfl sem stýra honum Kröfur almennings til safna hafa aukist sem og 

kröfur sem söfn gera til sjálfra sín um bætta þjónustu og gott aðgengi fyrir 

almenning ekki síður en fræðimenn. Því allt vill nú út til allra og safnamenn geta 

því ekki frekar en skjalastjórar haldið áfram í þessa dásamlegu ímynd. Á söfnum 

og á veraldarvefnum er hafsjór upplýsinga en til þess að þær nýtist sem best þarf 

samræmingu og stöðlun.  

Að fá fólk til þess að vinna eins að einhverju eða vinna eftir forskrift er 

erfitt verkefni. Að hluta til vegna þess að manneskjur eru skapandi og vilja því 

gjarnan finna eigin leiðir. Fólk vinnur alltaf best eftir þeim reglum sem það hefur 

átt þátt í að skapa sjálft (Wheatley, 1998).  Samræmd vinnubrögð, stöðlun og 

skipulag eru hinsvegar aðalsmerki skjalastjórnar. Bókasafnsfræðingar hafa langa 

reynslu í þeim efnum en við skráningu á ljósmyndum er ekki alveg hægt að 

yfirfæra óbreyttar þær reglur sem gilda um skráningu bóka. Aðlögun 

ljósmyndaskráningar að þeim reglum hefur ekki gengið mjög vel (Klijn og 

Lusenet, 2004). 

Um allan heim eru safnamenn að kljást við þann vanda sem fylgir því að 

meta hvað er þess virði að geyma og hvað ekki og skrá síðan það sem á að 

varðveita með sem bestum aðferðum. 

 Charbonneau (2005) telur að fylgi engar upplýsingar með ljósmynd og 

þær finnast ekki þrátt fyrir ítrekaða leit þurfi myndirnar að vera einstakar á 

einhvern hátt til að ástæða sé til að geyma þær. Einstakar, til dæmis hvað aldur 

varðar, að um sé að ræða upprunalegt eintak eða þær hafi listrænt gildi. Að öðrum 

kosti sé ekki afsakanlegt að geyma þær.  

Það eru margvíslegar upplýsingar sem auka heimildagildi ljósmynda, svo 

sem hver tók myndina og fyrir hvern, hvert var tilefnið og hver sá um framköllun 

og jafnvel fegrun á myndinni. Svo getur eitt og annað verið í myndinni sjálfri sem, 

að liðnum nokkrum árum hefur upplýsingagildi um þann tíma sem myndin var 

tekin. Skráning allra slíkra upplýsinga sem fylgja myndum auka gildi þeirra og 

kemur sér vel þegar verið er að velja til framtíðarvarðveislu. „Óþekkt mynd getur 
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hvorki verið sönnun eða upplýsing – mynd segir ekki alltaf meira en 1000 orð“ 

(Charbonneau, 2005, s. 126). 

Á undanförnum árum hefur miklu grettistaki verið lyft við gerð staðla um 

flokkun og skráningu á ljósmyndum. Það er þó ekki þannig að allir hafi komið sér 

saman um eina leið enda kosturinn við staðla sá að það er til svo mikið af þeim að 

allir geta valið það sem þeir vilja (Klijn og Lusenet, 2004). Um allan heim eru 

tölvufyrirtæki að finna upp og hanna gagnagrunna sem ekki eru eins. Söfnin velja 

síðan mismunandi forrit og gagnageymslur og þannig hentar ekki öllum eitt og 

sama mótið. 

Þrjár meginreglur eru hafðar í huga við val á slíkum kerfum. Þær eru:  

 

1. Skrárnar þurfa að vera sveigjanlegar og uppfæranlegar. 

2. Skrárnar þurfa að vera þannig uppbyggðar að allar færslur séu fljótt- og 

auðfundnar. 

3. Skrárnar þurfa að vera ódýrar í gerð og viðhaldi (Taylor, 2006). 

 

Russ Burkel (2003) skrifaði ágætis grein um stafræna tækni og hætturnar 

við hana. Hann kemur þar inn á það sem hann kallar grunvallar misskilning okkar 

á tölvutækni. Að við skiljum ekki að allt á upphaf sitt í mannshuganum og hann er 

tækið sem þarf að geta endurheimt og skilið. Þessvegna sé ævinlega affarasælast 

að nýta tækni og gagnagrunna sem fara eins nálægt því og hægt er að vera 

skiljanlegir. Míkrófilmur sem geymslugögn eru að því leyti hinn augljósi kostur 

við alla skjalstjórnun að það þarf ekki annað en stækkunargler og ljósgjafa til þess 

að hver og einn geti lesið og skilið. Og það er til búnaður sem gerir mönnum 

kleyft að keyra tölvugögn út á filmur og geyma þannig Undir þetta tekur Palm 

(2006) og stingur upp á því að COM-örfilmur (e. computer output microfilm) geti 

verið öruggasti og ódýrasti langtímavarðveislumiðillinn, þar sem þær endast í allt 

að hundrað ár og eru auðlesnar. En það er ekki alltaf einfaldasti og ódýrasti 

kosturinn sem verður fyrir valinu þegar þróunarsagan tækninnar er skoðuð. Allur 

sköpunarkraftur í ljósmyndageiranum beinist nú að stafrænni tækni og framförum 

og breytingum á því sviði. Kostirnir eru þeir að aðferðirnar eru ódýrar og 

handhægar. Gallarnir eru að tölvuheimurinn er stór og þarf mikið til þess að 

viðhalda sjálfum sér. Þannig þarf sífellt að finna upp eitthvað nýtt og sérstakt sem 
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gerir allt sem á undan er gengið úrelt (Björn Þór Jónsson og Margrét Eva 

Árnadóttir, 2007, s. 13-16). Þetta gerir safnamönnum erfitt um vik því þeir hefðu 

fullar hendur þótt þeir einbeittu sér bara að skráningunni en ekki stöðugum 

tæknibreytingum líka.  

 

1.5. Um stöðuna í Evrópu og SEPIADES 

Á árunum 1998-2000 var gerð ítarleg könnun á stöðu ljósmyndaskráningar í 

Evrópu. Úrtakið var 141 safn sem áttu samtals um 120 milljónir mynda, þar af um 

helmingur yfir 50 ára gamlar. 

Niðurstöður sýndu að ýmsu var ábótavant og vandinn af margvíslegum 

toga. Ljósmyndir voru lítið flokkaðar og forvörslu og geymsluáætlanir náðu ekki 

endilega til þeirra. Söfn höfðu sjaldnast sérþjálfað starfsfólk til að sinna 

ljósmyndasöfnun og skráningaform voru ótalmörg. Söfn með lítið af ljósmyndum 

skráðu þær til að mynda í gagnagrunna sem ekki voru sérhannaðir fyrir slíkt efni. 

Flest söfnin voru að byrja skönnun og rafræna skráningu og þar fóru þau að reka 

sig á þann vegg sem ófullnægjandi skráning er (Klijn og Lusenet 2000).  

Þegar niðurstöður voru fengnar, var tekið til við vinnu að samræmingu. 

Viðhorf til ljósmynda hefur gjörbreyst á síðustu árum, vinsældir margfaldast og 

viðurkenning á mikilvægi þeirra sem menningarverðmætum orðin almenn.  

Vinna eftir stöðlum eykur gæði og nákvæmni en annar stór kostur við 

samræmingu vinnubragða í ljósmyndaskráningu er sá að möguleikar á samnýtingu 

og samvinnu milli safnanna aukast.  

Þá er komið að vandanum við að velja hentugt skráningarform. Góð 

lýsigögn skipta öllu máli þegar ætlunin er að verða sér út um upplýsingar. Ótal 

atriði koma þar til eins og; höfundur, eigendur, hver gaf, aldur, ástand, innihald og 

þannig má lengi telja. Góð skráning hjálpar ekki aðeins til við leit, heldur bætir 

hún einnig við upplýsingum og eykur skilning á myndunum  

Þá þarf einnig að taka tillit til þátta eins og samræmingar og stöðlunar, en 

þar var því miður um of auðugan garð að gresja, ekkert eitt kerfi var til sem þótti 

langhentugast. Annað vandamál var að fjöldi ljósmynda margfaldast með ári 

hverju og skráningavinna við þær eingöngu tæki mannsaldra. 



 

21 

Ýmis skráningakerfi voru skoðuð í þessu ferli þar á meðal skráningakerfi 

bókasafnanna sem þegar voru stöðluð eins og MARC og ISBD. Gallarnir við þau 

kerfi eru að þau eru nokkuð þung og flókin og skráningaþarfir NBM-efnis, eins og 

ljósmynda, eru lagaðar að stöðluðu skráningarformi bóka, sem er all ólíkt. Bækur 

eru einstök heild, meðan mynd getur verið filma, útprent, safn o.fl. og þarf að vera 

samtengd í skráningu við hverja útgáfu af sér. Það var talið einfaldara að hafa 

sérkerfi þannig að óþarfa atriði sem varðar bækur væru ekki með, en sérþarfa 

atriði fyrri ljósmyndir væru til staðar. Þetta skiptir máli upp á einfaldleika og 

aðgengi í leit.  

Svíar höfðu samræmt sínar reglur strax árið 1996 með gerð 

Dataelementkatalogen. Þar er það uppruninn sem er útgangspunktur og litið til 

almennra reglna Alþjóðaráðs skjalastjóra, ISAD(G). Dataelementkatalogen tók 

tillit til ólíkra þarfa og getu sænskra safna og kerfið gert lagskipt (e. multi level) 

þannig að hvert safn gæti valið hversu nákvæmlega það vildi skrá en allir væru 

samt í grunnin að skrá það sama og gera það eins.  

Svið kerfisins hjá þeim eru dæmigerð fyrir svona skráningarreglur en þau 

eru eftirfarandi: 

 

1. Almennar upplýsingar um stofnunina, ábyrgðaraðila og eftirlit. 

2. Grunnupplýsingar; flokkur, safn, skráninganúmer, sería og mynd. 

3. Upplýsingar um uppruna og samhengi („höfuð“, þann sem gerði safnið). 

4. Innihald, lýsing og efnisorð. 

5. Aðgangur og höfundaréttur. 

6. Upplýsingar um gripi eða heimildir sem tengjast viðkomandi ljósmyndum. 

7. Tæknilegar upplýsingar.  

 

Þetta er aðeins sýnishorn af ógrynni efnis sem var skoðað og nýtt við gerð á 

SEPIADES módelinu (e. Safeguarding European Photographic Images for Access 

Data Element Set).  

Í lok vinnunnar var komið módel að gagnagrunni og með honum gefin út 

skýrsla SEPIADES. Skýrsluhöfundar voru þar komnir með 400 atriði til að lýsa 

ljósmynd. Þar af 21 kjarnaatriði. SEPIADES módelinu er ætlað að vera 

sveigjanlegt þannig að sem flestir geti notað það. Það á fyrst og fremsta að vera 
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stuðningur við og vinna með þeim kerfum sem fyrir eru, þar sem flest öll söfn 

hafa þegar eigið skráningarkerfi. En SEPIADES getur einnig verið kerfi sem hægt 

er að nota alveg sjálfstætt. Þannig geta lítil söfn nýtt það til hliðar við önnur kerfi. 

Stór og vel stæð söfn geta gert ýtarlega skráningu með því. Ef tími og mannafli er 

af skornum skammti er hægt að skrá myndasöfn sem söfn með því að lýsa þeim 

sem heild en ekki hverri mynd fyrir sig. 

Kerfið er byggt upp á lagskiptingu eins og sænska kerfið og hver notandi 

getur ráðið hvað hann notar mörg lög. Skrásetjarar ákveða sjálfir uppbygginguna. 

Efsta lagið í skráningunni er nafn viðkomandi stofnunar, heimilisfang og lýsingu á 

safninu, eða allar upplýsingar sem verða að vera til staðar ef söfn eru t.a.m. að 

skiptast á gögnum við önnur söfn. Næst geta komið einstök myndasöfnin innan 

safnsins og svo flokkar innan hvers myndasafns og svo framvegis. Hægt er að 

tengja saman öll form hverrar myndar. Mynd getur verið til sem útprent, filma eða 

á diski. Þannig er komið í veg fyrir að verið sé að skrá sérstaklega hvert form 

hennar og einfalda leit að viðeigandi formi. Aðfangabókin í SEPIADES er inni í 

skráningakerfinu. Þannig að auðvelt er að athuga upplýsingarnar. Hver og einn 

getur gert sitt eigið veftré eins og hann vill byggja upp sinn aðgang. Gögn eru 

geymd í XML-skrám, slíkar skrár eru lesanlegar öllum kerfum, sem auðveldar 

allan aðgang og er öryggisþáttur við geymslu. Því einfaldari sem skrár eru þeim 

mun minni hætta á bilunum og hruni. Það sem er skráð í SEPIADES er þannig 

auðvelt að færa í lýsigagnastaðall, ISO 15836 (Dublin Core, 2008). sem skiptir 

máli ef stofnun þarf vottun. Mjög gott leitarkerfi er í skráningarkerfinu. Það getur 

fundið nánast hvað sem er, hvar sem er. Kerfið er líka gagnageymsla þannig að 

stofnanir geta deilt söfnum sínum hver með annarri að vild.  

 

1.6. Stefnumótun hjá Norðmönnum 

Norðmenn hafa unnið að því undanfarin ár að samræma reglur innan safnageirans 

og leggja mikið uppúr því að útbúa faglegar leiðbeiningar sem eru aðgengilegar 

öllum. Fulltrúi þeirra í SAPIADES, Kristin Aasbö, leiðir einn vinnuhópinn sem 

fjallaði um samræmd vinnubrögð við skráningu á ljósmyndum. Hann hefur nú 

skilað af sér tillögum. Staðallinn er unnin fyrir ABM (n. archive, bibliotek, 

museum) í Noregi sem er víður samstarfsvettvangur skjalasafna, bókasafna og 
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minjasafna. Hjá ABM hefur einnig verið unnið að stefnumótun í ljósmyndasöfnun 

og samtökin hafa nýlega gefið út stefnuskrá sína í þeim málum sem þeir kalla 

Mikilvægt og fallegt (n. Viktigt og vakkert). Leiðbeiningarit þetta gefur fyrirmæli 

um söfnunarstefnu, verkaskiptingu, verkferla og fleira.  

 

1.6.1. Norskur staðall um skráningu ljósmynda 

Norðmenn byrjuðu að vinna að sínum skráningarstaðli (n. Standard for 

fotokatalogisering) árið 2003 og luku vinnunni 2007. Hvatinn að þeirra vinnu eru 

aðgengiskröfur almennings og fræðimanna og viljinn til þess að allir geti nálgast 

myndirnar gegnum netskráningu óháð því hvar þær liggja. Þrátt fyrir mikið 

samstarf innan norska safnageirans voru söfnin að skrá ljósmyndir á mjög ólíkan 

hátt.  

Markmiðið með staðlinum er ekki að allir geri allt á sama hátt heldur að 

hægt sé að sameinast um kjarna, skráningaratriða sem allir nota á sama hátt 

þannig að hægt verði að leita samtímis í öllum norskum ljósmyndasöfnum og 

ljósmyndaskjalaskrám (Standard for fotokatalogisering, 2007, s. 4). Þeirra reglur 

eru gerðar með hliðsjón af ISAD(G) (e. General International Standard Archiva 

Description) reglum um skráningu og megináhersla þeirra nýtt, eins og að flokka 

frá almennu til sértæks. Einnig að skrá aðeins það sem skiptir máli og gera það 

nákvæmlega þannig að hver hlutur hafi sinn tilgreinda stað og raðist inn í 

fyrirfram ákveðið kerfi og að aldrei sé um tvískráningu að ræða. Þeir hafa gert 

staðal með 26 skráningarreitum, þar af eru 14 skylduskráningarreitir. Við 

skylduskráningu er byrjað á því að merkja myndina með nafni stofnunar og síðan 

þeirra heildar sem eintakið er hluti af og svo fær myndin sitt númer innan þeirrar 

heildar. Þannig geta margar myndir, fengið sömu skráningu innan heildar en hvert 

eintak fær svo sína persónulegu skráningu. Mynd fær síðan titil og tilgreint er 

hvort hún tilheyrir skjalasafni, safnheild eða er ein og sér. Nafn þess sem gerði 

og/eða átti myndina upphaflega er skráð og einnig hver er tilurð hennar 

(fréttamynd, ljósmyndastofumynd o.þ.h.). Skráð er innihald myndarinnar, af 

hverju hún er, nöfn þeirra sem eru á myndinni og/eða staðarnöfn. Einnig er skráð 

dagsetning myndatöku. Myndunum þarf að gefa efnisorð. Lýsa þarf því formi sem 

myndaeintak er á (pappírs og/eða filmutegund, stafrænt form) og hvar eintakið er 

að finna, hvort hún er í höfundarétti, hvenær hún var skráð og hvort til er afrit. 
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Þessi atriði eru skylduskráning. Hvert atriði er vel útfært og lýst í staðlinum og 

svo bætast við 12 atriði í viðbót sem mælt er með að séu skráð.  

Samkvæmt staðlinum eru söfnin ekki skyldug til að nota sameiginlegt 

flokkunarkerfi eins og til að mynda Outline sem er norskt flokkunarkerfi fyrir 

minja- og skjalasöfn og er meðal annars notað af nokkrum íslenskum söfnum, 

heldur er þeim leyfilegt að nota þau flokkunarkerfi sem þau velja. Mælt er með 

notkun samræmds efnisorðalista og stýringu á efnisorðum. Norski staðallinn er 

líka lagskiptur til þess að gefa færi á að aðlaga uppbyggingu að þörfum á hverjum 

stað. Hann er mjög vel og nákvæmlega útfærður en jafnframt sveigjanlegur og 

einfaldur í notkun.  

 

1.6.2. Norsk stefnumótun í vali á ljósmyndum: Mikilvægt og fallegt  

En Norðmenn hafa ekki aðeins útbúið sér skráningarreglur heldur hefur ABM í 

Noregi hefur markað sér stefnu og gefið út leiðarvísi um að hverju beri að stefna í 

ljósmyndasöfnun þar í landi, og hvernig eigi að velja úr það sem á að safna, 

Mikilvægt og fallegt nefna þeir hann. Byggt er á sænskum reglum frá 2003. 

Söfnun á ekki bara að felast í móttöku á öllu efni, heldur ákveðinni stefnu og 

þróunarmarkmiðum. Hvatinn að gerð hans var líka kröfur um aðgengi og að reyna 

að aðstoða við að leysa þann vanda sem söfn standa frammi fyrir þegar ákveða á 

hvað og í hvaða röð, á að setja á stafrænt form og gera þar með netvænt. 

