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Abstract 
 

The object of this project was to shed light on the purpose of heritage 

museums in east Iceland, what roles they have today and if tourism is 

one of those roles. Administrators of east Icelandic heritage museums 

were contacted and asked questions on the topic. They were also asked 

if a formal strategy had been formed for their museum.  

 

The results indicate four main categories of museums divided by their 

purpose: (1) dedicated to preserving objects related to a wide 

geographical area or an industry, (2) dedicated to preserving objects 

and memories of a specific period or situation, (3) to commemorate an 

achievement of an individual as well as historical objects and (4) to 

commemorate the work and life of an individual.  

 

The roles most often mentioned for the museums were communication 

and preservation. Only one museum directly connected itself with 

tourism. Nonetheless heritage museums play a role in the tourism 

industry and many of them are dependant on it for admission fees.  

 
Three heritage museums in east Iceland have a formal strategy that 

their operations are guided by. Their administrators have a positive 

attitude towards the method and have witnessed some results. More 

institutions are working on forming a strategy. 

 

Keywords: Heritage museums, east Iceland, heritage tourism  
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Þakkarorð 
 

Fyrst og fremst vil ég þakka móður minni og öðrum fjölskyldu-

meðlimum og vinum fyrir ómælda þolinmæði og aðra aðstoð við gerð 

þessa verkefnis.  

 

Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum fyrir gott samstarf og 

forsvarsmönnum safnanna á Austurlandi fyrir aðstoðina.  

 

Lára Guðlaug Jónasdóttir 

Akureyri, 30. apríl 2007 
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Útdráttur 
 

Í þessu verkefni er fjallað um minjasöfn á Austurlandi tilgang þeirra og 

hlutverk. Haft var samband við forsvarsmenn minjasafna á Austurlandi 

og spurt um hvaða sýn hefði legið að baki stofnun safnanna og hvert 

hlutverk þeirra væri í dag. Var búist við því að mörg safnanna myndu 

bendla sig við ferðaþjónustu í ljósi aukinnar umræðu um  menningar-

tengda ferðaþjónustu á undanförnum árum. Einnig var spurt hvort 

stefnumótunarvinna af einhverju tagi hefði verið framkvæmd fyrir 

söfnin.  

 

Í ljós kom að hægt er að skipta minjasöfnunum á Austurlandi í fjóra 

flokka eftir því í hvaða tilgangi þau voru stofnuð: (1) söfn sem eiga að 

varðveita muni og minjar um breitt söfnunarsvið, (2) söfn sem stefna 

að varðveislu minja og minninga um afmarkað tímabil eða ástand, (3) 

söfn sem varðveita ekki síður ákveðið framtak en einstaka muni og (4) 

söfn sem tileinkuð eru ákveðnum einstaklingum.  

 

Þegar forsvarsmenn voru spurðir um hlutverk safnanna voru það 

varðveisla og einhvers konar miðlun sem oftast var nefnt í svarinu.  

Fá safnanna tengja sig beint við ferðaþjónustu þegar spurt er um 

hlutverk þeirra. Þótt það sé ekki yfirlýst hlutverk þeirra eru þau samt 

sem áður tengd ferðaþjónustu og eru mörg þeirra háð henni hvað 

varðar rekstartekjur í gegnum aðgangseyri.  

 

Þrjú söfn á Austurlandi hafa mótað sér stefnu og hafa reynslu af því að 

vinna eftir henni. Stefnumótunarvinna er í gangi fyrir fleiri söfn. Þar 

sem reynsla er til staðar er viðhorf stjórnenda til árangursins almennt 

jákvætt og hefur vinnan til dæmis gert stofnununum kleift að ná mark-

miðum sínum og verið undirstaða að hraðri uppbyggingu.  

 

Lykilorð: Minjasöfn, Austurland, menningartengd ferðaþjónusta. 
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Inngangur 
Á síðustu árum hefur allskonar söfnum, setrum og sýningum fjölgað 

mikið á Íslandi. Sífellt berast fréttir af því að nýtt safn, sýning eða setur 

hafi verið opnað. Þetta hefur verið að gerast í öllum landshlutum og má 

nefna ýmis dæmi svo sem Landnámssetrið í Borgarnesi, Galdra-

sýninguna á Ströndum, Selasetrið á Hvammstanga, Þjóðlagasetur sr. 

Bjarna Þorsteinssonar á Siglufirði, Þorbergssetur í Suðursveit, Safn 

Jósafats Hinrikssonar í Neskaupstað og Njálusetrið á Hvolsvelli, 

Draugasafnið á Stokkseyri, Poppminjasafnið í Reykjanesbæ, Sauð-

fjársetrið á Ströndum, Kjarvalsstofa á Borgarfirði eystri og unnið er að 

því að koma upp Hreindýrasetri á Jökuldal.  

 

En hvernig stendur á þessari skyndilegu aukningu og uppbyggingu 

safna og sýninga? Er þetta til komið vegna aukins áhuga Íslendinga á 

menningararfi sínum eða liggja aðrar ástæður að baki, svo sem 

uppbygging ferðaþjónustu og gróðavon tengd henni? 

 

Áhugi höfundar á efninu kviknaði fyrst þegar hún vann sem 

sumarstarfsmaður við Minjasafn Austurlands á Egilsstöðum. 

Spurningar sem flugu í gegnum hugann voru meðal annars til hvers öll 

þessi söfn væru, hvort þau eru of mörg, hvort þau séu of sérhæfð, hafa 

stjórnendur þeirra framtíðarsýn og áætlanir um hvernig starfseminni 

skuli háttað til lengri tíma og svo framvegis.  

 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

� Í hvaða tilgangi voru minjasöfnin á Austurlandi 

stofnuð? Hvað er það sem þeim er ætlað að gera? 

� Hvaða hlutverkum gegna minjasöfn á Austurlandi í dag 

og sjá þau ferðaþjónustu sem eitt af þeim hlutverkum?  

� Hvar eru söfnin stödd með tilliti til stefnumótunar? 
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1. Aðferðafræði verkefnis 
Í þessu verkefni er ætlunin að fjalla um Minjasöfn á Austurlandi. 

Höfundur hefur ákveðið að takmarka Austurland við suður og norður 

Múlasýslur og nær svæðið því frá Vopnafirði í norðri og suður fyrir 

Álftafjörð.  

Áherslan á Austurland er til komin vegna þess að ráðlegt þótti að 

takmarka umfjöllunina við ákveðið svæði og skoða alla þá flóru safna 

sem er til staðar á því í stað þess að velja ákveðna gerð safna og hafa 

þau útbreiddari.  

Verkefnið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta verkefnisins er fjallað 

almennt um hlutverk og gildi safna í samfélaginu. Er þar byggt á 

útgefnu efni eftir ýmsa aðila.  

Í öðrum hluta er fræðileg umfjöllun um stefnumótun og gildi hennar, 

bæði almennt en einnig er reynt að lýsa þeim aðstæðum sem fyrirtæki 

og stofnanir sem ekki eru hagnaðardrifin búa við í þeim efnum.  

Í þriðja hluta verkefnisins er athyglinni beint að starfandi minjasöfnum 

á Austurlandi. Reynt er að komast að því hvaða hlutverk þeim voru 

ætluð þegar þau voru stofnuð, hvernig forsvarsmenn þeirra sjá hlutverk 

safnsins í dag og hvort ferðaþjónusta sé talin til helstu hluverka þeirra. 

Einnig verður reynt að horfa til framtíðar og athugað hvort söfnin hafi 

markað sér stefnu og ef svo er hver ávinningurinn af því sé í hugum 

stjórnenda. Meginheimildir í þessum hluta eru upplýsingar frá 

forstöðumönnum safnanna ásamt ýmsu efni sem gefið hefur verið út 

um söfnin eða er tengt starfsemi þeirra.  

 

Samskipti við forstöðumenn safnanna fóru fram í gegnum síma og 

tölvupóst. Fyrst var haft samband við þá símleiðis og þeim svo sendur 

listi með tíu spurningum í tölvupósti, nema í einu tilviki þar sem var 

tekið símaviðtal. Í einhverjum tilfellum þurfti að þrýsta á eða fylgja 

eftir svörum með öðrum tölvupósti eða símtali.  
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Svör voru misjöfn að gæðum og lengd og ekki náðist að fá svör frá 

einu safni í tæka tíð og er því einungis byggt á öðrum heimildum eins 

og hægt er.  

 
Náttúruminja-, ljósmynda-, skjala- og bókasöfn voru undanskilin þar 

sem starfsemi þeirra og hlutverk er í eðli sínu nokkuð frábrugðin 

starfsemi minjasafna. Stuðst var við lista frá Safnaráði yfir safna-

starfsemi á svæðinu en einnig var gerð sú krafa að söfnin hefðu 

ákveðna lágmarks starfsemi sem fælist í því að vera opin almenningi á 

reglulegum opnunartíma allavega hluta af árinu. Eftir stóðu tólf söfn, 

setur og sýningar sem unnið verður með nánar í þessu verkefni en þau 

eru: 

� Langabúð á Djúpavogi sem hýsir Ríkarðssafn, 

Eysteinsstofu og vísi að byggðasafni. 

� Bóka- og minjasafn Nönnu Guðmundsdóttur í Berufirði. 

� Fransmenn á Íslandi á Fáskrúðsfirði. 

� Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði. 

� Sjóminjasafn Austurlands á Eskifirði. 

� Málverkasafn Tryggva Ólafssonar í Neskaupstað. 

� Sjóminja og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar í 

Neskaupstað. 

� Tækniminjasafn Austurlands á Seyðisfirði. 

� Kjarvalsstofa á Borgarfirði eystri. 

� Minjasafn Austurlands á Egilsstöðum. 

� Gunnarsstofnun að Skriðuklaustri í Fljótsdal. 

� Minjasafnið að Bustarfelli í Vopnafirði.  
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2. Hlutverk minjasafna 

2.1. Hvað er safn? 

Hér verður ekki farið út í flóknar heimspekilegar vangaveltur um hvað 

þurfi að vera til staðar til að tveir eða fleiri hlutir sem saman komnir 

eru á ákveðnum stað geti talist safn. Í þessu verkefni er fjallað um 

minjasöfn. Afar alþýðleg skilgreining á minjasafni væri staður þangað 

sem fólk fer til að skoða gamalt dót. Eins og með flest annað í 

heiminum eru til margar skilgreiningar á því hvað er safn.  

 

Í safnalögum nr. 106/2001 er safn skilgreint sem: 
„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“ (Safnalög nr. 

106/2001, 4. gr.). 

 

Þessi lagagrein nær yfir allskonar söfn, þar með talin minjasöfn. Úr 

lagagreininni má lesa að söfn hafi ýmis hlutverk. Þau eiga að safna, 

varðveita, rannsaka, miðla, fræða og skemmta. Á öðrum stað í safna-

lögunum (nr. 106/2001) er minnst á mikilvægi þess að skrá safngripi, 

sem er eitt hlutverk í viðbót. 

 

Sú skilgreining á safni sem alþjóða safnaráðið (ICOM) setur fram á 

heimasíðu sinni er ekki ósvipuð skilgreiningunni úr safnalögunum. Þar 

er minnst á að söfn þurfi að vera opin almenningi, að þau safni, varð-

veiti, miðli og sýni safnkost sinn. Einnig er tekið fram að safnkosturinn 

skuli samanstanda af áþreifanlegum heimildum um fólk og umhverfi 

þess. Enn fremur er þess getið að söfn séu varanlegar stofnanir, hafi 

ekki hagnað að markmiði og að þau séu þjónusta við samfélagið og 

þróun þess (ICOM, 2005).  
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Fyrir þetta verkefni var mótuð vinnuskilgreining skilgreinir minjasöfn 

hugsanlega nokkuð vítt. Miðað var við það að skoða þau söfn sem 

almenningur myndi álíta sem minjasöfn óháð öllum vangaveltum um 

þætti eins og skráningarkerfi og rannsóknahlutverk. Miðað var við að 

safnið varðveitti einhvers konar upplýsingar um fólk og/eða lífshætti 

fólks og miðlaði þeim í gegnum sýningu eða sýningar sem að minnsta 

kosti að hluta þurftu að vera nokkuð varanlegar. Til dæmis voru lista-

gallerí ekki tekin með vegna þess að sýningar þeirra breytast reglulega. 

Söfn hafa grunnsýningu sem helst að mestu óbreytt í nokkur ár í senn 

þótt mörg þeirra setji einnig upp sérsýningar sem breytast oftar.  

 

2.2. Samfélagslegt hlutverk safna 

Söfn hafa það hlutverk að varðveita menningu og menningararf sam-

félaga. Innan safnafræða virðist starfsemi safna skiptast í fimm megin-

hlutverk: söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknir og miðlun eða 

sýningu (Menntamálráðuneytið, 2003; Runólfur Smári Steinþórsson, 

1999, bls. 67). En í skilgreiningunum á söfnum hér á undan var einnig 

minnst á fleiri hlutverk, svo sem fræðslu og skemmtun. Um þessi mis-

munandi hlutverk sem söfn gegna verður fjallað um hér á eftir.  

 

2.2.1. Söfnun, varðveisla og skráning 

Ekki er nóg að söfn samþykki að geyma gripi sem af einhverjum 

ástæðum þykja merkilegir og setja þá í geymslu. Söfn þurfa að velja 

hverju skuli safnað og hverju ekki.  

Sú arfleifð sem minjasöfn miðla verður alltaf samansafn af þeim 

þáttum sem samfélagið á hverjum tíma hefur komið sér saman um að 

hafi menningarlegt gildi. Oft hættir til að þetta gildismat einskorðist 

við það sem fólk er stolt af og oft hættir til að gleyma að safna eða ekki 

safna minjum sem lýsa dekkri hliðum samfélagsins og eða tímabilum 

hnignunar (Anna Karlsdóttir, 2005, bls. 183). Á Íslandi hefur þetta 

meðal annars endurspeglast í því að lítilli athygli hefur verið beint að 

tímabilinu frá 1300 til loka 18. aldar í Íslandssögu sem hefur verið 
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stimplað sem tímabil vesaldar og volæðis. Þetta hefur meðal annars 

litað sögukennslu í skólum og ekki fór mikið fyrir þeim munum sem 

varðveist hafa frá þessu tímabili lengi vel í Þjóðminjasafninu. Það var 

ekki fyrr en hin nýja grunnsýning Þjóðminjasafnsins var opnuð að 

þetta tímabil fékk að njóta sín (Már Jónsson, 2005, bls. 164).  

Við söfnun verður að hafa í huga að geymslupláss safna er takmörkuð 

auðlind og því mikilvægt að stuðla reyna að takmarka óþarfa skörun 

milli safna en að því er meðal annars reynt að stuðla með innleiðingu 

miðlæga munaskráningarkerfisins Sarps sem tekið hefur verið í notkun 

á mörgum söfnum um landið (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Vitaskuld ber söfnum skylda til að varðveita þá muni sem það tekur að 

sér að geyma þannig að gildi þeirra tapist ekki og skemmist ekki.  

 

Þessi þrjú hlutverk sem tæpt hefur verið á hér eru undirstaða undir 

rannsóknir og miðlun. Það verður að vera eitthvað til að rannsaka eða 

miðla (söfnun), það verður að vera eitthvað vitað um það (skráning) og 

það verður að vera í nógu góðu ástandi til að hægt sé að rannsaka það 

eða sýna (varðveisla).  

 

2.2.2. Miðlun og fræðsla 

Skáldið Tómas Guðmundsson vildi meina að landslag væri lítils virði 

ef það héti ekki neitt. Hér er spurt: Hvers virði væri menningararfur ef 

enginn vissi af honum?  

Miðlun er afrakstur starfs sem unnið hefur verið í tengslum við önnur 

hlutverk safna. Gripum hefur verið safnað, þeir rannsakaðir og hlúð að 

þeim sem síðan birtist í formi sýningar, bóka, blaða- eða tímaritsgreina, 

vefsíðna eða einhvers annars miðlunarforms (Menntamálaráðuneytið, 

2003).  

Algengasta miðlunarform safna eru sýningar og hefur verið mikil 

bylting í þeim málum á síðustu árum. Ef hægt er að tala um að söfn 

hefðu stefnu hér áður fyrr var það að safna öllu og sýna allan safnkost 

safnsins alltaf. Þessi aðferð hefur verið kölluð opin geymsla og lýsir 

henni ágætlega (Hallgerður Gísladóttir og Sigríður Sigurðardóttir, 
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1995, bls. 86). Á síðasta hluta 20. aldarinnar breyttist starfsemi safna á 

Íslandi nokkuð. Fjölbreytni hefur aukist, stefnumótun hefur fengið 

aukið vægi og sýningar flestar hannaðar með annað í huga en að sýna 

allan safnkost safns á einu bretti (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

 

Miðlunar og fræðslustarf er mjög tengt. Undir fræðslustarf safna fellur 

ekki bara móttaka skólahópa heldur í raun móttaka allra gesta þar sem 

öll miðlun safna felur í sér fræðslu af einhverju tagi. Heimsókn á safn á 

að vera upplifun sem skilur eitthvað eftir sig, veitir innsýn inn í sögu og 

menningu og er markmiðið ávallt að gesturinn fari heim með nýja 

þekkingu af einhverju tagi út af safninu  (Menntamálaráðuneytið, 

2003).  

Söfn eru góð kennslutæki. Þau hafa þann stóra kost fram yfir kennslu-

bækur og myndir í þeim að vera áþreifanleg og í þrívídd (Dicks, 2003, 

bls. 20-21). Með nýjum straumum og stefnum í safnamálum hefur líka 

aukist til muna að höfðað sé til fleiri skilningarvita en bara sjónarinnar í 

heimsóknum á safn. Víða er hægt að snerta ákveðna hluti, hlusta eða 

lykta (Dicks, 2003, bls. 9-10). 

 

2.2.3. Rannsóknarhlutverk 

Í safnalögum eru rannsóknir talinn sem einn af þeim þáttum sem 

skilgreina starfsemi safns (Safnalög, nr. 106/2001). Rannsóknir eru 

mikilvægur liður í starfi safna og tengjast öllum hinum megin-

hlutverkum safna. Sýningar, varðveisla og fræðslustarfsemi byggir 

alltaf á rannsóknum (Runólfur Smári Steinþórsson, 1999). Leiða má 

líkur að því að rannsóknir hafi áhrif til baka á hin hlutverkin. 

Rannsóknir breyta því sem þykir merkilegt að sýna, hafa áhrif á hvað 

er safnað, hvernig það er túlkað sem sýnt er og vitaskuld getur komið 

til ný þekking sem síðan þarf að miðla.  

Ekki er til einföld skilgreining á því hvað það er nákvæmlega sem söfn 

eiga að vera að rannsaka og er hægt að fella ýmislegt undir þann hatt 

(Egill Ólafsson, 9. júlí 2006).  
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2.2.4. Afþreying 

Í safnalögunum er minnst á að söfn eigi að varðveita menningararfinn 

meðal annars til að hann geti orðið til skemmtunar (Safnalög, nr. 

106/2001). Þróunin í safnamálum hefur orðið þannig að söfn eru orðin 

virkir þátttakendur í samkeppni um hylli ferðamanna. Margir ferða-

menn virðast, eins og síðar verður komið nánar að, jákvæðir gagnvart 

því að fara á söfn. Hinsvegar verður að hafa það í huga að þetta fólk er 

í fríi og þótt það hafi áhuga á einhverju efni er það í fæstum tilfellum 

það áhugasamt að það sé tilbúið að meðtaka fræðslu um það sem 

minnir á kennslustund í skóla. Viðleitni safna til þess að færa fræðslu-

hlutverk sitt nær því sem þykir vera skemmtun sést til dæmis í því að 

meira er lagt upp úr því að heimsókn á safn sé upplifun og að virkja 

fleiri skilningarvit en bara sjónina. Reynt er að framkalla skynhrif, 

reyna að gefa gestinum innsýn í efnið, vekja forvitni hans og virkja 

ímyndunarafl hans. Þetta er hægt að gera með ýmsum blöndum af 

aðferðum og miðlum, en ávallt þarf samt að huga að því að 

skemmtunin yfirgnæfi ekki boðskap fræðslunnar (Anna Karlsdóttir, 

2005, bls. 185-6).   

 

2.2.5. Önnur samfélagsleg hlutverk 

Auk áður talinna hlutverka getur verið að söfn hafi ákveðin hlutverk 

sem hafa áhrif á það samfélag sem það er staðsett í.  

Til dæmis geta söfn hafa ákveðið sameiningargildi í samfélögum. 

Augljóst er að sjá hópeflishlutverk Þjóðminjasafns Íslands sem stofnað 

var 1863, í miðri sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar (Þjóðminjasafn Íslands 

e.d.). Þjóðminjasöfn sem stofnuð voru víða um heim áttu að skapa 

skýra og afmarkaða mynd af þjóð sinni fyrir borgarana og var í því 

aðallega horft til afreka og sigra þjóðarinnar fyrr á tímum. Á síðari 

árum hefur þetta hlutverk breyst nokkuð. Nú er það ekki lengur talið 

alfarið á höndum sagnfræðinga og þjóðminjasafna að móta þjóðernis-

myndir. Áhersla á að þessir aðilar hafi samvinnu við almenna borgara 

við að móta sjálfsmynd þjóðar hefur aukist. Söfn eiga ekki lengur að 

miðla skýrt afmörkuðum óvefengjanlegum staðreyndum heldur að 
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halda uppi samræðum við gestina, vekja upp spurningar og fá gestina 

til að hugsa um það sem fyrir augu ber (Katla Kjartansdóttir, 2005, bls. 