Netvæðing efnis eykur kostnað ljósmyndasafna til muna og gerir það nauðsynlegt 

að velja vandlega, hvað það er sem er mikilvægt og að ganga úr skugga um að 

ekki sé verið að geyma sömu gögnin á mörgum stöðum.  

 Söfn byggja á kenningum og hefðum við val sitt á safngripum. Á 

bókasöfnum eru það þarfir lesenda sem ráða og á minjasöfnum eru það oft 

verðmætir gripir sem mest eftirspurn er eftir. Annað sem taka þarf tillit til er hvað 

hægt er að fá, á hverju söfnin hafa ráð, hverju söfnin vilja sérhæfa sig í og hvernig 

þau vilja forgangsraða hjá sér (Viktigt og vakkert, 2008). Siðareglur safnamanna, 

ICOM, leggja áherslu á að söfn taki ekki við öðru en því sem passar inn í þeirra 

söfnunarstefnu (ICOM, 2004). Ljósmyndasöfnun þarf sín eigin viðmið þó hægt sé 

að styðjast við annarra hefðir líka. Það er mikil ábyrgð að ákveða hvað það er sem 

á að henda, sem hverfur þar af leiðandi um allan aldur og hvað það er sem við 

ætlum komandi kynslóðum að hafa sem heimildir um liðna tíma. Í norsku 
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stefnumótuninni er lögð höfuðáhersla á söfnunarstefnu en með henni er hægt að 

þróa starfið faglega og skipulega. Það er ekki bara verið að verja söfnin ofvexti 

heldur að velja með virkum hætti það sem hefur raunverulega þýðingu fyrir þau. 

Slíkt val þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Setjast þarf vel yfir móttöku á 

ljósmyndum og skoða alla þætti, innihald safns og leyfi og takmarkanir safnsins 

til að fara með efnið að vild. 

Þegar svo efni er valið til að setja á netið þarf að gæta lagarömmum og 

vörslugetu, því söfn hafa ekki ótakmörkuð fjárráð og í sumum tilvikum geta 

ljósmyndir eins og önnur skjöl fallið undir geymsluskyldu þjóðskjalasafna.  

Fjallað er um vandann við að grisja safnefni. Sumir vilja geyma allt fyrir 

komandi kynslóðir til að velja úr en reynslan sýnir að vandamál sem fylgja of 

miklu magni verður að leysa. Aldrei má þó láta slíkar ákvarðanir eftir einum 

einstakling heldur verður að koma til regluverk og nefndir sem fara yfir slík mál 

(Viktigt og vakkert, 2008). Sú regla er einnig í samræmi við siðareglur ICOM 

(2004). Þegar verið er að velja myndir á safn eru nokkur atriði sem gengið er út 

frá; stefna og sérhæfing safnsins, menningarsögulegt og listrænt gildi myndanna, 

tæknileg atriði eins á hvaða formi myndin er, ástandsmat og viðgerðkostnaður og 

svo hvort safnið getur nýtt sér efnið. Þegar valið er hvað á að fara á netið er svo til 

viðbótar þessu, litið til þess meðal annars hversu mikil eftirspurn er eftir efninu, 

hvort svipað efni er til á stafrænu formi og hvort má birta það.  

Mikil áhersla er á samvinnu og samráð við alla þá aðila sem hafa um málið 

að segja, til að mynda ljósmyndarar, eigendur mynda, aðrir safnamenn, 

lögfræðingar, notendur og fleiri. Taka þarf tillit til allra þessara þátta þegar myndir 

eru metnar og þó svo að ekkert þessara atriða sé einfalt þá er útlistun á þeim 

vönduð og hjálpleg fyrir söfn til að fara eftir (Viktigt og vakkert, 2008). 

 

1.6.3. Höfundaréttur og persónuvernd í Noregi  

Norskir safnamenn hafa ekki síður en íslenskir kollegar þeirra velt fyrir sér 

höfundarétti (n. åndverksloven). Til marks um hversu flókin þessi mál eru má 

nefna að ABM hefur látið útbúa fyrir sig lögfræðilegt álit á höfundarétti á 

skráningarlistum og gagnagrunnum. Þar kemur m.a. fram að höfundaréttur getur 

ekki náð yfir skrár sem gefnar eru út með almennum lýsigögnum eins og nöfnum, 
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númerum og þess háttar en þegar búið er að lýsa gagninu/ljósmyndinni „myndin 

er af...“ þá getur höfundaréttur náð yfir þann hluta skráningarlistans. Og málið 

flækist enn þegar athugað er hver á þá þann höfundarétt því það er í raun sá sem 

semur þann texta sem hefur einkarétt á honum. Sá réttur getur líka verið eign þess 

sem á skráningarlistann þ.e. stofnunarinnar, en þá þarf að geta þess í samningum 

milli þessara aðila (Søndersrød, 2009). Þess ber að geta að þetta er álit eins 

lögfræðings. 

 Greinarmunur er gerður á ljósmynd (n. fotografi) og mynd tekinni á 

ljósmyndavél (n. fotografiske bilder) sem eru ljósmyndir sem falla ekki undir að 

vera höfundaverk. Myndir eru þá af einhverju sem sést frá ákveðnu sjónarhorni á 

ákveðnum tíma, en til þess að falla undir höfundarétt þarf ljósmyndari þar á ofan 

að hafa sett á þær sitt mark, túlkað þennan raunveruleika á sinn sérstaka hátt. Þetta 

þarf að meta í hverju tilviki fyrir sig. En þó svo að myndir falli ekki undir 

höfundarétt eru þær eigi að síður varðar af persónuverndarlögum (Børde og 

Søndersrød, 2008). 

Veraldarvefurinn virðist svo vera nokkurskonar einskis manns land. 

Almennt er reglan sú að lög og reglur þess ríkis gilda, sem hýsir höfuðstöðvar 

viðkomandi vefseturs, þannig gilda til dæmis lög Kaliforníu um Facebook. 

Norðmenn og Danir eru nú að velta fyrri sér þessari stöðu veraldarvefsins 

gagnvart þjóðríkjum. Reglur Facebook, brjóta oft í bága við reglur annarra ríkja 

bæði um persónuvernd og höfundarétt. Beiðni um svar við því hvort Facebook 

fellur undir dönsk lög hefur þegar verið lögð fyrir danska dómsmálaráðherrann 

(Oklum, 2009). 

 

1.7. Samantekt 

Saga ljósmyndunar hefst fyrir um það bil 170 árum síðan. Tæplega 100 ár líða frá 

fyrstu tilraunum með Myrkvað herbergi, til þess að ljósmyndir verði 

almenningseign. Þær eru allstaðar í lífi okkar, ómetanlegur geymslumiðill fyrir 

minningarnar. Ekki nutu ljósmyndir þó mikillar virðingar sem safnagögn til að 

byrja með. Skráningu á þeim var mjög ábótavant og ekki hugað sérstaklega að 

umbúnaði um þær. En smátt og smátt fara þær að taka meira pláss og farið er að 

huga betur að sérstöðu þeirra. Flest söfn spretta uppúr skjala- og minjasöfnum og 
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eiga nú flest sveitarfélög vísi að ljósmyndasöfnum. Þjóðminjasafn Íslands hefur 

safnað ljósmyndum í um 100 ár. Sú deild innan safnsins heitir nú Ljósmyndasafn 

Íslands. Nokkrir atvinnuljósmyndarar í Reykjavík lögðu grunninn að 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Ríki og sveitarfélög sjá í flestum tilvikum um 

rekstur safna á Íslandi.  

 Flokkun og skráning ljósmynda er um margt sérstök og erfitt og þungt í 

vöfum að nota reglur sem bókasafnsfræðingar hafa útbúið. Þær reglur reyna að 

steypa ljósmyndir í sama mót og bækur. Flokkun, skráning, samhæfð og stöðluð 

vinnubrögð eru eigi að síður nauðsynleg ef yfirsýn á að fást yfir það gífurlega 

magn sem orðið er til af ljósmyndum. Þær eru ekki bara hluti safneignar og 

mikilvægar sem slíkar, heldur eru þær iðulega notaðar til að skrá með þeim aðra 

safnmuni líka.  

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar með stöðlun á vinnubrögðum. En það er 

ekki fyrr en undir síðustu aldamót sem vinna að samræmingu milli safna í Evrópu 

hófst. Starfshópur sem vann við það skilaði síðan gagnagrunni og samræmdum 

staðli um flokkun og skráningu inn í SEPIADES árið 2004. Þetta kerfi gerir 

reyndar ráð fyrir að hægt sé að vera með yfir 400 skráningaratriði en 21 atriði taka 

þeir út sem mikilvægust. Einfaldleiki og sveigjanleiki var fyrst og fremst hafður í 

huga, þannig að sem flestir gætu nýtt sér það.  

 Norðmenn hafa unnið mikla faglega vinnu í sinni ljósmyndasöfnun. Þeir 

hafa meðal annars útbúið sinn eigin flokkunar- og skráningarstaðal. Þar er 

vandlega farið yfir 26 skráningaratriði, þar af gera þeir 14 að skylduskráningu og 

svo velja söfnin hvað þau vilja og þurfa að nota af hinum. Einföld og nákvæm 

framsetning og góð útskýring á öllum atriðum einkennir þennan staðal sem þeir 

kalla Standard for fotokatalogisering. 

Samtök safna í Noregi, ABM hafa markað sér stefnu í ljósmyndasöfnun, 

og gefið hana út. Mikilvægt og fallegt, leiðbeinir söfnum við að setja sér markmið 

og standa við þau. Virk söfnunarstefna er þar talin nauðsynleg til að hægt sé að 

gera sér grein fyrir hvar þörf er fyrir viðbót og af hverju er komið nóg. Það er 

mikil ábyrgð að ákveða fyrir framtíðina hvað á að geyma og hvað ekki, en 

nauðsynlegt að horfast í augu við þann vanda sem óheft magn skapar, þar sem 

kostnaður er talsverður við hverja ljósmynd. Þá eiga söfn, samkvæmt alþjólegum 

siðareglum ICOM, ekki að safna öðru en því sem er mikilvægt hverri stofnun.  
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Norðmenn hafa eins og Íslendingar sett sér lög um höfundarétt og 

persónuvernd. Ákveðin atriði er varða þau sérstaklega, eins og um höfundarétt á 

skráningartextum og mun á mynd sem tekin er á ljósmyndavél og ljósmynd sem 

höfundaréttur gildir um, er til marks um hversu vakandi söfnin þurfa að vera fyrir 

þessum lögum og þróun á þeim. Lagaleg staða netsins gagnvart lögum þjóðríkja 

hefur enn ekki verið skýrð.  

Í kaflanum hér á eftir verður sagt frá rannsóknaraðferð, undirbúningi og 

framkvæmd rannsóknarinnar. 
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2. Rannsóknaraðferð 

Hér verður gerð grein fyrir tildrögum þessarar rannsóknar og sagt frá því hvernig 

hún var unnin og hvert var markmiðið með henni. Gerð verður grein fyrir þeim 

rannsóknarspurningum sem að baki liggja og þeirri aðferðafræði sem notuð var. 

Einnig verður fjallað um gagnaöflun, hvernig þátttakendur voru valdir og hvernig 

gögn og niðurstöður voru greind. Að endingu verður fjallað um hvert mikilvægi 

slíkrar rannsóknar er og hvaða siðferðileg álitaefni höfundur rak sig á.  

 

2.1. Eigindleg rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir félagsvísinda eiga upphaf sitt að rekja til 

rannsóknaraðferða mannfræðinnar, etnógrafíunnar. Sú aðferð þróaðist snemma á 

20. öldinni við rannsóknir mannfræðinga á framandi samfélögum. Etnógrafísk 

aðferð gerði ráð fyrir því að rannsakandi dveldi á vettvangi með viðfangsefnum 

sínum og lærði, með þátttöku sinni og í samtölum og samskiptum við innfædda, á 

innviði þess samfélags að því marki að hann gæti greint það. Talað var um að eitt 

til tvö ár væru lágmarkstími til að vinna slíkt verk. Það var svo uppúr 1920 sem 

Háskólinn í Chicago fór fyrir félagsvísindamönnum sem beindu sjónum sínum að 

þessari aðferð og bættu hana með því að leggja mun meira upp úr nákvæmri 

skráningu og kóðun á upplýsingum og þróa þannig gagnlegt tæki til notkunar fyrir 

mun fleiri greinar en mannfræðina eina (Hammersley, 2007).  

Eigindlegar aðferðir eru margvíslegar en eiga það sameiginlegt að með 

þeim er leitast við að öðlast djúpan skilning á ákveðnum samfélagslegum 

veruleika. Það er ekki verið að safna fáum upplýsingum frá stórum hópi og alhæfa 

síðan út frá heild, heldur er markmiðið að öðlast dýpri skilning á ákveðnu málefni 

í gegnum þá sem taka þátt í rannsókninni (Taylor og Bogdan, 1998). Þessar 

rannsóknaraðferðir koma sér vel ekki síst þegar viðfangsefnið er lítið rannsakað 

og þessvegna erfitt að gera sér grein fyrir þeim breytum sem geta haft áhrif. 

Aðferðin er opin og gefur möguleika á að kanna ýmsa þætti sem ekki liggja ljósir 

fyrir í upphafi (Creswell, 2009). Einn höfuðkostur þessarar rannsóknaraðferðar er 

hin lýsandi frásögn viðtalanna, sem kemur í veg fyrir ofureinföldun sem stundum 

á sér stað þegar eingöngu er unnið með tölulegar upplýsingar (Marshall og 

Rossman, 2006). Þessi aðferð hentaði einkar vel fyrir þessa rannsókn þar sem 
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viðfangsefnið hefur ekki verið skoðað á þennan hátt áður og erfitt að gera sér 

grein fyrir því hvaða spurningar væru mikilvægastar.  

Helstu vinnutæki eigindlegra rannsóknaraðferða eru opin viðtöl, 

þátttökuathuganir, rýnihópar og greining á rituðum heimildum og gögnum. 

Rannsakandinn skoðar það tilvik sem vekur áhuga hans. Hann kastar út stóru neti 

og veiðir mikið af upplýsingum. Við greiningu, sem kölluð er aðleiðsla, er síðan 

farið frá hinu almenna til hins sértæka (McIntyre, 2005). Í þessari rannsókn var 

valið að nota opin viðtöl og greiningu á rituðum heimildum og draga ályktanir þar 

af. Slíkar ályktanir eru ekki ætlaðar til alhæfinga heldur byggðar á líkum og ætlað 

að gefa vísbendingar.  

 

2.1.1. Opin viðtöl  

Opin viðtöl eru hugsuð þannig að rannsakandi hittir viðmælendur sína, gjarnan á 

þeirra heimavelli til að tryggja þægilega líðan og öryggistilfinningu þeirra. 

Viðtalinu er ætlað að líkjast spjalli á kunnuglegum nótum. Hann spyr síðan opinna 

spurninga sem leiða viðmælanda út í frásögn en ekki bara af eða á svör. Þannig 

koma svörin úr reynslubrunni fólks og eru ólík eftir viðmælendum (Pole og 

Lampard, 2002). Spurningarnar eru mótaðar fyrirfram að því leyti að spyrjandi 

hefur sett niður fyrir sér nokkurn veginn hvaða upplýsingum hann er á höttunum 

eftir, en til að viðtalið verði sem eðlilegast eru spurningablöð ekki höfð uppi 

meðan á viðtalinu stendur. Oft hafa rannsakendur þó með sér spurningaramma og 

líta yfir hann áður en viðtali líkur til að fullvissa sig um að engin mikilvæg 

spurning hafi orðið útundan.  

Stóri kostur þessarar aðferðar er það svigrúm sem hún gefur fræðimönnum 

til þess að taka á móti nýjum upplýsingum og nýjum sjónarhornum og fylgja þeim 

eftir ef þau virðast áhugaverð (Taylor og Bogdan, 1998). 

 Í rannsókninni var gerður spurningarammi fyrirfram fyrir hvert viðtal. 

Listinn var ekki hafður uppi við þannig að viðtölin gætu þróast í þær áttir sem 

viðmælendur leiddu þau. Þannig héldust þau innan ramma en sköpuðu líka óvænta 

þekkingu. 

Það sem skilur slík viðtöl frá almennu spjalli er ekki síst hlustunin, sem 

verður að vera mjög virk. Rannsakandinn þarf að hlusta gaumgæfilega eftir öllu 

því sem viðmælandi er að segja og vera þess fullviss allan tímann að hann sé að 
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skilja rétt og grípa inn í og biðja um nánari skýringar ef eitthvað er óljóst (Bogdan 

og Biklan, 2003). 

Þegar viðtölin eru tekin upp gefst færi á að hlusta aftur og aftur og öll 

framvinda samtalsins, hvenær viðmælendur tala af öryggi og hvenær þeir hika, 

rifjast upp (Silverman, 2001). 

Þannig geta áherslur rannsóknarinnar breyst nokkuð í vinnuferlinu enda er 

reiknað með því að þessi aðferð leiði rannsakandann að einhverri þekkingu sem 

hann vissi ekki fyrirfram að væri mikilvæg (Legard, Keegan og Ward, 2003). 

 

2.1.2. Grunduð kenning  

Þegar rannsakandi velur að vinna með opin viðtöl fylgir yfirleitt ákvörðuninni að 

nota svokallaða grundaða kenningu til að vinna úr viðtölunum. Grunduð kenning 

þýðir að við ígrundun á gögnum og heimildum verður kenningin til, hún er ekki til 

staðar í upphafi, heldur sprettur hún fram úr gögnunum. Á meðan á gagnaöflun 

stendur er rannsakandi stöðugt að fara yfir gögnin sín, kóða þau og lesa saman 

þræði, greiningin fer þannig fram samhliða gagnaöfluninni og felur m.a. í sér 

sífelldan samanburð á gögnum og heimildum sem unnið er með (Strauss og 

Corbin, 1998; Esterberg, 2002). Jafnóðum og viðtöl voru tekin og gögnum safnað 

var beitt opinni kóðun. Þegar gagnasöfnun var nánast lokið voru þræðirnir dregnir 

saman og gerð markviss kóðun á áhugaverðustu þáttunum .  

Þegar unnið er úr gögnunum jafnóðum spretta nýjar spurningar upp úr 

gögnunum og beina rannsakanda áfram að nýjum heimildum til að svara 

spurningum úr fyrri gögnum (Neuman, 2006). Meðan unnið var að rannsókninni 

komu fram í gögnunum áherslur sem smám saman urðu ofan á og vísuðu 

rannsakanda áfram í gagnaöflun sinni.  

Rannsakanda er að sjálfsögðu ekki ætlað að vera skoðanalaus við upphaf 

rannsóknar, hann hefur sínar óljósu tilgátur sem leiða hann af stað en markmiðið 

er að gefa þeirri vitneskju sem aflað er fullt færi á að verða að þekkingu.  