169-170). Ekkert mælir á móti því að byggðasöfn hafi svipað hlutverk 

fyrir það svæði sem þau eiga að endurspegla.  

 

Jafnvel má halda því fram að ákveðin gæði felist í því að hafa safn í 

heimabyggð, jafnvel þótt ekki allir heimamenn noti það (Sable og 

Kling, 2001) en menningarstarfsemi af ýmsu tagi stuðlar að fjöl-

breyttara samfélagi og aukinni hamingju borgara þess (Ágúst 

Einarsson, 2005, bls. 53). 

 

Söfn geta líka haft áþreifanlegri hlutverk. Sum söfn eða setur hafa reynt 

að auka fjölbreytni í starfsemi sinni, sérstaklega utan háannatíma og 

reyna að vera nokkurs konar samkomustaðir fyrir fólk. Til dæmis er 

boðið uppá námskeið, fyrirlestra eða annars konar afþreyingu eins og 

spilakvöld.  

 

Að lokum má ekki má gleyma því að safn skapar störf. Fer það alltaf 

eftir umsvifum safnsins hversu mörg. Mörg störfin gætu verið sumar-

störf en á einhverjum stöðum gæti verið um að ræða 1-2 heilsársstörf 

sem krefjast nokkurrar menntunar og munar um slíkt í smáum bæjar-

félögum á landsbyggðinni. 

 

Ljóst er að ef safn á að uppfylla öll þau hlutverk sem safnalögin nefna 

af kostgæfni þarf starfsemi þess að vera ansi umfangsmikil og flókin. 

Tiltölulega fá söfn eru það öflug að hægt sé að búast við að þau sinni 

öllum þessum hlutverkum af krafti bæði vegna þess að sum þeirra kalla 

á sérfræðiþekkingu sem ekki er til staðar á reglulegum grundvelli innan 

safnanna eða kallar á mikið fjármagn. 

Söfn geta líka haft ákveðin hlutverk í því samfélagi sem þau starfa. Þar 

hafa þau meiri möguleika á að velja hvort þau sinni þeim, hver þau 

skuli vera og hvernig þeim sé sinnt. Stundum gætu þessi hlutverk verið 

þannig að heimamenn gera sér alla jafna ekki grein fyrir því að safn 

hafi það.  
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2.2.6. Söfn, setur og sýningar 

Safn er ekki alltaf safn. Það sem daglegu tali er kallað safn þarf ekki 

alltaf að hafa það að markmiði að uppfylla öll þau hlutverk sem gerð 

eru til safna í þeim skilningi sem safnalögin leggja í það hugtak og 

Safnasjóður miðar við þegar hann úthlutar styrkjum. Mörg af söfnum 

landsins heita ekki lengur söfn heldur kallast sýningar eða setur.  

 

Sýning getur staðið sem fyrirtæki ein og sér. Ef við horfum á slíkt 

fyrirtæki útfrá fimm grunnhlutverkum safna er aðeins miðlunar-

hlutverkinu sinnt. Setur innihalda oftast nær sýningu en stundum er 

lögð rækt við fleiri af grunnhlutverkum safna en ef um sýningu er að 

ræða, helst þá rannsóknir. Einnig er algengt að þessar stofnir miðli 

upplýsingum á fleiri vegu en bara með sýningu. Fullgilt safn sinnir 

varðveislu,  sem felur í sér söfnun, forvörslu og skráningu, sem og 

miðlun og rannsóknum. Getur starfsemi þeirra skilað af sér mikil-

vægum grunni undir starf fræðasetra og sýninga (Menntamála-

ráðuneytið, 2003).  

 

Eins og áður hefur verið tekið fram verður í þessu verkefni orðið safn 

notað yfir allar þær stofnanir sem sinna einhverjum af þessum 

hlutverkum og vinna með menningararf. 

 

2.3. Hlutverk safna í ferðaþjónustu 

2.3.1. Umsvif ferðaþjónustu 

Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem hefur verið í miklum vexti undan-

farna áratugi í heiminum öllum sem og hér á Íslandi. Fjöldi ferðamanna 

sem kemur hingað til lands hefur aukist um að meðaltali 6,4% á ári frá 

því 1960 til 2004 (Ásgeir Jónsson o.fl., 2006). Samhliða þessari fjölgun 

hafa umsvif ferðaþjónustugeirans aukist í hagkerfinu. Til dæmis hefur 

hlutur ferðaþjónustu í landsframleiðslu aukist hægt og sígandi á síðustu 

áratugum úr 3 – 3,5% á áttunda áratugnum í það að vera um það bil 5% 

2002 – 2003 (Hagstofa Íslands, e.d.).  
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Samfélagið hefur margvíslegan hag af ferðaþjónustu. Sem dæmi skapar 

hún gjaldeyristekjur, atvinnutækifæri og stuðlar þannig að bættri 

framleiðni vinnuafls í landinu, bætir framleiðni ákveðins hluta einka-

fjármagns, opinbers fjármagns og innviða og býr á sumum svæðum til 

betri grundvöll fyrir sérhæfingu og fjölbreytni sem eykur lífsgæði 

heimamanna (Ásgeir Jónsson o.fl., 2006).  

 

2.3.2. Menningartengd ferðaþjónusta 

Umræða um uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu hefur farið 

hátt á síðustu árum og er þar á ferðinni varanleg breyting á áherslum í 

eftirspurn ferðamanna (Jón Jónsson og Kristinn Schram, 2002).  

Skilgreina má menningartengda ferðaþjónustu sem heimsókn 

einstaklings til annars svæðis sem er að hluta eða heild komin til vegna 

áhuga á sögu, listum, vísindum eða lífsstíl þess svæðis sem heimsótt er 

(Silberberg, 1995). 

Alþjóða ferðamálastofnunin (e. World Tourism Organization) hefur 

spáð áframhaldandi vexti í ferðaþjónustu um heim allan en telur að 

vöxturinn í menningartengdri ferðaþjónustu verði enn hraðari en 

vöxtur atvinnugreinarinnar í heild (Cabrini, 2003).  

 

Þótt náttúrufegurð sé helsta aðdráttarafl Íslands í augum erlendra ferða-

manna hafa þeir líka áhuga á menningu lands og þjóðar. Í könnun sem 

gerð var meðal rúmlega 700 erlendra ferðamanna sem fóru um Ísland 

2001 sögðust 80% þeirra hafa áhuga á að kynna sér menninguna (Björn 

Pétursson, 2002, bls. 78).  

Í viðhorfskönnunum ferðamálaráðs 2004-2005 árum var spurt um þætti 

sem höfðu áhrif á ákvörðun ferðamanna um að koma til Íslands. Þar 

nefndu 23% vetrargesta og 25% sumargesta að menning og saga hefðu 

haft áhrif á ákvörðunina (Ferðamálaráð Íslands, 2004b; Ferðamálaráð 

Íslands, 2005).  

Erlendir ferðamenn hafa líka verið spurðir hvernig miðlunaraðferðir 

þeir vildu helst sjá við miðlun á íslenskri menningu og menningararfi. 

Söfn og sýningar lentu þar í öðru sæti ásamt kvikmyndum, aðeins 
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hársbreidd frá frásögnum sem fengu hæstu einkunn (Björn Pétursson, 

2002, bls. 78).  

 

En það eru ekki bara erlendir ferðamenn sem hafa áhuga á menningar-

sögu Íslendinga. Í könnun sem gerð var meðal Íslendinga sem 

ferðuðust um sitt eigið land kom fram að 75% þeirra hafði áhuga á 

söfnum og sýningum.  

Þetta er hægt að túlka sem svo að fólk hafi áhuga á því sem sýnt og 

gert er á söfnum og að fólk telji söfn ákjósanlegan miðil til að miðla 

sögu þjóðarinnar (Björn Pétursson, 2002, bls. 78-79). 

 

2.3.3. Söfn sem afþreying fyrir ferðamenn 

Söfn eru einn afþreyingarmöguleiki sem ferðamönnum á ferð um 

landið býðst og þeir virðast vera móttækilegir fyrir. Á minni stöðum á 

landinu er oft ekki mikið úrval af afþreyingu sem gæti leitt til þess að 

safnið sé töluvert sótt heim, jafnvel þótt gestirnir hafi ekki brennandi 

áhuga á sögu eða menningu. Starfsemi safnanna styrkir því grundvöll 

ferðaþjónustunnar á þessum stöðum (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 

bls. 15).  Söfn eru hluti af þeim heildarpakka sem staðir bjóða upp á til 

að laða ferðamenn til sín. Í sumum tilvikum gætu söfnin verið það 

þekkt og vinsæl að þau eru það sem fær fólk til að koma á staðinn. Í 

öðrum tilvikum eru þau stuðningsþættir, einn möguleiki sem ferða-

menn hefðu hugsanlega áhuga á að nýta sér en ekki endilega það sem 

fær þá til að leggja upp í ferðina (Godfrey og Clarke, 2000, bls. 65).  

 

Rannsóknir benda til að erlendir ferðamenn á Íslandi eyða minni 

peningum á meðan þeir dveljast utan höfuðborgarsvæðisins og er það 

að hluta til rakið til þess að afþreyingarmöguleikar og aðrir möguleikar 

til þess að eyða peningum séu þar af skornum skammti (Ásgeir 

Jónsson o.fl., 2006). Því ætti fjölgun safna að vera góð þróun. Flest 

söfn láta gesti sína greiða aðgangseyri en einnig eru sum þeirra með 

minjagripasölu og jafnvel veitingasölu af einhverju tagi. Einnig lengir 

heimsókn á safn dvöl ferðamanna á stað sem aftur eykur líkurnar á því 
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að hann nýti sér aðra þjónustu á því svæði svo sem gistingu, 

veitingasölu og þess háttar.  

 

Ef við skoðum síðan hversu mikið ferðamenn nýta söfnin kom í  

könnunum Ferðamálaráðs 2004-2005 í ljós að 35% erlendra vetrargesta 

heimsóttu safn eða listasafn á ferð sinni um landið og 45% erlendra 

sumargesta (Ferðamálaráð Íslands, 2004b; Ferðamálaráð Íslands, 

2005). Viðhorfskönnun var gerð meðal innlendra ferðamanna árið 

2003. Þar kom í ljós að 12,5% ferðamanna fóru í minjasafn þegar 

ferðast var utan höfuðborgarsvæðisins og 11,7% þegar ferðast var til 

Reykjavíkur (Ferðamálaráð Íslands, 2004a). Gera má ráð fyrir að 

hlutfall þeirra sem sækja minjasöfn í Reykjavík hafi hækkað síðan 

þessi könnun var gerð vegna enduropnunar Þjóðminjasafns Íslands.  