 

2.1.3. Orðræðugreining 

Orðræðugreining (e. discourse analysis) gerir ráð fyrir að lesa megi úr texta 

ákveðna þræði um félagslegan veruleika. Merking tungumálsins og þar af leiðandi 
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textans breytist stöðugt í félagslegu samhengi og aðeins við slíka greiningu kemur 

í ljós hinn margþætti veruleiki sem í textanum býr. Andstæður eru mikilvægar í 

orðræðugreiningu því gert er ráð fyrir að í lifandi texta sé að finna andstæður milli 

valda og baráttu, samþykkis og mótmæla, milli þess sem er sagt og ósagt látið. 

Það er í gegnum orð og texta sem hlutir eru flokkaðir saman eða aðgreindir og orð 

og umfjöllun er talin hafa raunveruleg áhrif á stöðu umfjöllunarefnisins í 

samfélaginu. Þannig geta mikilvægar upplýsingar falist í því að beita 

orðræðugreiningu á texta (Taylor, 2001). Þessari aðferð hefur lengi verið beitt í 

menningartengdum rannsóknum og bókmenntafræðilegum en á vel heima innan 

eigindlegrar aðferðafræði. Gögn af þessu tagi geta verið af ýmsum toga, sem 

dæmi má nefna opinber skjöl, einkabréf, blaðagreinar, vefsíður, sjónvarps- og 

útvarpsefni (Bogdan og Biklen, 2003; Bloor og Wood, 2006). Í þessari rannsókn 

voru lög, vefsíður, greinar, skýrslur og álit, ásamt með tölvupóstkönnun sem var 

gerð, voru skoðuð samkvæmt viðmiðum orðræðugreiningar.  

 

2.2. Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Markmiðið er að gera grein fyrir stöðu í ljósmyndasöfnun á opinberum vettvangi á  

Íslandi í dag. Afla upplýsinga um hver ramminn er utan um söfnunina á 

ljósmyndum, í hvers höndum hún er og hvernig er búið að söfnunum. Ennfremur 

er tilgangur rannsóknarinnar að skoða hvaða vinnureglur hafa þróast á söfnunum 

varðandi grunnþætti eins og aðföng, skráningu, varðveislu og grisjun, þannig að 

hægt sé að gera sér grein fyrir hvað er vel gert og hvort og þá hvar pottur sé 

brotinn í söfnun á ljósmyndum og að hverju þurfi helst að huga. 

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 

Ytri umgjörð 

 Hvaða lög hafa helst áhrif á sérhæft svið ljósmyndasafna?    

 Hverjir eiga söfnin og reka? 

Innra starf 

 Hvernig berast aðföng og hvaða reglur gilda um móttöku á þeim? 

 Eru fastmótaðir vinnuferlar við skráningu, varðveislu og grisjun?  

 Hversu aðgengilegar eru ljósmyndirnar? 
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2.3. Rannsóknarsnið  

Rannsóknarsniðið sem hér var notað er svokölluð tilviksathugun (e. case study) en 

það er ítarleg rannsókn á tilteknu umhverfi, efni eða hóp, afmarkað í tíma og rúmi. 

Hægt er að nota ýmsar uppsprettur heimilda og tegundir gagna sem setja tilvikið 

sjálft í samhengi. Tilviksathugun gerir ráð fyrir ýmiss konar gagnasöfnun, það 

geta verið viðtöl sem rannsakandi tekur og/eða kemst í, þátttökuathuganir, ritaðar 

heimildir af ýmsu tagi, útgefið efni, þar með talin lög og heimasíður sem snerta 

þetta tilvik. Þegar rannsakandi hefur svo lokið gagnaöflun kóðar hann heimildir 

sínar og finnur þá þræði sem í þeim leynast og greinir niðurstöður þeirra (Bogdan 

og Biklen, 2003). Í þessari athugun voru það viðtöl og greining á gögnum sem 

stuðst var við. Og eins og áður er tekið fram er ekki ætlast til að alhæft sé út frá 

slíkum rannsóknum, en þær geta gefið forvitnilegar vísbendingar.  

 

2.4. Lýsing á verkefninu og gagnaöflun 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á umsýslu með ljósmyndir á söfnum á 

Íslandi. Stutt tölvupóstkönnun var send út í desember 2007 er varðaði aðbúnað, 

safneign og skráningu. Svör voru að berast frá desember til janúarloka 2008. 

Fjögur söfn svöruðu og má sjá svörin í viðaukum 1-4 aftast í ritgerðinni. Tekin 

voru viðtöl við framámenn í safnamálum og upplýsinga aflað um ytra umhverfi 

safna, hvernig búið er að þeim varðandi húsa- og tækjabúnað. Einnig hvernig 

fjárveitingum til þeirra væri háttað. Þessi viðtöl voru kjarni rannsóknarinnar. 

Fjallað var um þau lög sem sérstaklega hafa áhrif á ljósmyndasöfn. Síðan var 

hugað að innra starfi safnanna og athugað hvort söfn hafa sett sér markmið með 

ljósmyndasöfnun og samhæfðar reglur um móttöku þeirra, skráningu og ekki hvað 

síst grisjun. Í þeim hluta var alveg sérstaklega hugað að tveimur ljósmyndasöfnum 

sem valin höfðu verið.  

 

2.4.1. Undirbúingur og framkvæmd 

Undirbúningur hófst þegar á haustmisseri 2007 með því að haft var samband við 

nokkra aðila innan safnageirans og akademíunnar og leitað eftir áliti á 

rannsóknarefninu. Einnig var send út tölvupóstkönnun til nokkurra 

ljósmyndasafna með spurningum sem vörðuðu aðbúnað og innra starf. Á 
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vormisseri 2008 var svo hafist handa við að setja niður og skipuleggja 

rannsóknina. Viðtölin voru tekin í tveimur hlutum, á vormisseri 2008 og á 

vormisseri 2009. Úrvinnsla og framsetning var síðan unnin á haustönn 2009. 

Tekin voru níu opin viðtöl. Markvisst úrtak var notað við val á þátttakendum. 

Talað var við fjóra sérfræðinga á tveimur ljósmyndasöfnum, þar af var talað við 

tvo þeirra tvisvar sinnum. Rætt var við sérfræðing á sviði skjalavörslu og við 

lögfræðing sem sér um hagsmunagæslu vegna höfundaréttar. Að lokum var svo 

talað við einn sérfræðing hjá nefnd á vegum menntamálaráðuneytis sem sér um 

úthlutun og eftirlit með safnastarfi í landinu. Stofnanir sem voru heimsóttar voru 

þrjú opinber söfn, nefnd á vegum menntamálaráðuneytis og hagsmunasamtök 

höfunda.  

Viðtölin voru undirbúin þannig að fyrst var send tilkynning, nr. S3748, til 

Persónuverndar, þó að málið varði ekki viðkvæmar persónuupplýsingar þótti rétt 

að tilkynna rannsóknina til Persónuverndar og lofa þátttakendum nafnleynd og 

gera þeim grein fyrir að gögnum yrði eytt að lokinni rannsókn (Gorman og 

Clayton, 1997; Sigurður Kristinsson, 2003). Hverjum viðmælanda fyrir sig var 

skrifað bréf þar sem gerð var grein fyrir spyrjanda og efni rannsóknarinnar og í 

hverju bréfi var útlistað í grófum dráttum hvers konar upplýsingum væri leitað 

eftir. Útbúinn var spurningarammi fyrir hverja heimsókn sem var vandlega 

yfirfarinn áður en lagt var af stað í viðtal. Þessi rammi var síðan tekinn upp í lok 

viðtals til að athuga hvort mikilvæg umræðuefni hefðu orðið útundan. Viðtölin 

fóru öll fram á vinustöðum viðmælenda. Þannig var öryggistilfinning þeirra betur 

tryggð. Öll viðtöl voru tekin upp á segulband og síðan afrituð orðrétt. Að því 

loknu voru viðtölin kóðuð þannig að athugasemdir voru skrifaðar á spássíu og þær 

síðan greindar í efnisþræði sem mynda aðal þemu rannsóknarinnar.  

Í nánast öllum tilvikum tók fólk vel í umleitun mína um að leggja mér til 

af tíma sínum og þekkingu. Viðtölin tóku frá 43 mínútum og upp í 85 mínútur.  

 

2.4.2. Þátttakendur og heimildir 

Eins og áður hefur var getið var þátttakendum lofað nafnleynd. Þar sem um 

þröngan hóp er að ræða í okkar fámenna samfélagi var hér farin sú leið að gefa 

öllum þátttakendum karlmannsnöfn og segja ekki frá starfsheitum í tengslum við 

nöfn en tekið skal fram hér að þátttakendur eru forstöðumenn og sérfræðingar í 
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skráningarvinnu á tveimur stórum ljósmyndasöfnum. Aðrir viðmælendur voru 

lögfræðingur sem sérhæfir sig í höfundaréttarmálum, sérfræðingur á skjalasafni og 

sérfræðingur hjá safnaráði. Á mynd 1. má sjá lista yfir viðmælendur. 

 

 

 

 

 

   Tafla 1. Viðmælendur 

 

Ekki þótti við hæfi að setja dulnefni á safnaráð þar sem það er aðeins ein slík 

nefnd að störfum eðli málsins samkvæmt. Eftirtalin lög voru lesin: Lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000; lög um Þjóðskjalasafn 

Íslands, nr. 66/1985; höfundarlög, nr. 73/1972 safnalög, nr. 2001/106 og fjárlög 

fyrir árið 2009 og 2010. Miklar upplýsingar fengust í gegnum heimasíður 

Persónuverndar og Safnaráðs, í formi greina, ályktana og fyrirspurna. Einnig voru 

heimasíður stofnana A og B skoðaðar. Send var út stutt tölvupóstkönnun og bárust 

svör frá fjórum söfnum. Rétt þótti að hafa þau einnig undir dulnefni. Þessi skjöl 

voru öll lesin ítarlega og borin saman við viðtöl og aðrar heimildir.  

 

2.5. Siðferðileg álitaefni 

Þetta efni er ekki þess eðlis að það flokkist undir viðkvæmar persónuupplýsingar. 

Engu að síður taldi ég nauðsynlegt að gera viðmælendum grein fyrir því að 

trúnaðar og nafnleyndar yrði gætt. Það gæti verið viðkvæmt mál hjá sumum 

viðmælendum að koma fram undir fullu nafni – ef til vill líkar þeim ekki stefnan 

Nafn Starfsheiti Stofnun Tegund stofnunar 

Kári Jónsson Sérfræðingur Stofnun A Ljósmyndasafn 

Hannes Árnason 

(tvö viðtöl) 

Sérfræðingur Stofnun A Ljósmyndasafn 

Þór Gunnarsson 

(tvö viðtöl) 

Sérfræðingur Stofnun B Ljósmyndasafn 

Björn Gíslason Sérfræðingur Stofnun B Ljósmyndasafn 

Hákon Andrésson Sérfræðingur Stofnun C Skjalasafn 

Karl Briem Lögfræðingur Hugmynd Hagsmunasamtök 

Arnar Karlsson Sérfræðingur Safnaráð Nefnd á vegum ráðuneytis 
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eða tjá sig um eitthvað sem mætti betur fara, nefna jafnvel samstarfsmenn eða 

yfirvöld – er betra að láta viðkomandi vita að viðtalið verði ekki rakið til 

ákveðinnar persónu. Það er samt ekki einfalt verk þar sem verið er að fjalla um 

mjög þröngan hóp sem þekkir ágreiningsmál, ef einhver eru, og skoðanir hvers 

annars trúlega nokkuð vel.  

Rannsakendur sitja stundum uppi með þá tilfinningu að þeir hafi tekið 

meira en þeir gefa til baka (Bogdan og Biklen, 2003; Kvale, 1996). Af þeim toga 

er spurning sem á mig hefur leitað og varðar nafnleyndina. Þegar farið var af stað 

með þetta verkefni lofaði ég fólki trúnaði og nafnleynd í upphafi. Viðmælendur 

mínir höfðu frá ýmsu skemmtilegu og skynsamlegu að segja, sem þeir hefðu 

sjálfir kannski ekkert á móti að haft væri eftir þeim, þannig að stundum þótti mér 

ég nánast vera að hafa af þeim heiðurinn, með því að geta ekki vitnað til þeirra 

fullum fetum undir réttu nafni.  

 

2.6. Mikilvægi rannsóknarinnar 

„Ljósmynd segir meira en 1000 orð“ er setning sem oft er vitnað til. En hvaða 

ljósmyndir eru það sem ná athygli okkar og hvers vegna?  

Það er talað um ákveðna slagsíðu í íslenskum rannsóknum undangenginna 

ára sem myndast af því að Morgunblaðið hefur verið eini fjölmiðillinn sem hefur 

gert sitt eldra efni aðgengilegt á netinu. Hin blöðin eru vissulega til í 

Þjóðarbókhlöðunni en í einfaldari ritgerðum og greinarskrifum freistast menn til 

að sleppa ferðinni þangað og fara bara á netið. Sama máli gegnir um ljósmyndir. 

Sumar ljósmyndir eru komnar á netið, skráðar og lyklaðar með efnisorðum, aðrar 

eru í kössum skráðar með nafni gefanda eða höfundar. Fjármagn og tími eru 

takmarkaðar lindir hjá söfnum og ekki annað séð en að einhverskonar grisjun eða 

úrtaka hljóti að eiga sér stað og þörf á að það ferli sé skipulegt og meðvitað áður 

en holskefla stafrænna mynda steypist yfir söfnin. Þess vegna er mikilvægt að 

rannsaka þetta efni og fá niðurstöður sem kortleggja stöðuna og koma fram með 

tillögur til úrbóta á ýmsum vígstöðvum sem safnafólk, yfirvöld o.fl. gætu nýtt sér 

við stefnumótun á þessum vettvangi. 
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2.7. Tengsl og afstaða rannsakanda til rannsóknarinnar 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni fyrir lokaritgerð í MLIS-námi þótti mér 

rétt að beina augum mínum að einhverju sem ég hefði áhuga á og þekkti. Ég tók 

BA-próf í mannfræði og var nokkuð ákveðin í að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð enda hefur mér leikið nokkur forvitni á að sjá hvernig hún 

virkar í raun innan félagsvísinda með þeim breytingum sem nauðsynlegt var að 

gera til aðlögunar á þörfum þeirra fræðigreina. Ég er lærður ljósmyndari og hef í 

námi mínu í bókasafns- og upplýsingafræði lagt sérstaka áherslu á skjalastjórn. 

Þannig tvinnast saman þetta efni og þau efnistök sem ég hef valið mér.  

Ég ákvað að skoða söfnun á ljósmyndum og hvað verður um þær þegar 

þær fara úr höndum ljósmyndarans. Vinkill skjalastjórnar og skjalavörslu var 

áhugaverður fyrir mig þar sem þessar systurgreinar hafa tekist nokkuð á, varðandi 

skjalasöfnun. Ég hafði fyrirfram mótað mér þá skoðun að of mikið væri þegar 

geymt. Rökin fyrir mikilli söfnun eru sú að nánast ógerningur sé að skilja eigin 

samtíð og þar af leiðandi að vita hvað á að geyma og hverju má gleyma. Það verði 

sífellt menningarleg slys af því að einhverju er kastað sem ekki er hægt að fá 

annars staðar. En til þess að skjöl séu einhvers virði þurfa þau að vera aðgengileg 

og mín skoðun var sú að það væri aðgengilegra að fá upp fjórar vel valdar og 

skráðar myndir af Hallgrímskirkju heldur en 4.444, skráðar með skemmri 

skráningu.  

Það er oft talað um það sem ábyrgðarleysi að henda. Ég vildi meina að 

fólk væri að firra sig ábyrgð þegar það geymir allt og ætlar það komandi 

kynslóðum. Það má reikna með að næstu kynslóðir muni eiga nóg með að skrá 

alla þá ofgótt sem þeim mun tilheyra. Það væri vænlegra að koma sér upp 

stefnumótun, ákveða hverju á að safna og hverjir eigi að gera það, taka svo við 

samkvæmt því og auglýsa eftir því sem upp á vantar en sleppa magninu. Þannig er 

hægt að hugsa betur um lítið, sem frá mínum bæjardyrum séð, var æskilegra en að 

hugsa illa um mikið.  

María Karen Sigurðardóttir, forstöðumaður Ljósmyndasafns Reykjavíkur, 

hélt fyrirlesur um ljósmyndir í Þjóðminjasafni Íslands í 22. apríl 2008. Þar sýndi 

hún mynd eftir óþekktan ljósmyndara af grjótmel og himni, mynd af engu eftir 

engan. Það voru fleiri en ég sem gripu andann á lofti þegar hún sagði svo að þetta 

væri gömul mynd af Öskjuhlíðinni sem nú er með gróðursælli reitum 
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höfuðborgarinnar. „Þessari mynd hefði ég kastað“ hugsaði ég. Það er mikið 

vandaverk að velja ljósmyndir, en ég á ekki von á að það sé ómögulegt.  

Ljósmyndaeign safna hér á landi hleypur nú þegar á milljónum og enn er 

nánast ekkert farið að berast af stafrænu myndunum. Ljósmynd sem ekki er skráð 

er ekki til frekar en önnur óskráð skjöl. Með þessar vangaveltur lagði ég af stað í 

verkið og þykir rétt að gera grein fyrir þeim hér.  

 

2.8. Samantekt  

Í þessum kafla var gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem hér var beitt sem 

kölluð er eigindleg aðferð. Eigindleg rannsókn er notuð til þess að fá efnismeiri og 

dýpri svör en hægt er að fá fram með stöðluðum spurningalistum eða talningu. 

Helstu aðferðir eigindlegra rannsókna eru opin viðtöl, þátttökuathuganir og 

rýnihópar. Þau vopn sem helst eru nýtt hér eru opin viðtöl, grunduð kenning og 

orðræðugreining. 

Markmið rannsóknarinnar er að kortleggja opinbera umsýslu með 

ljósmyndir. Ytri ramminn er þá sá lagarammi sem utan um þær er og hvernig búið 

er að söfnum af opinberri hálfu. Innri spurningaramminn varðar umsýslu safnanna 

með myndirnar. Hvernig þeim er safnað, hvernig þær eru skráðar, gerðar 

aðgengilegar og grisjaðar.  

Rannsóknarsniðið er svokölluð tilviksrannsókn þar sem eitt ákveðið tilvik, 

í þessu tilviki opinber umsýsla á ljósmyndum, er skoðað mjög nákvæmlega og frá 

ýmsum sjónarhornum. Tilviksrannsóknir gera ráð fyrir ýmiss konar 

heimildanotkun, viðtölum, upptökum, rituðum heimildum, ljósmyndum og fleiru.  

Verkefnið hefur verið í vinnslu frá haustönn 2006 þegar spurningalistinn 

var sendur út í desember. Á vorönn 2008 var svo byrjað að taka viðtölin. 

Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki. Trúnaði og nafnleynd var lofað 

og rannsóknin tilkynnt Persónuvernd.  

Siðferðileg álitaefni eru ekki mikil í svona rannsókn. Þó þykir rannsakanda 

rétt að velta fyrir sér hvort viðmælendum sé endilega greiði gerður með því að 

lofa trúnaði og nafnleynd.  

Mikilvægi rannsóknarinnar felst í kortlagningu á stöðunni í dag, þannig að 

hægt sé að undirbúa morgundaginn vel. Breytingar sem átt hafa sér stað á 
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undanförnum árum með tilkomu stafrænnar ljósmyndatækni leiða óhjákvæmilega 

til margföldunar á ljósmyndum og því er gott að gera sér grein fyrir kostum og 

göllum á umsýslu og vinnuferlum við ljósmyndasöfnun. 

Rétt er að gera grein fyrir fyrir fram gefnum skoðunum rannsakanda sem 

taldi við upphaf vinnunnar að nú þegar væri of miklu safnað af skjölum. Ábyrg 

afstaða felist ekki síður í því að gera það aðgengilegt sem þörf er fyrir og eyða 

ekki óþarfa tíma og fjármunum í það sem ekki er ástæða til að halda í. Það er að 

segja; hugsa vel um lítið, frekar en lítið um mikið.  

Í næstu tveimur köflum verður greint frá þeim meginþemum sem fram 

komu í rannsókninni. 
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3. Opinber umsýsla um ljósmyndir á Íslandi 

Í þessum kafla er ætlunin að kortleggja ytri rammann utan um ljósmyndir í eigu 

opinberra aðila. Líta yfir þau lög sem hafa sérstakleg áhrif á þær stofnanir sem 

helst koma við sögu þegar sýslað er með ljósmyndir á opinberum vettvangi. 

Úthlutun á fjármagni og eftirlit með safnastarfi er samkvæmt safnalögum í 

höndum Safnaráðs. Með því er þó ekki öll sagan sögð. Hér verður gerð grein fyrir 

vanda sem steðjað hefur að safnaheiminum með tilkomu menningararfssetra og 

safnvísa í mjög auknum mæli og hvernig reynt hefur verið að bregðast við því.  

 

3.1. Hvar eru ljósmyndir? 

Innan allra fyrirtækja og stofnanna eru til ljósmyndir. Stundum eingöngu af 

starfsmönnum að skemmta sér og afmælum eða heimsóknum fyrirmanna. Í 

sumum tilvikum varða þær beinlínis verkefni viðkomandi stofnunar. Hjá 

Vegagerðinni eru til myndir af ástandi vega og af vinnu við vegalagningar og þess 

háttar. Hjá sjúkrahúsum eru til myndasöfn af áverkum, aðgerðum og slíku, myndir 

sem hafa beina þýðingu fyrir starfsemina. Á listasöfnum er til allnokkuð af 

ljósmyndum sem hafa nokkra sérstöðu, þar sem þær eru óumdeilanlega hugverk 

listamanna og njóta því þeirrar sérstöðu að vera óumdeilanleg listaverk. 

Fjölmiðlar eiga mikið undir góðum myndasöfnum og geyma myndir af öllum 

helstu atburðum sem sögulegir teljast, þar eru myndir orðnar drjúgur hluti af 

heildarverðmæti viðkomandi fyrirtækis. Hjá fagmönnum í ljósmyndun eru þær 

uppistaða fyrirtækisins. Hjá skjala- og minjasöfnum finnst talsvert magn 

ljósmynda og að síðustu skal telja ljósmyndasöfnin sem ekki væru mikils virði án 

ljósmynda. Frá öllum þessum aðilum berast myndir á ljósmyndasöfnin og auk 

þess frá ýmsum einstaklingum, bæði þekktum og óþekktum, sem gefa 

fjölskyldualbúmin sín til þeirra. 

 

3.2. Lög sem gilda um ljósmyndir 

Þau lög sem skiptu viðmælendur mína hvað mestu máli, í því samhengi 

sem hér er fjallað um ljósmyndir og hér verða skoðuð nánar eru; lög um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000; höfundalög, nr. 
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73/1972 og safnalög, nr. 106/2001. Höfundalög og persónuverndarlög hafa áhrif á 

umgengnina við safnkostinn, segja til um hvað má birta og hvað má selja og fyrir 

hverju þarf að fá samþykki annarrar persónu fyrir. Safnalögin hafa bein áhrif á 

rekstur safnanna, segja til um skyldur þeirra og réttindi sem stofnanna og í þeim er 

kveðið á um safnasjóð sem safnaráð sér um að úthluta úr og er rekstrarfé 

safnanna.  

 

3.2.1. Persónuverndarlög  

 Í lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, nr. 77/2000 segir svo í 

fyrstu grein: „Markmið laga þessara er að stuðla að því að með 

persónuupplýsingar sé farið í samræmi við grundvallarsjónarmið og reglur um 

persónuvernd og friðhelgi einkalífs og að tryggja áreiðanleika og gæði slíkra 

upplýsinga og frjálst flæði þeirra á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins.“ 

Um þessi lög fjallar sérstök stofnun; Persónuvernd. Lögin eiga við um alla 

opinbera myndbirtingu í hvaða miðli sem er.  

Með tilkomu netsins er öllu miðlað og erfitt að sjá að einhverjar reglur séu 

í gildi. Í sex viðtölum af þeim níu sem voru tekin er samskiptavefurinn Facebook 

nefndur, meðal annars vegna myndbirtinga sem þar fara fram nokkurn veginn 

óheftar Enn hafa slík mál þó ekki komið til kasta dómstóla hér á landi. Á slíkum 

samskiptavefjum birtir fólk myndir af öllu sem fyrir augu þess ber og það telur 

áhugavert. Persónuvernd barst fyrirspurn um „djamm“  myndir á netinu og birtir 

svar sitt á heimasíðu sinni. Í því svari er mikið um athugasemdir af eftirfarandi 

toga „... getur verið...“ og „... en þá verður að hafa í huga...“ athugasemdir. Þeir 

benda á að tjáningafrelsið veiti ákveðinn rétt til umfjöllunar: „... í þágu 

fjölmiðlunar, lista eða bókmennta... þar af leiðandi getur í skjóli 

tjáningarfrelsisins verið heimilt að setja mynd sem tekin er af þér „á djamminu“ 

á netið án þess að spyrja þig fyrst um leyfi en ef myndbirtingin er t.d. meiðandi 

fyrir þig getur verið um að ræða brot á þessum reglum“ (Persónuvernd, e.d.).  

Ýmsir óvissu þættir eru þarna og reglurnar engan veginn einhlítar. Enda 

alltaf þannig með lög að þau þarf að lesa saman með öðrum lögum þannig að 

túlkun og niðurstöður eru ekki alltaf nákvæmlega eins.  

Eðlilega ríkir því nokkur óvissa hjá safnafólki um hvað er leyfilegt að birta 

á veraldarvefnum og hvað ekki. Ljósmyndasöfnin hafa gert það að reglu að birta 
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ekki mikið af portrait-myndum á vefjum sínum. Brúðkaups- eða fermingarmyndir 

eru heldur ekki settar þar. Um það eru allir sammála og í umræðu um það sagði 

Kári að portrait-söfnin væru skráð í grunn sem væri aðeins aðgengilegur 

starfsmönnum stofnunar A. Aðspurður um hvort ætlunin væri að koma því á netið 

í framtíðinni svaraði hann: „Nei það verður aldrei gert aðgengilegt, það er svona 

persónuvernd og allt það mál.“ Þór á stofnun B, tók í sama streng og sagði:  

 

Það eru náttúrlega takamarkanir fyrir því hvað má setja mikið á 

vefinn af efni út af persónuverndarlögum... önnur vandamál eru 

náttúrlega líka til staðar og það er það hvað á að setja mikið af 

upplýsingunum. Ég meina kemur fólki eitthvað við hver gaf og 

hvenær menn gáfu? 

 

Viðmælendur mínir á ljósmyndasöfnunum töldu sig allir hafa ágæta hugmynd um 

hvernig þessum málum væri háttað og það var ekki fyrr en farið var að spyrja 

nánar um efnið sem óöryggis fór að gæta. Björn taldi þetta vera ákveðna reglu og 

sagði: „Já já þú mátt ekki, þú mátt ekki setja mannamyndir á netið með nöfnum og 

öllu nema þetta séu hérna þekktar persónur sem að sífellt eru á netinu hvort eð er, 

það er bara svo einfalt sko.“ Við nánari eftirgrennslan kom í ljós að hann vissi 

ekki alveg hvað hann hafði fyrir sér í því og taldi að það gæti verið erfitt að 

ákveða hverjir það væru sem væru þekktar persónur.  

 

3.2.2. Höfundalög  

Góð útlistun á höfundarétti fékkst hjá Karli sem útskýrði að höfundaréttur er í 

raun réttur á hugmynd. Höfundur hefur komið hugmynd sinni í verk og þó hann 

selji verkið þá á hann áfram rétt á hugmyndinni. Höfundaréttur er varinn eins og 

hver annar eignaréttur. Það er ólöglegt að taka það sem aðrir hafa skapað án þess 

að greiða fyrir það. 

Höfundaréttur hafa þannig áhrif á alla umsýslu með myndir. Samkvæmt 

43. grein höfundalaga, nr.73/1972 eru myndir eru í höfundarétti þar til 70 ár eru 

liðin frá láti ljósmyndarans. Þessi lög vöfðust ekki fyrir viðmælendum mínum, 

hvað þetta atriði varðar. Allir safnastarfsmenn vissu þetta. Áhrifin á starfsemi 

safnanna eru þau helst að þegar falast er eftir myndum þá eru þær verðlagðar og 
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síðan greitt tiltekin prósenta til höfundar eða erfingja hans. Bæði ljósmyndasöfnin 

greiða 50% til höfunda og taka 50% til sín fyrir umsýslu. Höfundaréttasamtök 

sem fara með slík mál fyrir ýmsa listamenn greiða 80% til höfunda og taka 20% í 

sinn hlut.  

Í máli Karls kom fram að þessi réttur er þó, eins og annar eignarréttur, 

framseljanlegur til annars aðila. Þannig er það ekki óalgengt að ljósmyndarar sem 

gefa verk sín á ljósmyndasöfn gefi þeim höfundaréttinn líka. Kári taldi að vel 

mætti vera að meiri tilhneiging væri til að nota frekar þær myndir sem safnið ætti 

höfundarétt að. Þannig væru meiri líkur á að myndum væri haldið á lofti sem er 

eftirsóknarvert fyrir höfunda þeirra. 

Með tilkomu veraldarvefsin hefur umfang höfundaréttarmála aukist 

gífurlega. Karl sagði:  

 

Þessi miðill gefur auðvitað gríðarlega möguleika... hann er þess 

eðlis að það er að sumu leiti einfaldara að fylgjast með og þar með 

stundum að controlera en það er auðvitað líka miklu einfaldara að 

stela myndum. 

 

Það var þó engan bilbug á Karli að finna. Hann taldi að við værum enn að slíta 

barnsskónum í umgengni við þennan miðil en engin ástæða til að ætla að við 

gætum ekki lært að umgangast höfundarétt þar með sömu virðingu og annars 

staðar. Væntanlegar væru breytingar á þessum lögum til samræmis við Evrópurétt. 

Höfundaréttarsamtökin leggja nú mikla áherslu á að koma kennsluefni út í 

skólana. Þeir hafa látið útbúa disk með efni um höfundarétt og niðurhal á efni af 

netinu. Diskurinn er ætlaður er til notkunar í grunnskólum og ber það lýsandi heiti  

„Ég veit að þetta má ekki en það gera það allir“. Því eins og Karl sagði:  

 

Það verður að ala börn og unglinga upp í að virða höfundarétt á 

nákvæmlega sama hátt og netið er auðvitað þessi ótrúlega flotti 

miðill, að þá í fyrsta lagi sko verða menn að umgangast það með 

virðingu fyrir lögum og þar með að brjóta ekki eignarrétt eða 

höfundarétt. 
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Eins og áður segir, kom samskiptavefurinn Facebook til tals í sex viðtölum í 

rannsókninni. Ekki síst vegna þeirrar yfirlýsingar eigenda síðunnar um að þeir eigi 

allar myndir sem þar birtast og geti farið með þær sem sínar. Einn viðmælandi 

minn sagði mér ágæta sögu af því hversu flókin í umgengni þessi lög og netið 

getur verið. Sagan kemur hér í endursögn: Maður nokkur setti inn eina af sínum 

eigin ljósmyndum á vefinn. Þessi mynd var tekin á hálf-opinberum vettvang  og 

sýndi konur við störf. Ein þeirra sem sást á þessari mynd tók hana umsvifalaust og 

setti inná sína heimasíðu án þess að geta höfundar eða hvaðan myndin væri tekin. 

Eigandi myndarinnar gerði athugasemd vegna þess, konan brást ókvæða við og 

hafði í framhaldinu samband við persónuvernd og lét eigandann vita að hans 

birting á mynd af henni varðaði við persónuverndarlög.  

Viðmælandi minn velti því fyrir sér í framhaldinu hvort væri rétt að gera 

ráð fyrir meiri eftirfylgd eða játa sig sigraðan og hætta að hugsa um þetta. 

Karl sagði réttilega að óvissa í höfundaréttarmálum væri ekki séríslenskt 

fyrirbæri. Með tilkomu netsins reynir allstaðar meira og öðruvísi á höfundarétt en 

hingað til. 

 

3.2.3. Safnalög og Safnasjóður 

Safnalög nr. 106/2001, tilgreina vald og hlutverk menntamálaráðuneytis yfir 

söfnum í landinu og framsals á því til höfuðsafna og safnaráðs. Fjórða grein 

safnalaga segir: „Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem 

hefur það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og 

náttúru landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær 

til sýnis svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar.“ Undir 

þessi lög falla ljósmyndsöfnin og undir starfsreglur safnaráðs um söfnun, 

skráningu og varðveislu falla ljósmyndir ekki síður en öll önnur safngögn. Í grein 

10. sjötta lið safnalaganna er tekið fram að skráning samkvæmt viðurkenndu 

skráningarkerfi sé eitt af skilyrðunum fyrir umsókn um rekstrarstyrk.  

Safnalög gilda um öll söfn, ekki bara þau söfn sem ríkið á, heldur einnig 

sveitarfélögin. Öll söfn geta sótt um úthlutun úr safnasjóði nema höfuðsöfnin sem 

eru rekin á fjárlögum (Fjármálaráðuneytið, e.d). Þannig eiga ljósmyndasöfn í eigu 

sveitarfélaga og einkaaðila að geta fengið úthlutað úr sjóðnum svo lengi sem þau 

uppfylla skilyrði safnalaga um að vera safn og starfa samkvæmt því. Höfuðsöfnin 
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eru hinsvegar á fjárlögum ríkisins og geta ekki sótt fé í sjóðinn enda sitja 

forstöðumenn þeirra í safnaráð. Mun fleiri stofnanir fá þó úthlutað af því fé sem 

menntamálaráðherra hefur til umráða og er merkt söfnum. Ekki falla, að því er 

verður séð, allir þeir aðilar sem fá sneið af þeirri köku undir skilgreiningu um safn 

og verður nánar fjallað um það hér á eftir.  

 

3.3. Safnaráð 

Safnaráð er nefnd skipuð af menntamálaráðherra sem fer með fjármagnsúthlutun 

og eftirlit með söfnum í landinu í umboði menntamálaráðherra. Þessi nefnd var 

sett á laggirnar í kjölfar nýrra safnalaga frá árinu 2001. Með þeim var hugmyndin 

að setja safnageirann undir einn hatt, þá eru bókasöfn reyndar undanskilin. 

Höfuðsöfnin, þar með talið Þjóðminjasafn Íslands og innan þess Ljósmyndasafn 

Íslands, eru rekin af ríkinu, önnur söfn sækja um rekstrar- og verkefnastyrki til 

safnasjóðs sem er í umsjá safnaráðs. 

Arnar sagði að með því að skipa slíka nefnd hefði ætlunin verið að 

vinnubrögð og ferlar yrðu algjörlega á faglegum forsendum en ekki bara ákvörðun 

þingmanna. Arnar orðaði þetta þannig:  

 

Þetta fjallar svolítið um að að að taka sjóði frá ráðuneytunum og 

setja í svona hvað heitir þetta svona hæfilega armlengd 

stjórnsýslunnar eða eitthvað slíkt sko. Það er ákveðin hugsun hjá 

safnaráði, hin hugsunin er sem sagt að safnaráð sé hérna 

samráðsvettvangur. 

 

Arnari var tíðrætt um samþættingu á faglegum áherslum og mikilvægi þess að 

halda í gott starfsfólk vítt og breytt um landið þó svo það hefði ekki hlotið mikla 

menntun í faginu. FÍSOS rekur svokallaðan farskóla safnamanna sem fer með 

námskeið út um land þar sem safnamenn hittast og bera saman bækur sínar. 

Arnar, Þór og Hannes töluðu allir um hversu mikils virði samstarf og 

kunningsskapur væri fyrir safnafólk.  

Það kom greinilega fram í máli Arnars hversu mikilvægt væri að safnaráð 

vandað sig í samskiptum við landbyggðina þannig að allir gætu talað saman á 
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jafnréttisgrundvelli. Landfræðileg fjarlægð frá valdastofnunum og skortur á vel 

menntuðu starfsfólki setti menn í nokkra varnarstöðu og því þyrfti að gæta sín og 

sýna fólki ávallt fulla virðingu, sem gegndi störfum sínum af alúð við erfiðari 

aðstæður. Reykjavíkursnobb og menntahroki væru orð sem væru fljót að spretta 

upp í umræðum ef menn ekki gættu sín.  