 

Af þessu má draga þá ályktun að söfn þjóni töluverðu hlutverki í ferða-

þjónustu á Íslandi nú þegar. Þetta hlutverk gæti vel orðið mikilvægara 

ef spár um aukinn vöxt menningartengdrar ferðaþjónustu ganga eftir. 

 

Einnig má telja það ljóst að söfn eru tengd ferðaþjónustunni nokkrum 

böndum þar sem meginþorri þeirra sem heimsækja söfn á Íslandi á 

hverju ári eru ferðamenn og er starfsemi margra safna takmörkuð við 

ferðamannatímann.  

 

2.4. Starfsemi Safnaráðs og Safnasjóður 

Samkvæmt safnalögum er Safnaráð „samráðsvettvangur starfsemi lista- 

og minjasafna“ (Safnalög, nr. 106/2001), hefur eftirlit með söfnum sem 

hljóta ríkisstyrki og hefur umsjón með úthlutunum úr Safnasjóði.  

Eitt af markmiðunum með setningu áðurnefndra safnalaga, var að 

stuðla að því að faglega sé staðið að úthlutun opinbers fjármagns til 

safnamála. Var Safnasjóður settur á stofn í þeim tilgangi og er megninu 

af því fjármagni sem ríkið veitir til safnastarfs í gegnum úthlutanir úr 
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honum. Enn eru þó einhverjir styrkir til safnastarfsemi sem veittir eru 

beint í gegnum þingið (Björn Bjarnason, 2002).  

Safnaráð styrkir starfsemi safna með framlögum annars vegar til 

sérstakra verkefna sem safn hyggst framkvæma eða til rekstrar. Öll 

söfn sem falla undir safnalögin geta sótt um verkefnastyrki en þau söfn 

sem óska eftir rekstrarstyrkjum þurfa að uppfylla strangari kröfur um 

starfsemi sína. Gerð krafa um að ákveðnum hlutverkum safnsins sé 

sinnt og einnig eru gerðar ákveðnar kröfur til reksturs safnsins. Meðal 

annars er söfnum sem sækjast eftir rekstrarstyrk skylt að móta sér 

stefnu sem unnið er eftir og er endurskoðuð á fjögurra ára fresti. Söfn í 

eigu ríkisins geta ekki fengið styrk úr Safnasjóði (Safnalög, nr. 

106/2001).  

Á síðustu þremur árum hafa fjögur söfn á Austurlandi uppfyllt skilyrði 

Safnaráðs fyrir rekstrarstyrkjum. Það eru Minjasafnið að Bustarfelli í 

Vopnafirði, Sjóminjasafn Austurlands á Eskifirði, Minjasafn 

Austurlands á Egilsstöðum og Tækniminjasafnið á Seyðisfirði.  

Þessi söfn hafa einnig fengið styrki til ýmissa verkefna, en fleiri söfn 

hafa líka uppfyllt þau skilyrði þótt það hafi síðast verið á árunum 2002-

2003. Þá fengu Langabúð á Djúpavogi, Bóka- og minjasafn Nönnu 

Guðmundsdóttur í Berufirði, Fransmenn á Íslandi á Fáskrúðsfirði og 

vísir að minjasafni sem hugmyndir voru um að koma á fót á 

Breiðdalsvík styrki til ákveðinna verkefna (Safnaráð, e.d.). 

Styrkir úr Safnasjóði eru ekki aðal fjármögnunarleið flestra safna en þó 

mikilvægur, sérstaklega þegar um er að ræða rekstrarstyrki. 

 

Í þessum kafla hefur verið rætt hvaða hlutverkum ætlast er til að söfn 

gegni til að geta talist safn. Ekki eru allar þær stofnanir sem í daglegu 

kallast minjasöfn söfn í þessum skilningi, heldur flokkast sum þeirra 

sem setur eða sýningar sem sinna einu eða fleiri hlutverkum safna, en 

ekki öllum.  

Til viðbótar við þau hlutverk sem gera stofnun að safni gegna þau hlut-

verki í því samfélagi sem þau starfa, stundum meðvitað og stundum án 
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þess að hlutverkið sé hluti af yfirlýstum tilgangi stofnunarinnar. Dæmi 

um slík hlutverk eru atvinnuþróun og ferðaþjónusta.  

Hvaða hlutverkum söfn sinna hefur að einhverju leyti áhrif á fjár-

mögnunarmöguleika þeirra þar sem stór hluti opinbers fjár sem veitt er 

til safnamála er útdeilt af Safnaráði sem setur starfsemi umsækjenda 

ákveðnar kröfur.  
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3. Stefnumótun  
Stefna er nokkurs konar aðgerðaáætlun fyrir rekstur fyrirtækis. Hún 

ætti meðal annars að innihalda áætlanir um hvernig vexti fyrirtækisins 

eigi að vera háttað, hvernig þjóna eigi viðskiptavinunum og bæta 

afkomu fyrirtækisins bæði í fjárhagslegu og markaðslegu tilliti 

(Thompson o.fl., 2007, bls. 3). Það að móta sér skýra og ákveðna 

stefnu er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki af tveimur samtvinnuðum 

ástæðum. Í fyrsta lagi eykur það að vinna eftir ákveðinni stefnu 

möguleika fyrirtækis á því að halda velli og sigra í samkeppni 

(Thompson o.fl., 2007, bls. 15). Sú stefna sem sett er á að vera áætlun 

um hvernig fyrirtækið getur náð betri árangri en samkeppnisaðilar, og 

þar með aðgreint sig í hugum viðskiptavina sem þann aðila sem þeir 

vilja skipta við. Stundum eru yfirburðirnir sem nást aðeins tímabundnir 

en best er þegar hægt er að aðgreina fyrirtækið svo rækilega frá 

samkeppnisaðilunum að það skapar langvarandi hollustu 

viðskiptavinanna og samkeppnisyfirburðirnir verða varanlegir 

(Thompson o.fl., 2007, bls. 6). Hin ástæða þess að stefnumótun er 

mikilvægur þáttur í rekstri fyrirtækja er að sterk stefna eykur líkurnar á 

góðri afkomu. Sterk stefna hnitmiðar allar aðgerðir fyrirtækisins og ef 

framkvæmd hennar heppnast vel  skilar hún sér í samstilltu átaki allra 

auðlinda fyrirtækisins til að ná settum markmiðum (Thompson o.fl., 

2007, bls. 15). 

 

Að móta stefnu fyrirtækis er langt frá því að vera einföld ákvörðun sem 

hægt er að taka í upphafi reksturs og hætta svo að hugsa um. Í fyrsta 

lagi er stefna, þegar hún er mótuð, miðuð við ákveðið umhverfi sem 

fyrirtæki starfar í og þær aðstæður sem það býr við. Báðir þessir þættir 

geta, og eru líklegir til að breytast og allur gangur er á því hvort og þá 

hversu vel er hægt að spá fyrir um breytingarnar. Í öðru lagi þarf sífellt 

að vera að meta hvort sú stefna sem valin hefur verið er sú rétta, hvort 

hún sé að ná þeim árangri sem til er ætlast. Hvort það gerist eða ekki 
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veltur vitaskuld líka á því hversu vel hún hentar umhverfi og aðstæðum 

(Thompson o.fl., 2007, bls. 8-9).  

 

Hefðbundnu stefnumótunarferli má skipta í fimm skref. Í fyrsta 

skrefinu er mótuð framtíðarsýn, ákveðið hvert það er sem stjórnendur 

vilji að fyrirtækið stefni. Næsta skref felst í því að setja ákveðin 

markmið sem fyrirtækið þarf að ná á leið sinni að framtíðarsýninni. 

Þriðja skrefið felst í að móta stefnu eða aðgerðaáætlun um hvernig ná 

skuli þeim markmiðum sem sett voru í skrefi tvö. Í fjórða skrefi er 

þeim aðgerðum sem búið er að ákveða hrint í framkvæmd og síðasta 

skrefið er endurmat á stefnunni og vinnuferlinu sem síðan nýtist þegar 

komið er að endurskoðun stefnunnar (Thompson o.fl., 2007, bls. 20).  

 

Stefna fyrirtækis þarf ekki endilega að hafa verið mótuð skipulega, hún 

getur verið sjálfssprottin. Til að stefna geti talist algjörlega sjálfsprottin 

verður að vera til staðar ákveðin samkvæmni í aðgerðum fyrirtækis án 

þess þó að til staðar séu neinar ákveðnar fyrirætlanir. Slíkar aðstæður 

eru álíka ólíklegar til að fyrirfinnast í raunveruleikanum og þær sem 

þarf til að hrinda mótaðri stefnu aðlögunarlaust í framkvæmd. Þær 

stefnur sem fyrirtæki vinna raunverulega eftir eru sambland af þessum 

tveimur öfgum. Nauðsynlegt er að hafa einhverjar mótaðar línur til að 

vinna eftir en jafnframt þurfa fyrirtæki og starfsmenn þeirra að hafa 

svigrúm til að bregðast við breytingum á umhverfi og aðstæðum. Hvert 

hentugasta vægi milli þessara þátta er mismunandi eftir atvinnugreinum 

og getur jafnvel skipt máli hvaða samkeppnisstefnu fyrirtæki aðhyllist 

(Mintzberg og Waters, 1985).  

 

Þegar stefna hefur verið mótuð þarf að hrinda henni í framkvæmd, sem 

oft er hægara sagt en gert. Til að takist að hrinda stefnu í framkvæmd 

þarf hún að hafa algjöran stuðning allra stjórnenda sem þurfa að vera 

óþreytandi við að upplýsa og hvetja starfsmenn til dáða við fram-

kvæmd hennar (Thompson o.fl., 2007, bls. 359-60).  

Sjaldnast er sú stefna sem kemst til framkvæmda nákvæmlega eins og 

sú sem stjórnendur hafa mótað. Til þess að það gæti gerst þyrfti stefnan 
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að vera útfærð afar nákvæmlega, allir innan fyrirtækisins þyrftu að hafa 

nákvæmlega sama skilning á henni og framkvæmd hennar og 

umhverfið þyrfti að vera algjörlega stöðugt eða fullkomlega fyrir-

sjáanlegt. Til að allir þessir þættir, eða jafnvel einhverjir þeirrar séu til 

staðar er afar ólíklegt (Mintzberg og Waters, 1985).   