 

3.3.1 Óvæntur vandi 

Undanfarin ár hefur umræða um menningararfinn rutt sér mjög til rúms á Íslandi 

sem og annarsstaðar. Arnar talaði um að setur og safnavísar með margvíslegri 

tilvísan í menningararfinn, hafi sprottið upp út um allt land. Þannig má nefna 

Álfa- og draugasafn á Stokkseyri sem vísar beint í þjóðtrú Íslendinga, safn 

barónsins á Hvítárvöllum sem vissulega var til og svo, sjóræningja- og 

skrímslasetur sem erfiðara væri að tengja íslenskum veruleika. Slík einkasöfn hafi 

sprottið upp víða um landið. Arnar bendir á að þegar betur er að gáð sé þó 

varasamt að flokka þessar heildir með söfnum. Sá munur sem mest er um verður 

kemur í ljós þegar skoðaðar eru skyldur sem slíkum setrum/sýningum eru lagðar á 

herðar. Hingað til hafi þær ekki verið neinar. Þó að margt gott megi segja um slík 

setur/sýningar þá þurfi að skilgreina þau á réttan hátt þannig að í ljós komi hvað 

það er sem skilur þau frá raunverulegum söfnum. Um það hafði Arnar þetta að 

segja: 

 

Menningartengda ferðaþjónustan hún byrjar ekki í spurningu 

heldur hún byrjar í svari; Þetta er okkar saga, við vorum víkingar, 

svona leit þjóðbúningurinn út, hérna þetta er Landnáma svona var 

hún. Og þetta gefur ákveðið svar og svo er bara það er engin 

starfsemi þar á bak við það er aldrei neinn efi eða fræðahugsun 

þar að baki heldur það, þetta, það er verið að miðla þessu við 

erum í raun og veru að miðla staðalímynd. 

 

Arnar benti einnig á það að hver sem er hefur getað sett upp slíkt setur eða 

safnvísi og byrjað að sanka að sér þeim gripum sem vilji er til þess að sýna. Enn 

fremur að engin skráning þurfi að fara fram og engar kröfur séu settar um ástand 

eða aðbúnað. Að hans sögn eiga fræðimenn eða almenningur enga kröfu um 
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aðgang að gripum slíkra stofnanna og þegar eigandanum sýnist svo geti hann 

pakkað sýningunni niður og þurfi ekki að standa nokkrum manni skil á því hvað 

um þetta verður, frekar en á öðrum eigum sínum. Á undanförnum árum hafi svo 

verið úthlutað fé því sem er eyrnamerkt söfnum, jöfnum höndum til slíkra 

setra/safnvísa og til opinberra safna sem safnalög ná yfir. Eftir því sem Arnar 

sagði er þarna um verulegar fjárhæðir að ræða. Meðan tæpar 90 milljónir fari til 

safnaráðs og safna þá fari um 150 milljónir gegnum menntamálaráðuneytið til 

varðveislu menningararfsins. Bæði safnalögin og verklagsreglur safnaráðs hafa frá 

upphafi gert skýra kröfu um fagleg vinnubrögð á söfnum sem forsendu fyrir 

úthlutun fjármagns. Vandamálið felst samkvæmt Arnari í fyrirgreiðslupólitík þar 

sem hluti fjármagnsins sem er eyrnamerkt söfnum fer beint í gegnum 

menntamálaráðuneytið og er deilt út þaðan. 

Vöxtur menningartengdrar ferðaþjónustu er vissulega af hinu góða, en að 

sögn Arnars svíður safnamönnum að peningar til, til dæmis, skrímsla- og 

sjóræningjasetra skuli tekinn út af fjárlagalið safnanna eða eins og hann sagði: 

 

Það sem mér finnst gagnrýnisvert að það sé ekki búinn til þá nýr 

liður á fjárlögum undir menntamálaráðuneytinu sem heitir 

menningararfur. Það sem er þá kjarninn í gagnrýninni, að þessir 

peningar sem að velta út í þennan show-bussines fara í gegnum 

fjárlagaliðinn sem að heitir 02 og það er þá fyrir 

menntamálaráðuneytið og undir 919, og það er sem sagt söfn; 

annar kostnaður! 

 

Það sem er ekki hvað síst varhugavert í þessari þróun er að öll söfn í landinu, bæði 

skjala- ljósmynda- og minjasöfn hafa treyst á almenning þ.e. grasrót samfélagsins 

hvað aðföng varðar. Fram kom í máli Arnars að fólk hafi gefið verðmæti sín til 

safnanna og getað treyst því að um þau yrði hugsað. Vísinda- og 

fræðimannasamfélagið hafi getað gengið að því vísu að þeim væri tryggður 

aðgangur að þessum verðmætum um langan aldur. En með því að ekki hefur verið 

gerður nægjanlegur greinamunur á einkasöfnum og opinberum söfnum hafa 

verðmæti þegar tapast. Arnar varaði við þessu og sagði:  
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Fólk hefur verið að telja sig vera að gefa minjar til safna, til 

opinberrar varðveislu til rannsóknar til þess að það sé staðsett í 

sínu í þeirra héraði til minningar um ömmu sem bjó á hérna í X en 

svo er bara allt í einu sá sem að fékk minjarnar, hann er bara 

búinn að pakka saman og farinn suður, suður fyrir heiðar og 

jafnvel hótar að selja ef hann fái ekki fjármagn úr opinberum 

sjóðum. 

 

Á þessum vandamálum hefur safnaráð verið að reyna að vekja athygli og koma í 

veg fyrir. Arnar benti réttilega á að meðan söfn eigi vissulega að vera þátttakendur 

í atvinnusköpun og ferðamennsku þá geti þau aldrei miðlað staðalmyndum heldur 

aðeins raunverulegum minjum og rannsóknum.  

 

3.3.2 Góð vinnubrögð 

Safnaráð hefur það hlutverk m.a. að skipta fjármagni upp milli safna. Sífellt er 

leitað leiða til þess að vinna þetta vandaverk sem allra best og nýta möguleika til 

stýringar í átt til meiri fagmennsku. Þannig var í undirbúningi að breyta úthlutun 

þannig að það yrði tenging milli úthlutunar og starfsmannafjölda. Eftir því sem 

söfnin geta sýnt fram á fleiri starfsmenn eða hærra stöðuhlutfall, þ.e. aukinn 

launakostnað þeim mun hærri rekstrarstyrk fá þau. Hugsunin var að ef menn 

komast af með einn mann í hálfu starfi þá geti varla verið um mikla faglega vinnu 

að ræða, þannig er með þessu líka verið að gefa mönnum færi á að snúa sér alfarið 

að söfnum sínum og sinna þeim af fullum krafti. Safnaráð gerði þetta að tillögu 

sinni til þess að hvetja fólk til að ráða til safnanna starfsmenn sem eru tilbúnir í þá 

faglegu vinnu sem þar þarf að fara fram. Eða eins og viðmælandi minn sagði „... 

og þá meðal annars til að gera fólki kleift að ráða til sín fólk í t.d. skráningu og 

söfnun og þetta innra starf sem að er kjarninn og hjartað og þú gerir ekki góða 

sýningu nema þú sért með góða skráningu.“ 

Hjá safnaráði var verið að vinna að nýju reiknilíkani þar sem starfhlutfall 

var metið til móts við úthlutun, og ætlunin var að leggja þetta fyrir en þó þannig 

að fólki gæfist kostur á að laga sig að breytingum. Eftirlit átti að verða á höndum 

höfuðsafns, eða eins og Arnar lýsti þessu: 
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... nýtt reiknilíkan sem byggir á sem sagt launakostnaðinum og 

mælingar á eins og eins og þetta að skráning sem sagt ef þú ætlar 

að fá fólk í skráningu þá sem sagt ef þú ætlar að fá styrk frá 

safnasjóði þá verður þú að fá vottun frá höfuðsafni um það að þú 

sért með góða skráningu eftir tvö ár þá verður þú að fá vottun um 

það að þú sért að vinna sem sagt að þessu. 

 

Þannig leggur safnaráð sig eftir því að styrkja það sem vel og faglega er unnið. 

Safnaráð samþykkti á fundi sínum 29. október 2009 svohljóðandi ályktun til 

Alþingis: „Safnaráð tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar til Alþingis frá maí 2009 „Íslensk muna- og minjasöfn, 

meðferð og nýting á ríkisfé“ um mikilvægi þess að fjárveitingar ríkisins til 

safnastarfs verði í auknum mæli í faglegum farvegi, svo sem í gegnum safnasjóð.“  

 

Með þessu undirstrikaði safnaráð enn áherslur sínar á fagleg vinnubrögð.  

 

3.4. Samantekt  

Hér hefur verið farið yfir það í ytri umgjörð safna sem sérstakt telst út frá efni 

rannsóknarinnar, umsýslu um ljósmyndir á söfnum.  

Persónuverndarlög hafa áhrif á það innan safnanna hvað þau mega birta 

opinberlega og þar af leiðandi áhrif á vinnubrögð við skráningu þar sem gera 

verður greinarmun á því sem öllum er heimill aðgangur að og svo því efni sem 

varið er af persónuverndarlögum. Þessi skilgreining er ekki alltaf skýr. Hjá 

söfnunum er viðtekin venja að birta ekki myndir sem klárlega eru af 

persónulegum toga, það er að segja af atburði sem er fyrst og fremst mikilvægur í 

lífi einstaklingsins sem um ræðir eins og brúðkaups- eða fermingarmynd eða 

eitthvað þess háttar.  

Höfundalögin hafa fyrst og fremst áhrif þannig að söfnin þurfa að gæta 

þess við sölu að virða hlut höfunda. Hugsanlega var tilhneiging til þess hjá 

söfnunum að hafa frekar þær myndir í forgrunni sem ekki eru í höfundarétti. Með 

öðrum orðum sýna frekar þær myndir sem safnið fer sjálft með höfundaréttinn að. 
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Safnaráð sér um úthlutanir og eftirlit með safnastarfi á Íslandi. Nokkuð 

hefur borið á að setur og safnvísar eða sýningar sem tengjast meira ferðamennsku 

en fræðimennsku hafi komist inn á grátt svæði í fjárúthlutun 

menntamálaráðuneytisins til safnamála. Mikil áhersla er því hjá safnaráði á að 

finna faglega ramma og reglur, sem auðveldi hagsmunagæslu eiginlegra safna.  
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4. Innra starf 

Í þessum kafla er innra starf safnanna skoðað. Leitað er að upplýsingum um 

stefnumörkun og strauma. Einnig athugað hver eru viðtekin vinnubrögð í 

grunnþáttum eins og aðföngum, skráningu, varðveislu, aðgengi og grisjun. Leitað 

er að upplýsingum um að hve miklu leiti slíkar reglur eru samræmdar og hvort 

nauðsyn sé á slíku samræmi.  

 

4.1. Þurfa ljósmyndir sérstök söfn? 

Oft á tíðum spretta ljósmyndasöfn upp úr minjasöfnum, skjalasöfnum eða 

bókasöfnum. Þessi söfn eignast myndir sem hluta af sínum safnkosti sem smá 

saman stækkar og krefst meira rýmis og meiri vinnu og verður á endanum sér 

deild eða sér safn. Ljósmyndasöfn hafa orðið til fyrir tilstilli ljósmyndara sem hafa 

tekið sig saman til þess að sýna og selja sínar eigin myndir og félaga sinna og 

þannig lagt grunn að myndarlegum samtímasöfnum. Kosturinn við að hafa þau sér 

er kannski fyrst og fremst sá að þannig komast ljósmyndir í aðalhlutverk og fá þá 

athygli og umhugsun sem oft hefur skort. Hannes orðaði þetta þannig:  

 

Hættan við að sameina þetta annari stofnun eins og t.d. listasafni 

er sú að ljósmyndir týnist þar... leggjum við bara áherslu á 

ljósmyndina eins og hún er og hún er, opin í allar áttir. Við erum 

bæði með listrænar sýningar og sögulegar sýningar og kannski 

eitthvað sem við erum að taka á einhverjum máli eða sýna, sýna 

eitthvað úr sögunni. Þannig að sögulega hliðin mundi kafna undir 

listasafni og eingöngu undir minjasafni mundi listræna hliðin 

kafna. 

 

Hannes taldi að erfitt væri að ímynda sér hvar sýningar áhugaljósmyndara sem 

hafa vakið verðskuldaða athygli undanfarið, myndu lenda þar sem þær flokkast 

hvorki sem list né minjar, en falla auðveldlega inn í ramma ljósmyndasafns eins 

og Hannes benti á. 

 Það er þannig að hver safnategund hefur sitt ákveðna og afmarkaða 

hlutverk sem það sinnir samkvæmt þeim reglum og vinnuferlum sem um kjarna 
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þeirra gilda. Á skjalasöfnum er ljósmyndum raðað eins og öðrum skjölum, með 

því máli sem þær tilheyra. Þar eru það málasöfnin, samkvæmt upprunareglu og 

innra samhengi, sem eru safnkosturinn. Björn orðaði það þannig: „Ljósmynd er í 

rauninni bara skjal og ekkert raunverulega meðhöndlað mikið öðruvísi en hvert 

annað skjal. Þannig að það er gengið frá þessu bara, og þau liggja þessvegna 

bara með bara málunum.“ 

 Skjöl eru í forgrunni á skjalasafni, ljósmyndir aðeins á ljósmyndasöfnum.  

Á báðum ljósmyndasöfnunum kom fram ánægja með aðbúnað. Aðspurðir 

svöruðu allir fjórir sérfræðingarnir því til að þeir byggju ágætlega að húsnæði og 

tækjum og sá umbúnaður sem nauðsynlegur væri, væri allur til staðar hjá þeim. 

Björn sem vinnur á skjalasafni sagði aftur á móti að ef til þeirra kæmu stór 

ljósmyndasöfn myndu þeir reyna að vísa á ljósmyndasöfnin því hans stofnun væri 

ekki í stakk búin til að hlú að sérþörfum ljósmynda. Í undirbúningi að þessari 

ritgerð var send út tölvupóstkönnun til sex safna hér á Íslandi. Svör bárust frá 

fjórum þeirra. Tækni og tæki eru yfirleitt ekki vandamál í þessum fáu söfnum sem 

svöruðu (sjá viðauka, 1-4). Mikil vinna var hinsvegar framundan við skráningu á 

safnkosti allra safnanna. 

 

4.2. Margþætt hlutverk ljósmynda 

Svo litlar og einfaldar sem ljósmyndir eru gegna þær afar fjölþættu hlutverki. Þær 

eru skjöl samkvæmt skilgreiningu laga um Þjóðskjalasafn, þær eru minjar og hafa 

fengið byggð utan um sig, stór og mikil söfn sem slíkar og í þriðja lagi eru þær 

mikilvægt skráningatæki á söfnum. Greina verður á milli þessara hlutverka þegar 

fjallað eru um skráningu á ljósmyndum því eins og Arnar sagði: 

  

En ljósmyndir eru mikilvægar sem heimildir sem hérna, og sem 

skráningatæki og það er mismunandi hvernig þær eru skráðar og 

ekki skráðar og hvort þær eru hluti af skráningunni eða ekki hvort 

að þær séu minjarnar sem er verið að skrá.  

 

Það sem svo aðgreinir ljósmyndir frá öðrum safngögnum á minjasöfnum er að þær 

er hægt að afrita og lána og selja afnot af, en þá ber að gæta þessa að um er að 
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ræða verk sem höfundalög gilda um. Ljósmyndir gegna hlutverki sem söguleg 

heimild um liðna tíma, um eitthvað sem var en er ekki lengur til nema á ljósmynd. 

Hannes nefndi sem dæmi mynd af nöktum mel og himni sem ekki þætti mikils 

virði fyrr en fólk heyrði að þetta væri gömul mynd af Öskjuhlíðinni sem nú er 

gróðurvin. Ljósmyndir geta líka verið listaverk, teknar í þeim tilgangi þar sem 

engin vísun er í tíma eða rúm. Það er ekki alltaf auðvelt að gera skýran 

greinarmun á þessum hlutverkum enda fléttast þau saman eins og einn 

viðmælanda minn orðaði það: „Þannig að það er svo oft margt sem blandast 

saman og ég get ekki sagt þessi er listræn eða ekki listræn eða þessi er söguleg 

eða ekki söguleg.“ 

Listasöfnin safna svo þeim myndum sem flokkast einfaldlega sem 

listaverk, teknar af listamönnum sem þeirra hugverk. En eins og Hannes benti 

réttilega á þá er ekki pláss á þeim söfnum fyrir fjölskrúðugt úrval 

ljósmyndasafnanna.  

 

4.3. Aðföng 

Þau tvö söfn sem best voru skoðuð í rannsókninnu byggðu aðföng sín á því sem til 

þeirra berst með einum eða öðrum hætti. Stór söfn hafa borist bæði sem gjafir, úr 

dánarbúum og úr þrotabúum. Nánast ekkert hefur verið gert af því að leita uppi 

eða reyna að kaupa myndir, bæði Þór og Hannes tóku fram að söfnin hefðu ekki 

fjárhagslegt bolmagn til þess.  

Bæði söfnin eiga heildarsöfn ljósmyndara bæði atvinnumanna og 

leikmanna. Gjafir berast söfnunum og ástæðurnar sem liggja þar að baki eru 

væntanlega margvíslegar. Hannes nefndi m.a. þessar til: „... þá gerum við 

höfundaréttarsamninga við alla ljósmyndara, þannig að þeir fá ágóða af 

tekjunum. Það er skipt til helminga. Þannig að þegar mynd selst þá fá þeir líka 

tekjur.“. Þess ber að geta að í viðtali við Kára kom fram að þrátt fyrir þessa 

hagnaðarvon sem höfundaréttarsamningarnir tryggðu, þá gæfu sumir safninu það 

eftir. Þetta væru ekki það miklir peningar og þeir vildu bara að safnið nyti þess.  

Önnur ástæða fyrir gjöfum sem þessum væri einfaldlega sú að með þessu 

er ljósmyndunum tryggður góður verustaður því eins og Hannes sagði: 
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Það er ákveðinn kostur, fyrir þá að koma með safnið hingað inn, 

því fæstir hafa þessa aðstöðu að geta flokkað og skráð og skannað 

og verið með góðar geymslur, sérstaklega hannað fyrir ljósmyndir 

en þeir sjá ákveðinn plús í að koma þessu hingað. Þetta verður 

varðveitt. 

 

Fyrirhöfnin við að sjá um mynda- og filmusöfn er meiri en sýnist í fyrstu og oft 

renna á menn tvær grímur þegar þeir gera sér grein fyrir því, svo enn sé vitnað í 

orð Hannesar: „... sjá þeir fyrst fram á að þeir ætla að sjá um þetta sjálfir og hafa 

tekjur af þessu og svoleiðis svo bara sjá þeir þetta sjálfir hvað er mikil vinna að 

gera þetta. Það er bara klikkun!“ 

Nokkuð af því sem nú er að berast eru myndir úr dánarbúum sem erfingjar 

vilja ekki eiga en ekki henda heldur. Þeir velja gjarnan úr það sem þeim þykir 

áhugavert og koma svo með hitt á safnið. Þór sagði mér frá manni sem vildi færa 

safninu albúm látinna foreldra sinna, erfingjarnir höfðu valið úr það sem þau 

þekktu og vildu eiga „Og svo segir hann „og hvað gerir maður svo við hitt?“. Já 

einhver fjörutíu albúm, eitthvað svo og svo margir hillumetrar!“ Þetta var 

eitthvað sem Þór taldi sig þurfa að hugsa um áður en hann veitti því viðtöku. En 

fram undir þetta hafði verið tekið við öllum gjöfum á báðum ljósmyndasöfnunum.  