 

3.1. Stefnumótun óhagnaðardrifinna fyrirtækja og 

opinberra stofanna 

Þessar almennu kenningar um stefnumótun voru samdar með einka-

fyrirtæki í huga sem eru hagnaðardrifin, árangur þeirra verður alltaf að 

einhverju leyti metinn í fjárhagslegri afkomu þeirra. Söfn eru flest 

rekin af opinberum aðilum, félagasamtökum af einhverju tagi eða eru 

sjálfseignarstofnanir og verður árangur þeirra aldrei mældur algjörlega 

í krónum og aurum. Stefnumótun er þó ekki síður mikilvæg fyrir 

fyrirtæki af þessum toga en einkafyrirtæki. Fjárframlög til safna, sama 

hvaðan þau koma eru aldrei of há og er því mikilvægt að stuðla að sem 

hagkvæmastri nýtingu þeirra með því að hafa skýra hugmynd um hvað 

fyrirtæki á að vera að gera, hvað það er að gera og hvað það ætlar að 

gera.  

 

Rekstur opinberra stofnanna, eins og söfn eru mörg hver, er að mörgu 

leyti frábrugðinn rekstri hefðbundinna einkafyrirtækja. Til dæmis starfa 

þær oft á mörkuðum sem eru svo óhagkvæmir að einkafyrirtæki sjá sér 

ekki fært að starfa á honum. Jafnvel þótt þessi munur sé til staðar er 

hægt að nýta stóran hluta þeirra kenninga í stefnumótun sem þróaðar 

hafa verið fyrir hagnaðardrifin fyrirtæki í opinberum stofnunum og 

öðrum fyrirtækjum sem ekki eru hagnaðardrifin (Helgi Gestsson, 2004, 

bls. 201).  

Söfn eru menningarstofnanir sem í hagfræði myndu falla einhvers 

staðar á milli þess að vera samgæði (e. public goods) og hollgæði (e. 

merit goods). Samgæði eru þeim eiginleikum gædd að samfélagið í 

heild þarf að taka afstöðu til þess hvort eigi að neyta þeirra eða ekki og 
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allir innan samfélagsins þurfa að neyta þeirra í sama magni. Neysla 

eins af samgæðum skerðir ekki möguleika annars á að neyta þeirra 

(Begg o.fl., 2003, bls. 232). Hollgæði eru svipuð samgæðum að því 

leyti að samfélagið í heild þarf að taka afstöðu til þess hvort neysla 

þeirra þykir æskileg eða ekki. Ef ákveðið er að hollgæði séu æskileg er 

hægt að þvinga alla einstaklinga samfélags til þess að neyta þeirra óháð 

því hvort þeir vilji það eða ekki. Dæmi um slíkt er menntun (Begg o.fl., 

2003, bls. 234).  

Samfélög í heild þurfa að ákveða hvort og þá hversu mikilvæg þau telja 

varðveislu menningarverðmæta. Ef sú ákvörðun er tekin að varðveita 

menningarsöguna með því að setja á fót stofnanir eins og söfn geta allir 

notið þeirra. Það að einn einstaklingur fari á safn og drekki í sig 

menningararfinn skemmir ekki fyrir öðrum sem langar að gera slíkt hið 

sama.  

 

Sá munur sem er á starfsgrundvelli og umhverfi hagnaðardrifinna 

fyrirtækja annars vegar og óhagnaðardrifinna fyrirtækja hins vegar 

hefur áhrif á stefnumótun þeirra síðarnefndu á ýmsan hátt. 

Óhagnaðardrifin fyrirtæki hafa ekki eins frjálsar hendur með að ákveða 

hlutverk sitt og tilgang eins og einkafyrirtæki. Mörg þeirra eru bundin 

við lögbundin hlutverk eða ákveðna hugmyndafræði sem býr til 

nokkuð varanlegan ramma um starfsemina, hversu óálitleg 

atvinnugreininn kann að verða útfrá rekstrarlegu sjónarmiði. 

Stefnumótunin snýst því ekki um að finna leiðir til að hámarka 

hagnaðinn, heldur um að finna leiðir hvernig stuðla megi að hlutverki 

fyrirtækisins á sem árangursríkastan og um leið hagkvæmastan hátt 

(Moore, 2000).   

 

Mikilvægt er að tekið sé sérstaklega á þremur þáttum í stefnumótun 

óhagnaðardrifinna fyrirtækja. Í fyrsta lagi þarf að skilgreina það hvaða 

samfélagslega virði fyrirtækið á að skapa. Í öðru lagi þarf að skoða 

hvernig tryggja eigi stuðning fyrir starfseminni. Tryggja þarf að 

hagsmunaaðilar sem hafa áhrif ákvörðunarvald og heimildir til 

fjárveitinga samþykki starfsemi fyrirtækisins sé samfélaginu í heild 
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nógu mikilvæg að hún eigi rétt á sér. Í þriðja lagi þarf að leggja mat á 

það hvernig eigi að vinna að hlutverki fyrirtækisins og hvort það sé í 

stakk búið til að gera það á eigin spýtur eða hvort þurfi utanaðkomandi 

aðstoð til þess (Moore, 2000).  

 

Hvort sem fyrirtæki eru einkarekin hagnaðardrifin fyrirtæki, að vinna 

að annars konar markmiðum en fjárhagslegum eða opinberar stofnanir 

er alltaf gerð sú krafa á þau að rekstrarfjármagn sé nýtt sem best til þess 

að vinna að þeim markmiðum sem fyrirtækið hefur.  

Stefnumótun miðar að því að skipuleggja starfsemi fyrirtækja þannig 

að þau vinni markvisst að ákveðinni framtíðarsýn eða tilgangi. Það 

hvort fyrirtæki er að ná þeim markmiðum sem það hefur sett sér er 

ákveðinn mælikvarði á frammistöðu þess og í mörgum tilvikum mun 

betri mælikvarði en hrein afkoma í rekstrarreikningnum.    
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4. Minjasöfn á Austurlandi 
Þjóðminjasafn Íslands var stofnað 1863 (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.) 

en söfn sem einbeittu sér að sögu ákveðinna landsvæða eða byggðar-

laga eiga mörg sögu sína að rekja til miðrar 20. aldarinnar. Þá höfðu 

orðið og áttu eftir að verða miklar og hraðar breytingar á lífsháttum 

Íslendinga (Menntamálaráðuneytið, 2003). Flestir fögnuðu þessum 

breytingum og framförum en víða tóku einstaklingar eftir þeim 

menningarsögulegu verðmætum sem falin voru í gömlum munum og 

verkháttum sem áttu það á hættu að vera fargað og gleymast ef ekkert 

yrði að gert. Víða voru það sýslunefndir, héraðsnefndir, sveitastjórnir 

og félagasamtök ásamt áhugasömum einstaklingum sem stóðu að 

stofnun byggðasafna víða um land. Á Norðurlandi til dæmis var tillaga 

um stofnun Byggðasafns Skagfirðinga fyrst borin upp 1939 þótt 

safninu í Glaumbæ hafi ekki verið komið á fót fyrr en 1948. 

Munasöfnin fyrir það sem átti eftir að verða Minjasafn Akureyrar hófst 

1951 og Byggðasafnið að Grenjastað var opnað 1958 (Sverrir Pálsson, 

1988, bls. 7-10). Elsta minjasafnið á Austurlandi er Minjasafn 

Austurlands. Hugmynd að stofnun þess kom fyrst fram 1942 (Elfa Hlín 

Pétursdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2007).   

 Framan af var mest áhersla í þessum byggðasöfnum lögð á að 

varðveita gamla sveitasamfélagið með söfnun gamalla muna. Söfnin 

sem urðu til í kjölfarið voru nokkur konar opnar geymslur þar sem allur 

safnkostur var til sýnis í einu en eins og áður hefur verið nefnt breyttist 

það þegar líða tók á 20. öldina (Menntamálaráðuneytið, 2003).  

 

Á síðustu árum hefur söfnum, setrum og sýningum af ýmsu tagi fjölgað 

mjög mikið. Hagstofan heldur saman tölum um gestakomur á minja- og 

munasöfn. Hefur söfnum sem skila þessum tölum til hagstofunnar 

fjölgað úr 80 árið 1995 í 129 árið 2004 sem er 61% fjölgun. Samhliða 

þessu hefur gestakomum á söfnin fjölgað. Ef landið allt er tekið fyrir 

hefur gestum fjölgað úr tæplega 642 þúsund árið 1995 í rúmlega 1 

milljón árið 2004 (Hagstofa Íslands, 2006).  
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Ef aðsóknartölur hagstofunnar að söfnum eru skoðaðar útfrá lands-

hlutum kemur í ljós að á þessum 10 árum sem tölurnar ná yfir hefur 

aðsókn að söfnum í mismunandi landshlutum aukist mjög misjafnlega. 

Mest hefur fjölgunin verið á Suðurnesjum eða 335%. Austurland er í 

öðru sæti hvað fjölgun varðar með 212%. Minnst hefur fjölgunin verið 

á höfuðborgarsvæðinu eða 21% en þess verður þó að geta að höfuð-

borgarsvæðið stendur undir 50 – 60% af öllum safngestum. Af öðrum 

svæðum landsins hefur aðsókn að söfnum aukist minnst á Norðurlandi 

vestra, eða um 57% (Hagstofa Íslands, 2006). 

Þessi mikli vöxtur sem víðast hvar hefur verið nokkuð sveiflukenndur á 

sumum svæðum. Á Suðurnesjum þar sem vöxturinn hefur verið mestur 

þegar tölur ársins 1995 og 2004 eru bornar saman hefur safngestum 

fjölgað í tveimur mjög stórum stökkum. Á mynd 1 má sjá þessa þróun 

myndrænt en til að auka læsileika myndarinnar hefur 

höfuðborgarsvæðinu verið sleppt (Hagstofa Íslands, 2006).  

Þróun í gestakomum á söfn eftir landshlutum 
(án höfuðborgarsvæðisins)
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Mynd 1: Þróun í gestakomum á söfn eftir landshlutum (án höfuðborgarsvæðisins). 
Heimild: Hagstofa Íslands (2006). 

 

Eins og sjá má á myndinni hefur aðsókn að söfnum á Austurlandi vaxið 

nokkuð stöðugt.  
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Ekki er hægt að segja með vissu til um hverju þessar sveiflur sæta. 

Þegar ný söfn opna vekur það oft nokkra athygli og laða þau að sér 

mjög marga gesti fyrstu starfsárin. Þetta gæti útskýrt nokkur há stökk. 