 

4.4. Mikilvægi skráningarinnar 

Mikilvægi skráningar kemur fram aftur og aftur í máli viðmælenda minna. Á 

báðum ljósmyndasöfnunum er talað um það með stolti hversu vel þeim tekst oft til 

við að þjóna viðskiptavinum sínum og bregðast við allskyns fyrirspurnum. Þór 

talar um þetta í stóru samhengi: 

 

Mér liggur við að segja hvergi annarsstaðar í heiminum. Það er 

það að safnkosturinn og þá er ég að tala um sko þetta 

ljósmyndastofuefni það, það sé í svona lifandi notkun. Ég meina að 

menn séu að koma hérna og biðja um myndir af afa sínum og 

ömmu sinni og fá að sjá allt sem er til af langafa sínum, allar 
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myndir sem eru til í glerplötusöfnunum frá ljósmyndastofunum og 

panta eftir einhverju úrvali af því. 

 

Ástæðuna telur Þór vera þá að oftar en ekki fylgdu skrárnar frá ljósmyndurunum 

með bæjarnöfnum, mannanöfnum og heimilisföngum og slík skráning er forsenda 

þess að hægt sé að nýta þennan arf svona vel.  

 

4.4.1. Skráning á skjalasöfnum 

Ljósmyndum er ekki alltaf gert hátt undir höfði í skráningu því þó lítið fari fyrir 

þeim, þá kosta þær talsverðan tíma í vinnu ef vel á að vera eða eins og Hákon 

sagði: „... já en þetta er nú allt saman talsverð vinna skilurðu og það, bara það 

sko að taka myndina og skrá hana ... þetta er ekkert bara að skanna eða 

ljósmynda og henda á netið eins og sumir segja.“ Í hans huga var þetta talsvert 

flókið og tímafrekt verkefni og það þyrfti að eiga myndir í mismunandi formum. 

Bæði þarf að eiga góða og nákvæma skönnun af frummynd en einnig lítið og létt 

eintak til að setja á netið. Það þarf að huga að góðum og réttum umbúnaði fyrir 

frumritið og skrá svo allt í bak og fyrir.  

Á skjalasöfnum sem ekki safna ljósmyndum sérstaklega þá er skráningin afar 

einföld. Einn viðmælenda minna orðaði það þannig: 

  

... það er eitthvurt mál og bréf sem tengjast því máli og þá er 

ljósmyndin bara lögð með. Þegar þetta kemur inn þá er bara búið 

um þetta í öskju og ljósmyndirnar settar þá í sýrufrían pappír eða 

semsagt ... og þær náttúrlega bara liggja með. 

 

Það kom fram í máli Hákonar að það væri alltaf skráð ef ljósmyndir fylgdu með í 

málum. Þannig gætu rannsakendur alltaf vitað að þarna væru myndir þó 

upplýsingarnar um þær væru ekki meiri.  

 

4.4.2. Móttaka og skráning á ljósmyndasöfnum 

Á báðum ljósmyndasöfnunum eru fastmótaðar og vandaðar vinnureglur varðandi 

skráningu. Þegar inn koma nýjar myndir eru teknar niður staðlaðar upplýsingar 
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um gjöfina og gefandann þar sem fyllt eru út helstu atriði eins og hvenær safnið 

berst, hver er höfundur, hver er gefandinn, hversu stórt er safnið og hvert er 

innihaldið. Þessar upplýsingar fara í aðfangabók safnsins. Síðan er skráningu skipt 

í þriggja laga ferli; frumskráning, sem er skráning á þessum allara fyrstu og 

nauðsynlegustu upplýsingum, svo kemur grunnskráning þar sem gengið er frá 

kennistöfum, númerum og þess háttar, þannig að auðvelt sé að finna myndirnar á 

safninu. Við grunnskráningu er gerð grein fyrir tækniatriðum stærð, á filmum og 

þessháttar og svo af hverju myndin er, og ef um portrait-mynd er að ræða þá er 

öðru stigi skráningar lokið með því að vitað er, hver er á myndinni, hver tók hana 

og hvenær. Ítarskráning er það svo kallað þegar búið er að leggja í vinnu við að 

skrá allt sem er til staðar. Þór kom með ágæta skilgreiningu á henni:  

 

... með ítarskráningu þá eigum við við það að þar er komin 

myndlýsing og kannski einhver heimildarvinna skilurðu, þú ert 

búin að fara með þetta og sýna þetta einhverjum og fá einhverjar 

upplýsingar, greiningar á fólki, greiningar á hugtökum og 

einhverju svona. 

 

Þrír af fjórum viðmælendum mínum á ljósmyndasöfnunum töluðu um að gæta 

þyrfti að tíma við ítarskráningu og passa að leggja ekki of mikla vinnu í eina 

mynd. Það væri auðvelt að gleyma sér og detta í of mikið grúsk.  

Bæði söfnin noti þessa hugmynd um þríliðaða skráningu. Skráningin 

verður eigi að síður nokkuð ólík þegar kemur að því að skrá hana inn í nokkuð 

ólíka gagnagrunna. Á stofnun B er skráningabúnaður hugsaður út frá 

fræðasamfélaginu. Skráning er ítarleg og hægt að tengja hana öðrum upplýsingum 

sem liggja í gagnabankanum. Skráningin getur í raun farið fram án þess að 

myndin sjálf fylgi með. Alveg eins og hægt er að skrá báta eða búninga eða hvað 

sem er án þess að munurinn sjálfur fylgi. Á stofnun A er ljósmyndin í algjöru 

öndvegi við skráningu. Hún verður að vera skönnuð inn til þess að hægt sé að skrá 

hana inn í þeirra gagnagrunn og þar liggur hún svo og allar frekari upplýsingar eru 

skráðar í kring um hana. Þegar þeirri skráningu er lokið er myndin tilbúin til þess 

að fara ein út í heim, það er að segja, fara á netið og þar geta leitendur kallað hana 

upp með réttum leitarorðum.  
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4.5. Aðgengi að söfnunum 

Aðgengi að þessum söfnum er allólíkt. Þannig er annað á góðum stað í bænum í 

göngufæri fyrir alla sem leggja leið sína í miðbæinn. Húsið er fallegt og þar er 

sýningarsalur þar sem aðgangur er ókeypis. Við afgreiðsluborðið er gestum sinnt 

með sín erindi. Stofnun A hefur auglýstan opnunartíma bæði á virkum dögum og 

um helgar. Á heimasíðu þeirra eru upplýsingar um viðburði og verkefni eins og 

þau að stofnun A hefur séð um að tilnefna íslenskar ljósmyndar til alþjóðlegra 

verðlauna. Þar eru upplýsingar um sýningar sem hafa verið og eru væntanlegar, 

ýmsar smá fréttir, auglýsingar og rúsínan í pylsuendanum sem er ljósmyndavefur. 

Þar voru innskannaðar ríflega 15.000 myndir þegar síðast var gáð, þann 3. janúar, 

2010. Vefurinn er afar auðveldur og einfalt að leita á honum. Fái maður ekki 

niðurstöður koma leiðbeiningar eða uppástungur um betri leit á íslensku.  

Stofnun B er aftur staðsett í iðnaðarhverfi talvert frá annari safna- og 

menningarstarfssemi og öryggisgæslan er mikil þannig að til þess að komast inn 

þá þarf maður helst að hafa gert boð á undan sér og vita hvern maður ætlar að 

hitta. Þegar komið er að útidyrunum þá blasir við öryggiskerfi þar sem þarf að slá 

inn kóda hjá viðkomandi starfsmanni, sem síðan opnar dyrnar fyrir manni.  

Á heimasíðu stofnunar B er ekki mikið gert til þess að laða og lokka. 

Vefsíðan er einföld og snyrtileg og lítið skreytt. Svipaðar upplýsingar er þar að 

finna og hjá stofnun A en þær eru ekki eins áberandi. Bent er á að hluti 

ljósmyndasafnsins hjá stofnun B sé aðgengilegur á skrifstofutíma og vísað í 

netfang sem hægt er að hafa samband við. Þar sem þeirra gagnagrunnur er ekki 

veflægur hafa þau sett inn möppur með ljósmyndum um tiltekin efni eða eftir 

tiltekna höfunda, en upplýsingarnar úr gagnagrunninum fylgja ekki, sem 

takmarkar bæði leitarmöguleikana og upplýsingagjöfina. Þessi stofnun, stofnun B, 

stendur hinsvegar fyrir sýningum sem haldnar eru í góðum sýningarsal í alfaraleið 

og hefur verið ókeypis inn á þær sýningar fram til þessa.  

Aðsókn að stofnun A hefur aukist með hverju árinu síðan þau flutti í 

miðbæinn. Annar viðmælenda minna hjá stofnun A þakkaði þetta fyrst og fremst 

staðsetningu og því safnaumhverfi sem miðbærinn er. Aðsókn hefur aukist mjög í 

ljósmyndir stofnunar B síðan hrunið varð hér haust 2008. Það kom fram hjá Þór 

að: „... eitt af því sem er nú merkilegt núna er að eftir, eftir, eftir hérna að þessi 
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svokallaða kreppa skall á þá bara, ég bara, það hefur aldrei verið önnur eins 

ásókn í þetta.“   

  

4.5.1. Veflægni, mismunandi áherslur 

Aðgengi er ekki bara húsnæði heldur einnig skráning og veflægni. Styrkleiki 

stofnunar A lá í myndvefnum sem þeir bjóða uppá. Eins og Kári sagði réttilega þá 

vilja margir helst leita heima hjá sér og ekki þurfa að fara út úr húsi. Styrkleiki 

stofnunar B var ítarlegri skráning og aðgengi að skráningu annarra safna. Þeir skrá 

í gagnagrunn sem er samtengdur mjög mörgum söfnum þannig að krosstengingar 

milli safna og upplýsinga eru möguleiki sem þeir bjóða upp á. Þessi gagnagrunnur 

er hinsvegar ekki veflægur þannig viðskiptavinur þarf að hafa nokkuð fyrir því að 

komast í hann. Það stendur væntanlega til bóta þar sem ný útgáfa væntanleg og 

verður veflæg. Einn viðmælanda minna benti mér á að þó öll áhersla virðist nú 

vera á veflægni og að efnið komst út til allra þá sé mjög lítið hlutfall af því sem er 

til komið á vef.  

Samkvæmt Þór voru mismunandi gagnagrunnar og veflægni ekki mikið 

tiltökumál. Frá hans bæjardyrum var mikilvægast að einhver skráning væri fyrir 

hendi, hann hélt áfram og sagði:  

 

Sjálft skráningarkerfið sko ég meina bara það jafnvel þó það sé bara laus 

miði þar sem allt er skráð sem að viðkomandi veit um myndina þá skiptir 

það meira máli heldur en að hún liggi óskráð já. Því það getur hver sem er 

einhvern tíma, ef að sem sagt vilji og áhugi er fyrir hendi slegið þetta inn, 

þannig að varðveisla upplýsinganna er náttúrlega lykilatriðið. 

 

Það að söfnin nota sitt hvort skráningaforritið olli viðmælendum mínum engum 

teljandi áhyggjum. Arnar sagði þó að samvinna í einum gagnagrunni hefði 

ótvíræða kosti í för með sér fyrir söfnin í landinu. Þannig væri hægt að koma í veg 

fyrir tvískráningu og styðja við sérhæfingu safna sem væri eitt af markmiðum 

safnanna.  
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4.6. Grisjun 

Það virtist ekki litið á grisjun eða skort á henni sem vandamál. Allir gerðu sér 

grein fyrir að skráning hefur engan veginn við magninu. Tilhneiging var hjá öllum 

safnastarfsmönnum sem talað var við til þess að vísa slíkum málum til framtíðar. 

Á stofnun C sem er skjalasafn fengust þau svör að skjalasöfnin ætluðust til þess að 

skipulagsheildirnar væru búnar að grisja sitt efni áður en komið væri með það til 

varðveislu og þannig væri grisjun ekki í verkahring safnsins. Á því skjalasafni 

sem hér  er til umræðu var tekið á móti öllu sem komið var með, líka efni sem 

einstaklingar vildu ánafna því, eða eins og Hákon sagði: „Það er enginn straumur 

af fólki sko, eða við höfum bara tekið á móti því sem komið er með sko við viljum 

auðvitað svo sem taka fólki vel. “ 

Grisjun hefur ekki farið fram að neinu ráði á ljósmyndasöfnum hérlendis. 

Söfnin hafa getað tekið við öllu sem þeim hefur staðið til boða. Þó hefur á báðum 

ljósmyndasöfnunum sem hér voru skoðuð, verið tekið til í söfnum að því leiti að 

blaðaúrklippur og mjög illa farnar pappírskópíur hafa verið látnar fara, sem og 

tvítökur, það er að segja aukaafrit. Hannes sagði: 

 

Engin ljósmynd er eins. Og það er gott að eiga sko þú veist það er 

bara fínt að eiga 1000 myndir af Vesturgötu eða 1000 myndir af 

Hallgrímskirkju því engin mynd er eins og engin sýnir það sama og 

fjölbreytileikinn er svo skemmtilegur. Þannig að við erum ekki 

komin í neina grisjun.  

  

Safnafólk er sér mjög meðvitað um hversu erfitt er að meta sinn eigin samtíma. 

Hannes orðaði þetta þannig:  

 

En vegna þess að við erum ekki, þótt við teljum okkur trú um að við 

getum sagt að þetta sé merkilegt og eða ómerkilegt þetta sé list eða 

ekki list, þetta sé saga eða ekki saga þá erum við ekki fær um það, 

nei maður sér það ekki. 

 

Þór tók í sama streng og bætti við: „En sko málið er það að það sem helst er hægt 

að grisja það eru náttúrlega pappírskópíurnar, þú kastar ekkert mikið úr þessum 
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filmusöfnum sko, en pappírskópíurnar, þú getur kastað úr þeim.“ Þannig er það 

prentsmiðjuefni og einstaka pappírskópíur sem hefur verið kastað hingað til og 

öðru ekki.  

 

4.6.1. Grisjun í gegnum skráningu  

Augljóst er að miðað við fjármagn og mannahald hjá söfnum þá verður 

ítarskráning á milljónum ljósmynda ekki framkvæmd. Kári, Hannes, Björn og Þór 

voru alveg sammála um það. Söfnin hafa ekki talið þörf á að setja sér reglur um 

grisjun ennþá. Það val sem fer fram verður þannig í gegnum skráninguna, eins og 

Björn á stofnun B sagði:  

 

Til dæmis, mörg albúm sem eru með mjög mikið af myndum sem 

segja manni ekki mikið og erfitt er að greina, fólk út í skógi 

einhversstaðar eða slíkt, þá skráir maður albúmið sem slíkt og svo 

kannski stakar myndir úr því sem eru áhugaverðar. En svo setur 

maður bara inn upplýsingar um hvers eðlis afgangurinn af 

myndunum er. 

 

Stofnun A notar einnig svona heildarskráningu til að takamarka þá vinnu sem 

annars færi í skráninguna. Úr margra mynda töku, til dæmis af einum 

knattspyrnuleik þá er stundum aðeins ein skönnuð inn og síðan tekið fram, í til 

þess ætluðum reit, hversu margar myndir hafi verið í tökunni. Þannig að ef 

leitandi finnur til dæmis eina mynd úr tilteknum fóboltaleik þá athugar hann hvort 

fleiri myndir séu til úr þeirri töku og getur fengið að skoðað þær á safninu.  

Þór nefndi við mig í fyrra viðtalinu að honum hefði borist ósk um að taka 

við fjörutíu fjölskyldualbúmum úr dánarbúi, þá var hann ekki viss um hvernig ætti 

að bregðast við. Í seinna viðtalinu sagði hann fullum fetum að við því  yrði ekki 

tekið. Fleiri dæmi komu í seinni umferð viðtalanna, um að safni hefði verið boðin 

slík fjölskyldusöfn og ákveðið að velja aðeins stikkprufur úr þeim. 

  Straumar frá Norðurlöndum benda til þess að farið sé að gera mun meira 

af því að grisja, meira að segja glerplötusöfn frá aldamótum nítjánhundruð eru nú 

látin fara eins og Þór hafði upplifað þegar hann var á ferð í Stokkhólmi á sl. ári, 

hann sagði: 
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 ... og þau áttu hérna glerplötusafn frá ljósmyndastofu frá því um 

aldamótin 1900 og... sem hafði fylgt takmarkaðar skrár og það var 

bara reiknað með því að það yrðu bara teknar stikkprufur. Já já og 

svo yrði bara kastað hinu. 

 

Auðheyrt var og á einum viðmælanda mínum að hugmyndir um grisjun voru 

farnar að verða ásættanlegri í seinna viðtalinu en því fyrra. Í því fyrra sagðist hann 

hafa prófað að dreifa úr myndum og fá nokkra samstarfsmenn til að velja úr og 

það hefði komið í ljós að skoðanir hefðu verið mjög skiptar. Þetta væri afar 

vandasamt verk. Þegar talað var við hann um ári síðar var hann alveg ákveðinn í 

að það hefðu ekki allar ljósmyndir gildi fyrir söfn.  

 

4.6.2. Breytingar og framtíðarsýn hvað grisjun varðar 

Við tvo sérfræðinga ljósmyndasafnanna ræddi ég tvisvar og leið ár á milli 

viðtalanna. Sérfræðingurinn sem ég ræddi við á stofnun A var ákveðinn í því í 

bæði skiptin að engin þörf væri enn á að huga að grisjun hjá safninu, og alls ekki 

hægt að meta sinn eingin samtíma. Allar myndir væru verðmætar og safnið tæki á 

móti öllu sem bærist Hjá stofnun B var hinsvegar orðin nokkur breyting á 

umræðu. Ekki var reyndar komið að grisjun en farið að huga að bremsun á 

þrásöfnun. Dæmið af fjölskyldualbúmum einkaaðila hér á undan eru lýsandi fyrir 

breytingar sem virðast framundan. Í umræðu um hvort breytingar verði á 

móttökureglum safna sagði Þór: „Eftir því sem að magnið eykst svona mikið þá 

verður fólk bara að vera selektívara.“ Það er eigi að síður þannig að allir upplifa 

þetta sem mikið vandaverk sem ekki má undir neinum kringumstæðum kasta til 

höndum við. Þór sér fyrir sér breytingar í náinni framtíð:  

 

Ég held að það hljóti að verða þannig að það verði bara einhver 

valnefnd svo sem fari í gegnum það sem að komi inn... ég meina 

hugsunin hlýtur fyrst og fremst að vera sú; hvaða líkur eru á því að 

þessi mynd muni einhvern tíma síðar, hafa eitthvurt sko gildi, 

framtíðargildi, sögulegt þú veist, menningarsögulegt gildi? 
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 Þór vildi meina að í sjálfu sér hefði ekki mikið breyst á þessu ári sem leið milli 

viðtala annað en það að nú væri fólk farið að tala upphátt um nauðsyn grisjunar og 

afmörkunar. 

 

4.7. Samantekt  

Hlutverk ljósmynda á söfnum landsmanna er margþætt. Þær geta verið málskjöl 

og/eða gögn um ákveðin verkefni, þær eru notaðar sem skráningartæki á söfnum 

til þess að skrá aðrar eigur safnsins og framvindu rannsókna og þær geta verið 

minjar eða safneign. Sérstök söfn tryggja að allar tegundir ljósmynda fá notið sín. 

 Safnkostur ljósmyndasafnanna byggist fyrst og fremst á því sem þeim 

berst af gjöfum, þrotabúum og dánarbúum frá fjölmiðlum, atvinnuljósmyndurum 

og almenningi. Mjög lítið er um að söfnin hafi uppá og kaupi ljósmyndir.  

 Allt efni sem kemur inn á ljósmyndasöfnin er skráð í aðfangabók. Síðan er 

skráningin þrískipt í frumskráningu, grunnskráningu og ítarskráningu. Skráð er í 

ólíka gagnagrunna. Í stofnun A er ljósmyndin í öndvegi í gagnagrunninum og þarf 

að vera innskönnuð í hann til að hægt sé að skrá hana þar. Í stofnun B er fræðileg 

skráning möguleg í gagnagrunn án þess að ljósmyndin sjálf fylgi með.   

 Aðgengi er auðveldara að stofnun A, bæði hvað varðar staðsetningu, 

opnunartíma og aðgengi á netinu. Mun meiri upplýsingar um ljósmyndirnar er að 

finna í gagnagrunni stofnunar B sem er samtengdur við mörg önnur söfn og því 

hægt að finna yfirgripsmikinn fróðleik. Sá grunnur er ekki aðgengilegur á netinu 

og fyrst og fremst ætlaður fræðimönnum. Aðgengi að honum kostar nokkra 

fyrirhöfn. Á báðum stofnunum er þó auðvelt að hafa samband við starfsfólk og fá 

þeirra aðstoð. 

 Grisjun hefur nánast ekki farið fram á söfnunum. Tekið hefur verið við 

nánast öllu og litlu sem engu hent. Tíma- og vinnusparnaður fæst í gegnum 

skráningu með því að skrá sumt efni saman. Þannig er efni sem ekki er talið mjög 

áhugavert, frumskráð sem heildir og gengið frá því þannig. Nokkur breyting var 

merkjanleg á viðhorfi til ótakmarkaðrar söfnunar á stofnun B. Þar er ekki lengur 

tekið við öllu sem í boði er.  
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5. Niðurstöður 

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar og ályktað út frá 

þeim. Reynt verður að varpa ljósi á stöðuna hér í samanburði við það sem gerist 

annarsstaðar. Einnig verður leitast við að svara rannsóknarspurningum sem lagt 

var upp með.  

 Hvaða lög hafa helst áhrif á sérhæft svið ljósmyndasafna?    

Persónuverndarlög og höfundalög skipta mestu máli í daglegu starfi 

ljósmyndasafna. Höfundaréttur veldur litlum vandkvæðum. Söfnin gera alltaf 

samninga við höfunda eða eigendur safnefnis sem til þeirra kemur og fá tilskilin 

leyfi til birtinga eða ekki. Tilgreint er hversu mikið af söluverðmæti, fer til 

höfundar og hversu mikið söfnin taka í umsýsluþóknun. Höfundaréttur er 

framseljanlegur og er stundum látinn fylgja með til safnsin. Þar kemur til að 

söluverðmæt er sjaldnast mikið og svo hitt að höfundum er umhugað um að 

myndir þeirra séu birtar og notaðar. Vísbendingar komu fram um að það lýkur á 

notkun aukist ef safnið á allan rétt. Söfn eru eðli sínu samkvæmt trú höfundarétti. 

Skráning á höfundi er skylduskráning samkvæmt vinnureglum safnanna. Það 

kemur heim og saman við reglur annar staðar (SEPIADES, 2004; Dublin Core, 

2008). Fram kom einnig að breytingar á höfundalögum til samræmis við 

Evrópurétt væru væntanlegar.  

Persónuverndarlög hafa áhrif á hvernig nota má safnkostinn. Bæði söfnin 

sögðu það reglu að birta ekki myndir sem alfarið tilheyrðu einkalífi fólks eins og 

myndir brúðkaups- ferminga og skírnarmyndir. Niðurstöður sýna þó að þegar 

farið er að ræða málin betur þá eru menn ekki svo öruggir um hvað er leyfilegt og 

hvað ekki. Í ljós kom í rannsókninni að netið er um margt óskrifað blað í lagalegu 

tilliti. Höfundaréttur sem og persónuréttur á þar undir högg að sækja. 

Myndbirtingar eru ekki það eina sem söfnin þurfa að gæta að. Nokkur óvissa ríkti 

um hversu miklar upplýsingar úr gagnabönkum ættu að fara út, þegar þeir eru 

netvæddir.  

Ljós var af niðurstöðum að safnamenn fylgjast með höfundaréttardeilum 

eins og hjá Facebook. Sá samskiptavefur vinnur samkvæmt lögum Kaliforníuríkis 

og hefur tekið sér réttindi sem ganga stundum þvert á lög og reglur annarra ríkja- 

og landa. Danir krefjast nú svara um hvort slíkir vefir falli ekki undir dönsk lög 
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(Oklum, 2009). Þannig eru nokkrir óvissuþættir hvað varðar bæði þessi lög. 

Skráning á söfnunum sér til þess að allar nauðsynlegar upplýsingar eru færðar inn 

og því ekki mikill vandi fyrir söfnin að halda sig innan lagaramma. 

 

 Hverjir eiga söfnin og reka? 

Rekstur á íslenskum söfnum, þar með töldum ljósmyndasöfnum, er nánast alltaf í 

höndum ríkis og sveitarfélaga. Höfuðsöfn eru alfarið í eigu ríkisins og rekin á 

fjárlögum. Önnur söfn fá sitt fjármagn frá eigendum sínum og geta sótt um fé til 

safnasjóð gegnum safnanefnd. Athyglisverðar niðurstöður fengust í rannsókninni 

þegar skoðað var hvernig því fé hefur verið úthlutað sem ætlað er til safnamála á 

landinu. Þegar fjárlög ársins 2009 voru skoðuð kom í ljós að í flokki 2.919: Söfn 

ýmis framlög, eru tveir liðir, 1.90 Söfn ýmis framlög og 1.98 Söfn ýmis framlög 

menntamálaráðuneytis. Þessir liðir fá árið 2009 samtals 160 milljónir. Flokkur 02-

918: Safnasjóður, fær sama ár úthlutað tæpum 106 milljónum. Þar sem 

safnasjóði er ætlað að sjá um að úthlutun til safna sé á faglegum forsendum, 

vöknuðu spurningar um hverju þetta sætti. Í ljós kom að á undanförnum árum 

hefur orðið gífurleg uppbygging í menningartengdri ferðaþjónustu. Setur og 

safnvísar í einkaeign hafa byggst upp víða um land. Þessar stofnanir standa ekki 

undir kröfum sem gerðar eru til safna um fagleg vinnubrögð og umsýslu með 

safngripi. Söfn eiga að varðveita þjóðararfinn fyrir almenning og fræðasamfélagið 

til framtíðar. Eigendum slíkra setra eða safnvísa er hinsvegar leyfilegt að hætta og 

selja ef þeim sýnist svo og þjóðin á enga kröfu á hendur þeim hvað varðar 

safnkost. Þau falla ekki undir skilgreiningu safns og vinna ekki samkvæmt þeim 

fag- og siðareglum sem söfn gera. Þetta stangast á við fjórðu grein safnalaganna 

sem áður er nefnd og skilgreinir hlutverk safnanna. Þetta stangast einnig á við 

sjötta lið 10. greinar þar sem segir að safn skuli skrá eftir viðurkenndum 

skráningareglum. Sjá nánar í kafla 3.3.3..  

Í úthlutunarreglum safnasjóðs er viðurkennd skráning sett sem skilyrði 

fyrir rekstrarstyrkjum. Skilyrði fyrir verkefnastyrkjum eru hins vegar lítt útfærð í 

reglunum. Þar er hægt að sækja um styrki til fjölbreytilegra verkefna m.a. sýninga 

og markaðssetningar. Engan veginn er þó hægt að fá úthlutað úr safnasjóði nema 

með því að uppfylla fyrst þá grunnkröfur að vera safn samkvæmt safnalögum. 
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Setrum og safnvísum er eigi að síður úthlutað fé í gegnum þann flokk hjá 

menntamálaráðuneytinu sem heyrir undir söfn.  

Þetta er alvarlegt mál þar sem söfn hafa alltaf treyst á fólkið í landinu, 

grasrótina, hvað varðar aðföng. Það hefur líka alvarlegar afleiðingar fyrir fólkið í 

landinu að ekki sé, af opinberri hálfu, gerður skýrari greinarmunur á þessu tvennu. 

Þeir sem hafa látið gripi sína til slíkra setra hafa jafnvel talið sig vera að gefa 

söfnum til framtíðarvarðveislu en komast svo að því að dýrgripir þeirra hafa í raun 

komist í eigu einkaaðila sem getur gert við þá það sem honum sýnist. Safnaráð 

hefur unnið ötullega að því undanfarið að benda á þennan mun og vara við þessari 

þróun. Vísbendingu má sjá í fjárlögum 2010 um að sú barátta sé að skila sér. 

Safnasjóður  fær þar 94 milljónir og áður nefndir tveir liðir um 111 milljónir. 

Dregið hefur saman með þessum liðum frá fyrra ári. 

 

 Hvernig berast aðföng og hvaða reglur gilda um móttöku á 

þeim? 

Aðföng berast í formi gjafa, dánarbúa og þrotabúa. Söfnin tvö sem best voru 

skoðuð hafa veitt öllu efni viðtöku fram undir þetta. Niðurstöður sýna að ekki var 

um virka safnastefnu að ræða. Safnastefnu má finna á heimasíðu annars safnsins 

og leiðarljós um hlutverk og markmið á heimasíðu hins. Þegar viðtöl við 

sérfræðinga á söfnunum voru borin saman við þau skrif, var ljóst ekki var um 

virka stefnu að ræða. Samkvæmt reglum sem norðmenn hafa sett sér, Mikilvægt 

og fallegt (Viktigt og vakkert, 2008), þurfa söfn að hafa ákveðið hverju þau ætla 

að einbeita sér að og hvernig þau ætla að gera það. Við móttöku á efni er þá 

ákveðið hvort það fellur undir stefnu safnsins eða ekki og tekið við myndum eða 

þeim hafnað samkvæmt því. Söfnin þurfa að vita hvað vantar í safneignina og 

leita eftir því með virkum hætti (2008). Þetta hafa íslensku söfnin ekki gert. 

Samkvæmt viðtölum við sérfræðinga safnanna er nánast ekkert gert af því að leita 

að efni og lítið fjármagn til efniskaupa. Öllu hefur verið safnað án takmarkana. 

Athyglisvert var að á þeim tíma sem unnið var að gagnaöflun voru vísbendingar 

um þetta væri að breytast á öðru safninu. Þar er ekki lengur tekið við öllu sem í 

boði er. Enn hafa þó ekki verið settar niður reglur um hvernig slíkt mat ætti að 

fara fram eða hverjir ættu að sjá um það.  
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 Eru fastmótaðir vinnuferlar við grisjun og skráningu?  

Safnamenn voru sér vel meðvitaðir um ábyrgðina sem því fylgir að grisja söfn og  

hversu vandasamt það verk er. Aðeins einn sérfræðinganna virtist farinn að hugsa 

um þetta af alvöru og velta fyrir sér aðferðum sem hægt væri að styðjast við.  

 Samkvæmt niðurstöðum hefur engin bein grisjun farið fram á söfnunum á 

öðru en pappírskópíum og prensmiðjuefni. Rannsóknin leiðir þó í ljós að óbeint 

eru söfnin að velja úr hvað er áhugavert og hvað ekki í gegnum skráninguna. 

Menn eyða ekki miklum tíma í þann hluta safneignar sem ekki er talinn 

áhugaverður eða það sem vitað er að nóg er til af. Í slíkum tilvikum eru oft margar 

myndir aðeins frumskráðar sem heildir og komið í geymslu. Slík vinnubrögð 

tíðkast víða og má nefna samræmdar reglur innan Evrópu, SEPIADES sem dæmi 

um það (Klijn og Lusenet, 2004). Það sem vantar hjá íslensku söfnunum eru 

reglur og vinnuferlar um hvernig slíkt val og forgangsröðun ætti að fara fram.  

Skráning var bæði langt og stutt á veg komin. Langt á veg komin ef miðað 

var við frumskráningu. Allt efni sem berst inn var skráð í aðfangabók og síðan 

frumskráð. Grunnskráning, að ekki sé talaðu um ítarskráningu var stutt á veg 

komin og hefur aðeins verið gerð á litlum hluta safnkosts beggja safnanna. 

Skráningin er frek á tíma og mannafla. Tölvupóstkönnunin sem gerð var og 

viðtölin á söfnunum benda til þessir tveir þættir séu það sem helst skortir hjá 

söfnum, tími og mannafli. Magn ljósmynda er orðið slíkt að starfsmenn höfðu 

fyrir löngu sætt sig við að skráningin mun ekki halda í við það. Rík tilhneiging hjá 

safnamönnum til að vísa slíkum vandamálum til framtíðar kom fram í 

rannsókninni og er það í samræmi við niðurstöður annarstaðar í Evrópu (Klijn og 

Lusenet, 2000). 

 

 Hversu aðgengilegar eru ljósmyndirnar? 

Í rannsókninni var aðgengi athugað bæði út frá staðsetningu og opnunartíma, sem 

og, heimasíðu og vefaðgengi. Aðstaða þessara tveggja safna sem sérstaklega voru 

könnuð er sitt hvor og hafði annað yfirhöndina á öllum þesssum sviðum. Það vakti 

athygli hversu afgerandi munur var milli þessara tveggja safna hvað aðgegnið 

varðaði. Aðsókn hafði þó aukist að báðum söfnunum.  
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Söfnin unnu með sitt hvorn gagnagrunnin. Annar léttur og veflægur, hinn 

mikill hafsjór upplýsinga en ekki mjög aðgengilegur. Bæði söfnin voru ánægð 

með sitt og undirstrikuðu þá staðreynd að aðalatriðið væri að myndirnar væru vel 

skráðar. Vægi ljósmyndavefs var mjög haldið á lofti þar sem hann var til staðar.  

Von var á úrbótum hvað veflægni varðaði á hinu safninu. Sameiginlegur 

vettvangur vísindamanna og möguleikar á krosstengingum, milli safna og 

gagnabanka þeirra, virtist mikilvægastur í huga þeirra sem störfuðu í 

minjasafnageiranum. Um þetta tvennt, veflægni og sameiginlega gagnagrunna, 

hefur vinna norsku safnasamtakanna ABM snúist síðustu ár (Standard for 

fotokatalogisering, 2007). Segja má að söfnin hér skipti þar með sér verkum þar 

sem stofnun A er með áherslu á veflægni og stofnum B með áherslu 

sameiginlegan gagnabanka.  
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6. Lokaorð    

Í þessari rannsókn hefur verið farið yfir það svið sem snýr að ljósmyndum á 

söfnum. Fjallað hefur verið um söfnin sjálf, hvernig búið er að þeim og hvaða 

leiðir fjármagn, sem þeim er ætlað, fer.  

Nýjung í atvinnumálum landsmanna, menningararfssetur og -sýningar 

keppa við söfn um aðföng og fjármuni. Safnaráð hefur beitt sér fyrir því að 

faglegum skilgreiningum verði gert hærra undir höfði en hingað til af 

fjárveitingavaldinu.  

Persónuvernd og höfundaréttur eru reglur sem ávallt þarf að hafa í huga á 

ljósmyndasöfnum. Með tilkomu netsins og alþjóðlegra spjallsíðna hafa mörkin 

milli þess, hvað má og hvað ekki, orðið óskýr. Safnamenn fylgjast með umræðum 

um slík mál. Það verður áhugavert að fylgjast með breytingum og þróun á þessum 

lögum á næstunni. 

Hvað varðar innra starf leiðir rannsóknin í ljós að lítil sem engin afmörkun 

á söfnun hefur farið fram. Hvorugt safnanna sem skoðuð voru ítarlega fóru eftir 

virkri söfnunarstefnu og söfnin virtust enn ekki finna mikla þörf  á að fara í slíka 

vinnu. Vísbendingar var þó að finna um að það væri að breytast og verður 

áhugavert að fylgjast með því.  

 

Það kemur margt upp í hugann við gerð svona rannsóknar. Margar leiðir 

blasa við til áframhaldandi rannsókna. Forvitnilega athugasemd, um aukinn áhuga 

á gömlum myndum í kjölfar hrunsins, væri gaman að skoða betur. Nákvæmari 

tölulegar upplýsingar um aðsókn á söfnin sjálf sem hægt væri að bera saman við 

aðsókn á vefina og notkun gagnabankanna væri líka vert að skoða. Umræðan um 

setur/safnvísa var fróðleg. Ég er ekki viss um að margir hafi hugsað út í þennan 

mun á ferðamennsku og fræðaiðkun. Mikil ánægja hefur ríkt með þessa nýjung í 

atvinnumálum meðal landsmanna. En vissulega býður það hættunni heim ef 

almenningur gefur til slíkra setra það sem annars hefði ratað á söfnin. Þarft væri 

að gera athugun á því hvort sá ótti á við rök að styðjast. Tölvupóstkönnun sem 

gerð var leiðir í ljós að mikill munur er á söfnum hvað varðar faglega vinnu við 

ljósmyndasöfnun. Spurningar vakna um hvort kröftunum sé dreift of mikið og 

hvort hægt væri að samnýta betur þekkingu, tól og tæki milli safna. 
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Hugsanir mínar litast væntanlega af námi mínu í bókasafns- og 

upplýsingafræði. Í námskeiðum um skjalastjórn hefur mikið verið fjallað um þá 

áherslu sem er nú lögð á þekkingu og þann auð sem í henni er falin. Upplýsingar 

eru  viðurkennd verðmæti og sífellt meiri kröfur eru gerðar um opið aðgengi að 

þeim. Safnaheimurinn hefur ekki farið varhluta af þessum breytingum og menn 

sjá að einnig þar liggja auðæfi sem þurfa að vera aðgengileg til þess að skapa 

meiri auð. Ónýttar og ónýtanlegar upplýsingar eru lítils virði. Það þarf að skrá og 

gera það þannig að sem flestir geti nýtt skráninguna á sem auðveldastan hátt, 

þannig lifnar sá auður sem býr í safngögnum.  