En það gætu einnig legið fleiri ástæður að baki. Veðrið hefur mikil 

áhrif á ferðalög Íslendinga um landið og sækja þeir þangað sem góða 

veðrið er. Þótt söfn séu oft vinsælli áfangastaðir þegar veður er þó 

skilyrði að fólk sé yfir höfuð í nágrenni við safnið. Einnig gætu aðrir 

hlutir sem laða fólk til svæðis haft áhrif á aðsókn á söfn þar í kring. Til 

dæmis gæti vel auglýst bæjarhátíð laðað mikið af fólki í bæinn sem 

síðan nýtir hluta af tíma sínum til þess að skoða safnið á staðnum. 

Erfiðara er að spá í ferðamynstur útlendinga þar sem ferðalög þeirra 

eru ekki eins næm fyrir umhverfisþáttum eins og veðri, verða minna 

fyrir áhrifum af markaðsstarfi og fjölmiðlaumfjöllunum og eru lítið að 

elta uppi bæjarhátíðir víðs vegar um landið.  

 

Samkvæmt lista á heimasíðu Safnaráðs yfir söfn á Minjasvæði 6 – 

Austurlandi starfa þar 34 söfn, en eru þá líka meðal annars 

náttúruminja og listasöfn meðtalin og nær svæðið yfir báðar 

Múlasýslur og Austur-Skaftafellssýslu. Náttúruminja-, ljósmynda-, 

skjala- og bókasöfn eru undanskilin í þessu verkefni sem og söfn í 

Austur-Skaftafellssýslu. Þegar þessari afmörkun er lokið þá standa eftir 

tólf söfn, sýningar og setur sem nánar verður fjallað um hér á eftir.  

 

4.1. Langabúð 

Langabúð er gamalt verslunarhús á Djúpavogi sem hýsir safn Ríkarðs 

Jónssonar myndhöggvara, minningarstofu um Eystein Jónsson ráðherra 

og vísi að byggðasafni. Upphaflega hugmyndin var að þarna yrði 

verslunarminjasafn. Einnig er þar veitingasala og sala á minjagripum 

unnum af fólki á staðnum. Húsið er jafnframt notað sem samkomuhús 

fyrir heimamenn (Safn Ríkarðs Jónssonar, e.d.). Húsið er í eigu 

Djúpavogshrepps og stóð hreppurinn að baki stofnunnar safnsins þegar 

erfingjar Ríkarðs Jónssonar gáfu sveitarfélaginu öll verk hans. Hlutverk 
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safnsins er að kynna almenningi list Ríkarðs Jónssonar og tengsl hans 

við Djúpavog. Árið 1997 stofnuðu nokkrar konur einkahlutafélagið 

Kvennasmiðjuna ehf. og hefur það séð um rekstur starfseminnar sem í 

húsinu er síðan. Safnvörður er ráðinn á sumrin til þess að sjá um 

rekstur safnsins yfir sumartímann og er ætlast til þess að aðgangseyrir 

sem innheimtur er inn á safnið standi að mestu undir launum hans. 

Hlutverk safnsins hefur ekki verið formlega skráð og ekki hefur verið 

unnin nein formleg stefnumótun fyrir safnið (Elísabet Guðmundsdóttir, 

munnleg heimild, 24. apríl 2007).   

 

4.2. Bóka- og minjasafn Nönnu Guðmundsdóttur  

Nönnusafn í Berufirði var stofnað 1988 til minningar um Nönnu 

Guðmundsdóttur kennara í Berufirði. Til sýnis eru gamlir munir sem 

flestir eru frá fyrri hluta 20. aldarinnar og upprunnir í Berufirði. Meðal 

þess sem til sýnis er eru verkfæri til sjósóknar, landbúnaðar og veiða 

ásamt bókasafni Nönnu og nokkrum persónulegum munum hennar 

(Arndís Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 11-14).  

Safnið er að forminu til sjálfseignarstofnun en starfsemi þess er afar 

lítil og einkennist helst af fjársvelti. Ekki eru fastir starfsmenn við 

safnið en ættingjar Nönnu í Berufirði sjá um að halda því opnu yfir 

sumartímann og eru þær tekjur sem inn koma í formi aðgangseyris, 

framlög frá sveitarfélaginu og öðrum aðilum notaður til að standa undir 

helstu kostnaðarliðum eins og kyndingu (Guðríður Gunnlaugsdóttir, 

munnleg heimild, 4. apríl 2007).  

Hlutverk Nönnusafns í Berufirði er að heiðra minningu Nönnu og þess 

starfs sem hún vann á sinni ævi bæði sem kennari og með söfnun á 

gömlum munum. Ekki hefur verið unnin nein frekari stefnumótun fyrir 

safnið (Guðríður Gunnlaugsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2007).  
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4.3. Söfnin í Fjarðabyggð 

Fimm söfn sem falla inn í þetta verkefni eru staðsett í Fjarðabyggð og 

eru fjögur þeirra undir forsvari safnastofnunnar Fjarðabyggðar. Þau 

sem falla undir forsvar safnastofnunar Fjarðabyggðar eru Sjóminjasafn 

Austurlands á Eskifirði, íslenska Stríðsárasafnið á Reyðarfirði, 

Málverkasafn Tryggva Ólafssonar og Sjóminja og smiðjumunasafn 

Jósafats Hinrikssonar bæði í Neskaupstað. Það safn sem ekki fellur 

undir safnastofnunina er safnið um Fransmenn á Íslandi á Fáskrúðsfirði 

en það safn er einkahlutafélag á meðan hin fjögur eru ýmist í eigu 

sveitarfélagsins eða sjálfseignarstofnanir. Ef í þessu verkefni er talað 

um söfnin í Fjarðabyggð er þá átt við þau fjögur söfn sem tilheyrðu 

sveitarfélaginu Fjarðabyggð fyrir síðustu stækkun þess en safnið um 

Fransmenn á Íslandi er ekki innan þess.  

Forstöðumaður safnastofnunnar Fjarðabyggðar svaraði því til að söfnin 

í sveitarfélaginu hefðu það hlutverk að fræða og standa vörð um 

menningu. Formleg stefnumótun liggur ekki fyrir en verið er að vinna í 

þeim málum (Pétur Sörensson, munnleg heimild, 13. apríl 2007) og var 

meðal annars nýlega ráðinn til starfa ferðamálafulltrúi í Fjarðabyggð 

sem meðal annars hefur það hlutverk að „vinna að stefnumörkun, 

framgangi og samræmingu á sviði ferða- og menningarmála“ 

(Fjarðabyggð, 2007).  

Innheimtur er aðgangseyrir inn á öll söfnin en þær tekjur eru aðeins 

lítill hluti af rekstrarfé safnanna (Pétur Sörensson, munnleg heimild, 

13. apríl 2007).  

 

4.3.1. Sjóminjasafn Austurlands 

Sögu sjóminjasafns Austurlands má rekja aftur til 1968 þegar Byggða-

sögunefnd Eskifjarðar var sett á stofn. Nefndin hafði meðal annars það 

hlutverk að endurbyggja elsta hús bæjarins, Gömlu-Búð sem er 

verslunarhús frá 1816. Í kjölfar þess að nokkrum gömlum munum sem 

tengdust fiskveiðum og sjósókn var safnað saman til að fara með á 

sjávarútvegssýningu til Reykjavíkur var ákveðið að koma á fót 
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sjóminjasafni á Eskifirði og skyldi það vera til húsa í Gömlu-Búð. 

Safnið var formlega stofnað 1978 þegar safnið, sem rekið er sem 

sjálfseignarstofnun, fékk frá bæjarstjórninni bæði húsið og þá muni 

sem byggðasögunefndin hafði safnað (Sigurjón Bjarnason, 2003).  

Safnið var opnað almenningi árið 1983 (Sjóminjasafn Austurlands, 

1987) og eru þar til sýnis munir tengdir sjósókn og aflavinnslu við 

Austfirði sem og ýmsir munir tengdir byggð og atvinnulífi á Eskifirði 

(Fjarðabyggð, e.d.).  

 

4.3.2. Íslenska stríðsárasafnið 

Fyrst var af alvöru farið að huga að því að koma á fót stríðsárasafni á 

Reyðarfirði árið 1992 þegar hreppsnefndin skipaði þriggja manna 

stríðsminjanefnd. Íslenskra stríðsárasafnið á Reyðarfirði var opnað 

almenningi sumarið 1995. Hugmyndin að baki safninu var að stuðla að 

varðveislu þeirra minninga og áhrifa sem hernám Íslands hafði á 

Íslendinga, ekki bara í gegnum ritað mál og mælt, heldur líka í gegnum 

muni (Guðmundur Magnússon, 2003, bls. 269-72). Markmiðið er að 

kynna fólki lífið á Íslandi á stríðsárunum og hersetutímanum.  

Síðan safnið var opnað hefur töluvert verið unnið í sýningunni og er 

reynt að breyta henni á einhvern hátt á hverju ári (Eggert Þór 

Bernharðsson, 2005, bls. 173-4).  

 

4.3.3. Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar 

Saga þessa safns er athyglisverð þar sem það var áður opið almenningi 

í Reykjavík.  

Jósafat Hinriksson ólst upp í Neskaupstað en þar rak faðir hans 

eldsmiðju. Þegar Jósafat komst á fullorðinsár og bjó í Reykjavík þróaði 

hann með sér áhuga á að safna gömlum munum sem tengdust starfi 

föður hans og sjósókn. Í byrjun 9. áratugar síðustu aldar átti hann 

nokkuð safn gripa og fór að stilla þeim upp þannig að hægt væri að 

skoða þá. Aðeins stóð til að þetta væri einkasafn en raunin varð að 



Háskólinn á Akureyri  Lok 2106 
Vorönn 2007 

LGJ  27 

safnið var opnað almenningi 1988 algjörlega fyrir einkaframtak 

Jósafats (Smári Geirsson, 1990, bls. 48).  

Eftir lát Jósafats afhentu erfingjar hans Fjarðabyggð safnið í þeim 

tilgangi að það yrði opnað í Fjarðabyggð (Morgunblaðið, 2000).  Safn 

Jósafats Hinrikssonar á sjóminja- og smiðjumunum var afhent 

Fjarðarbyggð til eignar síðla árs 2000 en safnið var opnað almenningi 

árið 2002.   

 

Af þessum upplýsingum má ráða að upphaflegur tilgangur safnsins hafi 

verið að varðveita gamla muni, sérstaklega þá sem tengdust starfi föður 

Jósafats. Á síðari árum virðist sem svo að framtak Jósafats við 

stofnsetningu þessa safns þyki ekki síður merkilegt en munirnir innan 

þess þar sem safngripirnir voru ekki gefnir til safnanna í Fjarðabyggð 

heldur var safnið, sem heildstætt safn gefið Fjarðabyggð.  

 

4.3.4. Málverkasafn Tryggva Ólafssonar 

Málverkasafn Tryggva Ólafssonar í Neskaupstað er sprottið upp úr 

hugmynd sem athafnamaðurinn Magni Kristjánsson fékk árið 2000. 

Vildi hann koma á fót safni um málarann Tryggva Ólafsson sem aldist 

upp á Norðfirði. Markmið safnsins er að varðveita lungann af ævistarfi 

Tryggva og varpa ljósi á feril hans á æskuslóðum hans. Í safninu á ekki 

einungis að geyma verk Tryggva heldur einnig ýmis konar gögn sem 

safnað hefur verið um hann. Safnið var opnað í september 2001 og er 

sjálfseignarstofnun en uppbygging þess var styrkt af ríkinu og 

Fjarðabyggð (Skúli Björn Gunnarsson, 2003).  

 

4.4. Fransmenn á Íslandi 

Á safninu Fransmenn á Íslandi á Fáskrúðsfirði er rakin saga franskra 

skútusjómanna sem voru mjög áberandi við strendur Íslands á fyrri 

hluta 19. aldar auk þess sem í safninu er rekið kaffihús og 

upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn.  
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Safnið er rekið sem einkahlutafélag og á aðgangseyrir að stærstum 

hluta að standa undir rekstri þess. Safnið var stofnað árið 2000 og var 

hugmyndin að baki því að auka við afþreyingarmöguleika fyrir 

ferðamenn á staðnum og að minnast veru franskra sjómanna við 

strendur Íslands. Hlutverk þetta hefur ekki verið skráð formlega og 

ekki hefur unnist tími til að vinna formlega stefnumótun fyrir safnið.  

Aðsókn hefur verið um 5.000 manns á sumri undanfarin ár (Albert 

Eiríksson, munnleg heimild, 20. apríl 2007).  

Þetta er eina safnið í þessu verkefni sem nefndi ferðaþjónustu sem eitt 

af hlutverkum sínum.  

 

4.5. Tækniminjasafn Austurlands 

Tækniminjasafn Austurlands var stofnað á Seyðisfirði 1984 og hefur 

núna starfsemi í tveimur húsum, Gömlu Símstöðinni (Whatneshúsinu) 

og Vélsmiðju Seyðisfjarðar. Safnið er sjálfstæð stofnun sem 

Seyðisfjarðarkaupstaður hefur umsjón með. Fyrst var opnuð sýning í 

Símstöðinni 1995 en Vélsmiðjan var að hluta opnuð almenningi 2001 

(Tækniminjasafn Austurlands, 2002). Árið 2002 urðu mikil skil í sögu 

safnsins þegar forstöðumaður var ráðinn í fullt starf og var þá farið að 

vinna að því að gera safnið hæft til að sækja um rekstrarstyrk til 

Safnaráðs (Jón Jónsson og Kristinn Schram, 2002). 

Markmið tækniminjasafnsins er að „... safna, skrá, varðveita og sýna 

verkkunnáttu, muni, minjar og frásagnir sem hafa gildi fyrir sögu 

tækniþróunar á starfssvæðinu.“ (Tækniminjasafn Austurlands, 2002) og 

að „sýna [...] hvernig tæknibreytingar á fjölmörgum sviðum [...] eru 

samofnar breytingum á lifnaðarháttum og umhverfi.“ (Tækniminjasafn 

Austurlands, 2002).  

Innheimtur er aðgangseyrir inn á safnið og gengur hann upp í 

reksturinn þótt ekki séu til sérstök viðmið um hversu stór hluti 

rekstrarfjár hann skuli vera (Pétur Kristjánsson, munnleg heimild, 18. 

apríl 2007).  

Tækniminjasafnið er nokkuð sérstakt fyrir söfnin á Austurlandi vegna 

þeirrar miklu stefnumótunarvinnu sem unnin hefur verið fyrir það. En 
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árið 2002 var bæði unnin söfnunar- og sýningarstefna fyrir safnið sem 

og ítarleg úttekt á möguleikum til uppbyggingar safnsins. Einnig var þá 

gerð starfsáætlun til fjögurra ára í senn sem uppfærð er árlega (Pétur 

Kristjánsson, munnleg heimild, 18. apríl 2007).  

Forstöðumaður safnsins segir að þessi mikla stefnumótunarvinna hafi 

skilað sér í rekstri safnsins, bæði með innri uppbyggingu og verulegri 

aukningu í ytri starfsemi auk faglegri og markvissari vinnubragða.  

 

4.6. Kjarvalsstofa á Borgarfirði eystri 

Kjarvalsstofu er ætlað að heiðra minningu Jóhannesar Sveinsonar 

Kjarval sem alinn var upp hjá frændfólki sínu á Borgarfirði eystri. 

Hugmyndin að safninu var einnig að vera lyftistöng fyrir borgfirskt 

samfélag (Morgunblaðið, 2002). Sýningin veitir annars vegar yfirlit 

yfir feril og lífshlaup Kjarvals og hins vegar eru til sýnis andlistmyndir 

sem hann teiknaði af Borgfirðingum ásamt upplýsingum og sögum um 

þá sem eru á myndunum (Stefán Pálsson, 2003). Svör frá 

forsvarsmönnum Kjarvalsstofu bárust ekki í tæka tíð til að komast inn í 

þessa rannsókn.  

 

4.7. Minjasafn Austurlands 

Minjasafn Austurlands sem staðsett er á Egilsstöðum var stofnað 

formlega árið 1943 þegar skipulagsskrá fyrir safnið var samþykkt. Í 

stofnskránni var tilgangur safnsins útlistaður þannig að varðveita ætti 

þjóðleg verðmæti hvers konar með sérstaka áherslu á Austurland. Í 

stofnskránni var þess einnig getið þess að safnið skyldi endurreisa 

merkilega gömul hús (Elfa Hlín Pétursdóttir, munnleg heimild, 16. 

apríl 2007).  

Söfnun muna hófst skömmu eftir stofnun safnsins en ekki var til 

almennilegt húsnæði fyrir safnið. Einstaka sýningar voru haldnar á 

munum safnsins á ýmsum stöðum en safnið komst ekki í varanlegt 

húsnæði með sýningaraðstöðu fyrr en Safnahúsið á Egilsstöðum var 
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reist. Minjasafnið var opnað almenningi sumarið 1996.  

Ekki var unnin mikil stefnumótun fyrir safnið fyrr en safnastefna þess 

var skráð árið 2005. Sú stefnumótunarvinna sem fram hefur farið hefur 

verið að frumkvæði stjórnenda. Safnstjórinn telur 

stefnumótunarvinnuna hafa skilað nokkrum árangri en ekki hafa öll 

markmið náðst (Elfa Hlín Pétursdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 

2007).  

 

Hlutverk safnsins í dag er enn sem áður að safna heimildum um sögu 

og menningu á Austurlandi. Einnig vill safnstjórinn stuðla að því að 

safnið verði virkaði þátttakandi í samfélagsumræðu og taki í starfsemi 

sinni og miðlun á sögunni líka á málum sem stundum eru talin 

„óþægileg“.  

Innheimtur er aðgangseyrir að safninu en ekki eru til ákveðin viðmið 

um að hve miklu leyti hann eigi að standa undir rekstri safnsins (Elfa 

Hlín Pétursdóttir, munnleg heimild, 16. apríl 2007). 

 

4.8. Gunnarsstofnun 

Gunnarsstofnun sem staðsett er á Skriðuklaustri í Fljótsdal er ekki 

minjasafn í sjálfu sér en þar sem nokkrum sinnum hafa verið settar upp 

sýningar á gömulum munum þar, þótti verðskulda að hafa það með í 

þessari umfjöllun. Meðal þeirra sýninga sem hafa verið haldnar á 

Skriðuklaustri eru sýning um álfa þar sem meðal annars voru fengnir 

munir að láni frá Þjóðminjasafni, sýning um útilegumenn þar sem 

meðal annars voru fengnir munir að láni frá Minjasafni Austurlands og 

sýning á gripum sem fundist hafa í uppgreftrinum á klaustrinu að 

Skriðu sem farið hefur fram í túni neðan við Gunnarshús.  

Gunnarsstofnun varð til 1997 með reglum settum af menntamála-

ráðherra og er ríkisstofnun sem fær megnið af rekstrarfjármagni sínu af 

fjárlögum, þar með talið sá hluti sem rennur til safnastarfsins sem 

unnið er á staðnum. Innheimtur er aðgangseyrir að sýningum hússins 
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og er miðað við að þær tekjur standi undir launum sumarstarfsmanna 

(Skúli Björn Gunnarsson, munnleg heimild, 7. apríl 2007).  

Rithöfundurinn Gunnar Gunnarsson gaf íslenska ríkinu jörðina Skriðu 

og allar eignir sem henni tilheyra með því skilyrði að þar færi fram 

menningarstarfsemi af einhverju tagi. Hlutverk stofnunarinnar var 

útlistað í þeim reglum sem menntamálaráðherra setti við stofnun 

hennar og er það margþætt. Meðal þeirra hlutverka sem kveðið er á um 

í reglum þessum er að hreint og klárt sýningahlutverk. Einnig á 

stofnunin að stuðla að auknum rannsóknum á austfirskum fræðum, sem 

geta eins og hvað annað verið á sviði menningarfræða. Gunnarstofnun 

og Minjasafn Austurlands hafa stofnað með sér félag sem vinnur að 

uppgreftrinum á klaustrinu að Skriðu (Gunnarsstofnun, e.d.).  

Úr þessu má lesa að Gunnarstofnun sinni sýningarhlutverki og 

rannsóknarhlutverki safna.   

Þegar forstöðumaður var ráðinn árið 1999 var unnin stefnumótun sem 

síðan hefur verið endurskoðuð af forstöðumanni og stjórn. Árangurinn 

af þeirri stefnumótun hefur lýst sér í því að flest þau markmið sem sett 

hafa verið fyrir stofnunina hafa náðst, meira að segja markmið um 

gestafjölda. Nú koma um 10-11 þúsund manns á Skriðuklaustur á 

hverju sumri þótt ekki allir borgi sig inn á sýningarnar (Skúli Björn 

Gunnarsson, munnleg heimild, 7. apríl 2007).  

Í reglum stofnunarinnar er ekki minnst á ferðaþjónustu. Hinsvegar er 

minnst á það að Gunnarsstofnun eigi að stuðla að atvinnuuppbyggingu 

á Austurlandi. Hvernig stuðla á að því er ekki útskýrt nánar. Sú 

staðreynd að 10-11 þúsund manns koma á staðinn á meðan safngestir 

allra safna á Austurlandi árið 2004 voru tæplega 70 þúsund verður 

Skriðuklaustur að teljast vinsæll áfangastaður ferðamanna. Af þessu 

öllu saman má leiða að Skriðuklaustur hafi vissulega hlutverk sem 

ferðaþjónustufyrirtæki þótt það sé ekki yfirlýst markmið 

stofnunarinnar. Hlutverkið skapast sem einn liður í því að ná 

markmiðum stofnunarinnar.  
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4.9. Minjasafnið að Bustarfelli 

Minjasafnið að Bustarfelli í Vopnafirði sem hýst er í gömlum torfbæ 

hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár. Bærinn er í eigu íslenska 

ríkisins en munirnir eru í eigu safnsins sjálfs sem er rekið sem 

sjálfseignarstofnun með aðild sveitarfélagsins, Búnaðarfélagsins, 

Ungmennafélagsins Einherja og Kvenfélagsins Lindarinnar (Sigríður 

Bragadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2007).  