Nútímasamfélag krefst aðgengis að upplýsingum. Varasamt er að vanmeta 

þá breytingu sem orðið hefur á vinnubrögðum fólks út um allan heim. Sífellt 

fleiri, lærðir sem leikir, byggja nánast öll sín verk á heimildum sem finnast á 

netinu. Eins og staðan er í dag er of dýrt og tímafrekt að ætla sér að skanna inn 

allar myndir. Úrval úr safneigninni, af því sem mest eftirspurn er eftir og 

dýrmætast er talið, þarf samt að vera þar. Það krefst þess af söfnum að þau leggi í 

einhverja vinnu í að forgangsraða.  

Margfeldisáhrif stafrænnar tækni eru öllum ljós nú þegar. Það er því 

nauðsynlegt leggja vinnu í þarfagreiningu og samræmda kröfugerð svo að hægt sé 

að umgangast og sinna ljósmyndum á söfnum eins vel og skynsamlega og hægt er.  

 

Það er eftilvill of langt gegnið að segja að góð skráning tryggi eilíft líf en í 

öllu falli kemur hún í veg fyrir ótímabæran dauða ljósmynda, sem og annarra 

skjala.  
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Viðauki 1.  

 

Svör minjasafnsins í Glæsibæ 

 

1. Hvað er ljósmyndasafnið á þínu safni stórt? (Fjöldi mynda) 

- Heildarfjöldinn er nokkuð óljós, fer eftir hvort taldir eru einstakir rammar 

eða númeringar upphaflegra ljósmyndara. En 2 milljónir + mundi ég álíta.  

 

2. Hvernig er það skráð (hver/hvar/hvenær/hvað, efnisorð o.þ.h.) 

- Í skráningaspjaldinu eru vel 30 atriði sem fylla má út, helstu atriðin eru: 

skrá, safnnúmer, komudagur, myndefni, flokkur (outline-flokkunarkerfið), 

gerð, stærð, aldur,  ástand, staður, núv. sveitarfél., sveitarfél. 1970, 

byggðarheiti, sýsla, land, ljósmyndari/höfundur, höfundarréttur, finnandi, 

gefandi, seljandi, varðveislustaður, skráning, innsláttur, nafn, lýsing, 

sýningartexti (útgáfutexti), athugasemdir, heimildaskrá, kaupverð, 

staðsetning (hnit), lítil mynd, stór mynd. 

 

3. Í hvaða kerfi eru þær skráðar? 

- Myndirnar eru skráðar í Sarp, miðlægan gagnagrunn sem langflest 

minjasöfn á Íslandi nota. Sarpur er byggður á Lotur Notes umhverfinu. 

 

4.  Hvað er leitarbært? 

- Hægt er að leita eftir mörgum mismunandi leiðum og er hægt að leita í 

hverju skráningaatriði fyrir sig eða með textaleit. 

 

5.  Býr safnið yfir góðum búnaði til að skanna myndir? 

 - Já, tvímælalaust. 

 

6. Eru allar ljósmyndir skannaðar inn, (í hvaða gæðum og á hvaða fromati  

eru þær geymdareruþær geymdar, jpeg, tiff, annað)? 

Tiltölulega lítill hluti myndanna hefur verið settur á stafrænt form en hafið 

er sérstakt átak í því efni á þessu ári. Þær eru skannaðar í hágæða upplausn 
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og vistaðar til  á hörðum diski á TIFF-formi til hvílandi geymslu og tekið 

JPEG-afrit til skoðunar. 

 

7.  Eru tekin afrit? 

- Já, öryggisafrit. 

 

8. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 

- Eingöngu starfsmenn ljósmyndadeildar Minjasafns Glæsibæjar hafa 

aðgang að myndasafninu á stafrænu formi enn sem komið er. En allar 

myndirnar eru jafnóðum birtar á vef og þar geta áhugamenn skoðað það 

sem skannað hefur verið inn. Sá vefur er þó ekki í neinum tengslum við 

Sarp nema hvað númerakerfið varðar. 

 

9. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun? 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Framtíðarmöguleikarnir eru í sjálfu sér óendanlegir og hefur ekki verið 

mótuð nein sérstök sýn hér á safninu varðandi það efni. Okkar hlutverk er 

fyrst og fremst að varðveita ljósmyndaarfinn og miðla honum eins og tök 

eru á hverju sinni. 

 

 

Ljósmyndun á öðrum safngripum. 

 

1. Eru teknar ljósmyndir við skráningu gripa? Hversu lengi hefur það verið 

gert? Eru til ljósmyndir af öllum/flestum munum safnsins.? -  

- Reglubundin ljósmyndum gripa við skráningu hófst fyrst með tilkomu 

handhægra, stafrænna myndavéla, fyrir 4-5 árum síðan. Nei, langt frá allir 

gripir safnsins hafa verið ljósmyndaðir. 

 

2. Býr safnið yfir góðum búnaði til að taka myndir? 

- Já, býsna góðum, tel ég. 
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3. Hefur safnið sett sér vinnureglur varðandi slíka ljósmyndun (t.d. hversu 

margar myndir af hverjum grip eða fer það eftir eðli og ástandi gripa 

hversu margar myndir eru teknar. Er bakgrunnur myndanna hafður sá 

sami. Alltaf með flassi eða ekki o.s.frv.) 

- Um er að ræða tvo flokka, annars vegar hágæða tökur sem notaðar eru 

við sýningar, útgáfu og annað af því tagi, hins vegar vinnutökur þegar 

skráð er og ekki nýtt til annars en að þekkja gripinn og setja í 

skráningaspjöld. Reynt er að halda sama yfirbragði á þeim tökum. 

Hágæðatökurnar eru svo einnig nýttar í skráninguna þegar þær verða til. 

 

4. Í hvernig formati eru þær myndir og hvernig er gengið frá þeim (jpeg, tiff. 

Eru tekin afrit?) 

- Skráningamyndirnar eru á JPEG-formi, vistaðar með skráningunni og á 

tölvu. 

 

5. Hvaða not hefur safnið af slíkum myndum? (Eru þær notaðar til merkinga 

í geymslum t.d. eða til að sýna það sem er í geymslum eða til að setja á 

vefinn o.s.frv.) 

- Sjá ofar, nýttar í gagnagrunn og aðra umsýslu. 

 

6. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 

- Þessar myndir eru aðgengilegar með munaskráningunni á 

almenningstölvu á bókasafni og í geymslurými, að öðru leyti ekki. 

 

7.  Hvað með gömul skjöl? Eru þau skönnuð inn? Notuð og geymd á sama 

hátt og ljósmyndir? 

- Gömul skjöl eru geymd sér í eldtraustu rými, ekki skönnuð mena þörf sé 

á. 

 

8. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 
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- Sjá að ofan nr. 9. Að öðru leyti er það hið gríðarlega magn sem verður til 

sem er helsti Akkilesarhæll nýrrar tækni, langstæstur hluti mynda sem 

allur almenningur tekur kemur aldrei aftur fyrir sjónir manna og 

eyðast/týnast í  hinum stafræna heimi. 
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Viðauki 2. 

 

Svör minjasafnsins í Glaumbæ 

 

1. Hvað er ljósmyndasafnið á þínu safni stórt? (Fjöldi mynda) 

- ca. 4500. 

 

2. Hvernig er það skráð (hver/hvar/hvenær/hvað, efnisorð o.þ.h.) 

- Listar í möppu. Geymsluöskjur. 

 

3. Í hvaða kerfi eru þær skráðar? 

- Handvirkt. Ekki tölvuskráð. 

 

4. Hvað er leitarbært? 

- Allt. 

 

5. Býr safnið yfir góðum búnaði til að skanna myndir? 

- Sæmilegum. 

 

6. Eru allar ljósmyndir skannaðar inn, (í hvaða gæðum og á hvaða fromati 

eru þær geymdar, jpeg, tiff, annað)? 

- Ekki skannað. 

 

7. Eru tekin afrit? 

- Nei. 

 

8. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 

- Ekki til rafræn skráning. 

 

9. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 
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- Ljósmynd er einhver besta heimild um tíðaranda liðinna tíma. Fyrir 

fræðimenn, rannsakendur og alla framtíð. Spurt er kannske: Hvernig munu 

stafrænar myndir geymast til framtíðar? 

 

 

Ljósmyndun á öðrum safngripum. 

 

1. Eru teknar ljósmyndir við skráningu gripa? Hversu lengi hefur það verið 

gert? Eru til ljósmyndir af öllum/flestum munum safnsins. 

- Enn eru ekki teknar myndir af safngripum. Meiningin að gera það í 

framtíðinni og færa í gagnagrunninn SARP. 

 

2. Býr safnið yfir góðum búnaði til að taka myndir? 

- Nei. 

 

3. Hefur safnið sett sér vinnureglur varðandi slíka ljósmyndun (t.d. hversu 

margar myndir af hverjum grip eða fer það eftir eðli og ástandi gripa 

hversu margar myndir eru teknar. Er bakgrunnur myndanna hafður sá 

sami. Alltaf með flassi eða ekki o.s.frv.) 

- Nei 

 

4. Í hvernig formati eru þær myndir og hvernig er gengið frá þeim (jpeg, 

tiff. Eru tekin afrit?) 

- Ekki til. 

 

5. Hvaða not hefur safnið af slíkum myndum? (Eru þær notaðar til merkinga 

í geymslum t.d. eða til að sýna það sem er í geymslum eða til að setja á 

vefinn o.s.frv.) 

- Ekki hægt að svara. 

 

6. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 

- Ekki hægt að svara. 
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7. Hvað með gömul skjöl? Eru þau skönnuð inn? Notuð og geymd á sama 

hátt og ljósmyndir? 

- Ekki skönnuð, enn sem komið er. 

 

8. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Kostirnir eru eins og hingað til, heimildargildi ljósmyndarinnar. Gallar 

kannske hversu vel ljósmyndir varðveitist á rafrænu formi. Hver veit. 
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Viðauki 3. 

 

Svör Ljósmyndasafns Grímsbæjar 

 

1. Hvað er ljósmyndasafnið á þínu safni stórt? (Fjöldi mynda) 

- Áætlaður fjöldi mynda 4.500.000 

 

2. Hvernig er það skráð (hver/hvar/hvenær/hvað, efnisorð o.þ.h.) 

- Þegar safn kemur inn þá er það skráð í aðfangabók og þar er stutt lýsing á 

myndefni safnsins. Aðfangabók er einnig skráð í Excelskjal. Nánari 

skráning er unnin síðar af starfsfólki Ljósmyndasafnsins í Excel, 

Filemaker og Fotostation. 

 

3. Í hvaða kerfi eru þær skráðar? 

- Excel, Filemaker og Fotostation. 

 

4. Hvað er leitarbært? 

- Aðfangabók, portrettmyndasöfn (250.000 færslur), innskannaðar myndir 

(30.000 myndir) og ýmis söfn mjög vel flokkuð og auðveld leit í þeim. 

Ýmis söfn skráð í Excel (200.000 myndir) 

 

5. Býr safnið yfir góðum búnaði til að skanna myndir? 

- Já 

 

6. Eru allar ljósmyndir skannaðar inn, (í hvaða gæðum og á hvaða fromati 

eru þær geymdar, jpeg, tiff, annað)? 

- JPEG ef við erum með frumkópíuna annars Tiff 

 

7. Eru tekin afrit? 

- Það eru tekin öryggisafrit af öllum innskönnuðum myndum daglega 

 

8. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 
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- Við erum með myndavef. Já á síðustu árum hefur verið mikil aukning á 

notkun mynda úr safni Ljósmyndasafns Grímsbæjar 

 

9. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Okkar stefna er að gera sem flest myndasöfn aðgengileg með skráningu á 

þeim og innskönnun mynda. Það eru ýmsir möguleikar  í stöðunni, t.d. á 

næstu mánuðum mun safnið opna vef fyrir skólanemendur. Á vefnum 

verða myndir sem eru komnar úr höfundarrétti og verður hægt að hala þær 

niður og nota í skólaverkefnum og við kennslu. Aukin myndanotkun og 

aukið aðgengi hefur mikla kosti í för með sér. Mikilvægt er að fræðimenn 

nýti ljósmyndir meir sem heimildir en ekki sem myndskreytingar. 

Skólanemendur þurfa aðgengi að myndefni, þar sem þeir læra að nota þær 

og nýta í verkefnum. Almenningur fær æ í meira mæli myndefni frá 

safninu. Það eru oft myndir af fjölskyldu, af stöðum og eftir ákveðna 

ljósmyndara. Þetta eru þá yfirleitt myndir sem eru ætlaðir til 

upphengingar.Það virðist vera að ljósmyndir eru í sókn sem listform. 

Gallar eru kannski ofgnótt mynda allstaðar, að fólk hætti að skoða myndir 

vel. 

 

 

Ljósmyndun á öðrum safngripum. 

 

1. Eru teknar ljósmyndir við skráningu gripa? Hversu lengi hefur það verið 

gert? Eru til ljósmyndir af öllum/flestum munum safnsins. 

- Það eru teknar myndir af safngripum þegar gengið er frá grip í geymslu. 

Það hefur verið gert síðustu 10 árin og er til myndir af flestum gripum 

safnsins. 

 

2. Býr safnið yfir góðum búnaði til að taka myndir? 

- Já 
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3. Hefur safnið sett sér vinnureglur varðandi slíka ljósmyndun (t.d. hversu 

margar myndir af hverjum grip eða fer það eftir eðli og ástandi gripa 

hversu margar myndir eru teknar. Er bakgrunnur myndanna hafður sá 

sami. Alltaf með flassi eða ekki o.s.frv.) 

- Það eru ekki ákveðnar vinnureglur en ljósmyndari safnsins gerir þær er 

þá  notaður bakgrunnur og standandi flasslampar. 

 

4. Í hvernig formati eru þær myndir og hvernig er gengið frá þeim (jpeg, tiff. 

Eru tekin afrit?) 

- JPEG, afrit daglega af gagnagrunni safnsins 

 

5. Hvaða not hefur safnið af slíkum myndum? (Eru þær notaðar til merkinga 

í geymslum t.d. eða til að sýna það sem er í geymslum eða til að setja á 

vefinn o.s.frv.) 

- Safnið nýtir þær í skráningu í Fotostation á safnmuninum 

 

6. Hverjir hafa aðgang að myndum á rafrænu formi (geta opnað þær)? Eru 

þessi myndasöfn mikið notuð af gestum/rannsakendum. 

- Starfsmenn safnsins og gestir sem koma á safnið til að skoða gripina. 

Myndasafn af gripum safnsins er ekki mikið notað. 

 

7. Hvað með gömul skjöl? Eru þau skönnuð inn? Notuð og geymd á sama 

hátt og ljósmyndir? 

- Ljósmyndasafnið er ekki með gömul skjöl. 

 

8. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Eins og er eru myndir af gripum safnsins einungis ætlaðir til notkunar 

innanhúss. Kostir notkunar ljósmynda af grip er að gripur er sjaldnar 

meðhöndlaður en ella. Ekki eru neinir gallar við notkun mynda af 

safngripum. 
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Viðauki 4. 

 

Svör Héraðsskjalasafns Fagrabæjar 

 

Í Fagrabæ er það Héraðsskjalasafn Fagrabæjar sem sér um og rekur 

ljósmyndadeild. Sumar spurningarnar, þar sem fjallað er um muni, eiga því ekki 

við. 

 

1. Hvað er ljósmyndasafnið á þínu safni stórt? (Fjöldi mynda) 

- Áætlað er að ljósmyndir í safninu séu um 100.000 talsins. 

 

2. Hvernig er það skráð (hver/hvar/hvenær/hvað, efnisorð o.þ.h.) 

- Um helmingur af ljósmyndunum er tölvuskráður, um 15-20% er einungis  

skráður án tölvuskráningar. Áætlað er að um 30-35% af safnkostinum sé 

óskráður að mestu. Skráð er ljósmyndari-tími-myndefni. Efnisorð eru ekki 

skráð, ennþá, en safnvörður hefur mjög hugað að því að útbúa 

efnisorðalista, sem hægt væri að nota til leitar. 

 

3. Í hvaða kerfi eru þær skráðar? 

- Tölvuskráning er gerð með File Maker Pro. Gert er ráð fyrir kaupum á 

Photo Station á árinu. 

 

4.  Hvað er leitarbært? 

- Allir þessir þættir eru leitarbærir. 

 

5. Býr safnið yfir góðum búnaði til að skanna myndir? 

- Safnið á þokkalegan búnað til skönnunar, en til stendur að kaupa mun 

fullkomnari búnað. Bæði til stafrænnar myndatöku og vistunar mynda. 

 

6.  Eru allar ljósmyndir skannaðar inn, (í hvaða gæðum og á hvaða fromati 

eru þær geymdar, jpeg, tiff, annað)? 
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- Fyrirhugað að er að hefja skipulega afritun mynda (digital) í byrjun næsta 

árs. Aðeins um 1000 myndir eru til skannaðar og þær flestar vistaðar jpeg. 

300 p. 

 

7.  Eru tekin afrit? 

- Reglulega eru tekin afrit af skönnuðum myndum. 

 

8. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Einungis starfsfólk safnsins hefur aðgang að myndunum, en fyrirhugað 

er að gera ákveðin myndasöfn leitarbær á netinu. 

 

9. Hvaða framtíðarmöguleika sjáið þið fyrir ykkur varðandi myndanotkun. 

Hvaða kosti hefur aukin notkun ljósmynda og hvaða galla. 

- Augljóst er að Netið og sú tækni við digital myndsetningu mun gerbylta 

allri meðferð mynda. Möguleikinn að geta skoðað ljósmyndir á Netinu 

mun verða til þess að þær verða mun meira notaðar af almenningi og 

fræðimönnum. Talsverður hluti ljósmynda liggur undir skemmdum og er 

því umvarðveislumál að ræða einnig. 

Gallarnir felast í því að sjaldnast verða myndirnar í þeirri upplausn að 

hægt sé að rýna í einstaka myndfleti. Að hluta til er það vegna 

höfundarréttarmála og þjófnaðar sem ekki verður hægt að vista stærri 

myndir á netinu. 

 

Þar sem okkar safn er ekki minjasafn, þá svara ég ekki síðari hluta 

spurningalistans að öðru leyti en því að enn hefur ekki verið unnið að verulegu 

leiti að digitaliserningu handrita eða skjala. Ekki er mögulegt aðskrá slíka hluti á 

sama hátt og ljósmyndir. Sú skráning er allt annars eðlis. Líklega mun þessi þáttur 

aukast verulega á næstu árum. 