Minjasafnið varð til þannig að bóndinn á bænum lagði sig fram um að 

varðveita gamla muni sem tilheyrt höfðu bænum eða Bustarfellsættinni 

og voru þessir munir ásamt öðrum sem safninu áskotnuðust geymdir í 

gamla bænum. Íslenska ríkið eignaðist bæinn árið 1943 undir því 

skilyrði að hann yrði varðveittur og byggður upp og hefur síðan þá 

verið í umsjón Þjóðminjasafnsins. Minjasafnið var gert að sjálfseignar-

stofnun árið 1982 en hafði fram að því verið einkasafn. Hlutverk þess 

er skráð í stofnskrá safnsins og er það fyrst og fremst að halda til haga 

gömlum munum og varðveita þannig sögu búskapar og varpa ljósi á 

hvernig búskaparhættir hafa breyst. Nýlega var ráðinn safnstjóri til 

starfa við safnið og er verið að vinna að stefnumótun fyrir safnið 

(Sigríður Bragadóttir, munnleg heimild, 20. apríl 2007).  

 

Þau tólf söfn sem starfa á Austurlandi eru ákaflega mismunandi að 

stærð og umfangi starfseminnar, rekstrarfyrirkomulagi og jafnvel 

eignarhaldi. Gæti sumum jafnvel fundist samanburður ósanngjarn 

vegna þess hve mismunandi söfnin eru en hér á eftir verður þó gerð 

tilraun til þess útfrá þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi verkefnisins.  
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5. Niðurstöður og umræður 
Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi voru þrjár. Sú 

fyrsta snerist um tilgang safnanna og þá sýn sem lá að baki stofnun 

þeirra. Aflað var upplýsinga frá forsvarsmönnum safnanna og úr öðrum 

heimildum um hvert upphaflegt hlutverk þeirra var og reyndist vera 

ákveðin flokkaskipting þar á.  

 

Önnur rannsóknarspurningin snerist um hlutverk safnanna í dag. Ekki 

var stórkostlegur munur í svörunum um hlutverk í dag og tilgang í 

upphafi þannig að einnig var höfð hliðsjón af því við úrvinnslu 

ganganna. Svörin voru skoðuð og athugað hver af fimm grunn-

hlutverkum safna væru bókstaflega nefnd eða sterklega gefin í skyn.  

Tengsl við ferðaþjónustu voru ekki áberandi í svörunum sem bárust en 

hér verður samt sem áður rýnt nánar í möguleg tengsl safnanna við 

hana.  

 

Síðasta rannsóknarspurningin sem sett var fram snerist um hvernig 

ástatt væri með stefnumótun hjá söfnunum á Austurlandi og hver 

ávinningur af slíkri vinnu væri. Einnig var skoðað hvort hægt væri að 

finna einhver fleiri sameiginleg einkenni milli þeirra safna sem eru á 

svipuðum stað í stefnumótunarmálum.  

 

5.1. Tilgangur 

Ef við byrjum á að skoða það sem hægt er að lesa úr svörum safnanna 

við spurningunni um hvaða sýn hafi verið að baki stofnun safnanna og 

öðru efni sem hægt var að finna um upphaflegan tilgang þeirra er hægt 

að greina þau í fjóra megin flokka eftir því hvernig á hverju starfsemi 

safnsins byggist.  

 

Fyrsti flokkurinn er skipaður söfnum sem byggjast varðveita og sýna 

minjar og muni um tiltölulega breytt svið. Í þennan flokk fellur klárlega 
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Minjasafn Austurlands sem á “að safna, skrásetja, varðveita, forverja 

og rannsaka minjar um austfirska búhætti [sic], atvinnulíf og daglegt 

líf” (Elfa Hlín Pétursdóttir, 2005) og nær söfnunarsvæðið yfir Suður- 

og Norður-Múlasýslu. Árið 2005 var í safninu mótuð safnastefna sem 

setur ákveðnar áherslur innan þessa breiða sviðs og einnig er þar tekið 

fram að hafa skal samráð við önnur söfn sem starfrækt eru á 

Austurlandi til að forðast óþarfa skörun í söfnun og varðveislu (Elfa 

Hlín Pétursdóttir, 2005).   

Tvö önnur söfn á Austurlandi myndu líka falla í þennan flokk þótt 

hlutverk þeirra sé ekki alveg jafn víðtækt og hafa jafnframt 

svæðisbundnari áherslur, það er Sjóminjasafn Austurlands og 

Tækniminjasafn Austurlands. Bæði söfnin safna og varðveita muni sem 

tengjast ákveðnum sviðum mannlífsins sem þó eru umfangsmikil og 

bæði leggja þau ákveðna áherslu á heimabyggð sína, Eskifjörð annars-

vegar og Seyðisfjörð hinsvegar.  

 

Annan flokkinn skipa söfn sem ekki bara safna minjum heldur reyna að 

halda minningu ákveðins afmarkaðs tímabils eða ástands á lofti. Tvö 

söfn á Austurlandi falla í þennan flokk: Íslenska Stríðsárasafnið og 

safnið Fransmenn á Íslandi. Bæði söfnin eiga að varpa ljósi á þau áhrif 

sem vera útlendinga hafði á það byggðalag sem þau starfa í. 

 

Þriðji flokkurinn eru söfn sem eiga að heiðra minningu þeirra 

einstaklinga sem komu þeim á fót ásamt því sem gripir þeirra miðla. 

Safnið sjálft er safngripurinn. Verið er að varðveita starf ákveðinnar 

manneskju ekki síður en einstaka muni safnsins. Þau söfn á Austurlandi 

sem falla undir þennan hatt eru Minjasafnið Bustarfell, Minja- og 

bókasafn Nönnu Guðmundsdóttur og Sjóminja og smiðjumunasafn 

Jósafats Hinrikssonar. Öll byrjuðu þessi söfn feril sinn sem einkasöfn 

sem að einhverju leyti byggðust á fjölskyldutengslum við safnkostinn. 

Upphaf Minjasafnsins á Bustarfelli má rekja til varðveislu muna sem 

tengdust ættinni sem bjó á bænum (Sigríður Bragadóttir, munnleg 

heimild, 20. apríl 2007). Nanna Guðmundsdóttir varðveitti muni úr búi 

foreldra sinna og gripi sem bræður hennar og aðrir ættingjar smíðuðu 
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ásamt munum af nálægum bæjum (Guðríður Gunnlaugsdóttir, munnleg 

heimild, 4. apríl 2007) og Jósafat Hinriksson byggði safnið sitt mikið 

til upp í kringum eldsmíðastarfsemi föður síns (Smári Geirsson, 1990, 

bls. 48). Eftir að þessir frumkvöðlar safnanna féllu frá hefði ekkert 

verið því til fyrirstöðu fyrir erfingja þeirra að gefa öðrum söfnum á 

Austurlandi svo sem Minjasafninu, Tækniminjasafninu og 

Sjóminjasafninu munina en framtakið var metið það merkilegt í sjálfu 

sér að það ætti skilið að vera varðveitt sem sérstakt safn.  

 

Fjórði flokkurinn myndi vera söfn sem tileinkuð eru ákveðnum 

einstaklingum. Hér getum við sett að minnsta kosti þrjú austfirsk söfn: 

Málverkasafn Tryggva Ólafssonar, Kjarvalsstofu, og Ríkarðssafn (og 

Eysteinsstofa) í Löngubúð. Þessi söfn hafa það hlutverk að heiðra verk 

og störf þeirra einstaklinga sem þau til tileinkuð. Einnig eiga þau það 

sameiginlegt að eiga að kynna þau tengsl sem þessir einstaklingar 

höfðu við það byggðalag sem safnið er staðsett í en allir þeir 

einstaklingar sem áðurnefnd söfn eru tileinkuð eiga dvöldu flesta sína 

daga annars staðar.  

Einnig verður eiginlega að telja Gunnarsstofnun í þennan flokk vegna 

tengsla sinna við rithöfundinn Gunnar Gunnarsson þótt mjög 

margvíslegar aðrar sýningar séu einnig haldnar þar.  

 

5.2. Hlutverk 

Forstöðumenn safnanna á Austurlandi voru einnig spurðir um hvaða 

hlutverk þeir teldu að þær stofnanir sem þeir eru í forsvari fyrir hefðu í 

dag. Á engum stað voru svörin við þessari spurningu stórkostlega 

frábrugðin svörum við fyrri spurningunni um upphaflega sýn við 

stofnun þeirra. Það sem kom á óvart var að ekki nema hjá einni stofnun 

var minnst beinum orðum á hlutverk í ferðaþjónustu. Í tveimur öðrum 

tilvikum er hægt að leiða líkum að því að óbeint sé minnst á 

ferðaþjónustu.  
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5.2.1. Fimm hlutverk safna 

Áður var fjallað um fimm grunnhlutverk safna, það er söfnun, 

skráning, varðveisla, rannsóknir og miðlun. Ekki var spurt sérstaklega 

um hvert þessara hlutverka en athyglisvert er að skoða hver þeirra voru 

nefnd í spurningu um núverandi hlutverk safnanna af forsvarsmönnum 

þeirra.  

Þessi fimm hlutverk eru meðal þess sem getið er í safnalögum (nr. 

106/2001) sem skilyrði fyrir því að fá úthlutað rekstrarstyrk úr 

Safnasjóði. Gera má því ráð fyrir að þau söfn sem hafa verið að fá 

slíkan styrk uppfylli þessi hlutverk allavega að hluta. Þau söfn sem hafa 

verið að fá rekstrarstyrki úr Safnasjóði eru Minjasafn Austurlands, 

Minjasafnið Burstarfelli, Tækniminjasafn Austurlands og Sjóminjasafn 

Austurlands. En eins og það er erfitt að skilgreina hvað er safn og hvað 

ekki þá er líka erfitt að skilgreina hvað nákvæmlega á að felast í 

þessum hlutverkum og hvenær þau teljast vera uppfyllt (Egill Ólafsson, 

2006).   

 

Söfnun 

Söfnun er beinlínis nefnd í hlutverki Minjasafns Austurlands og 

Tækniminjasafns Austurlands. Söfnun er gefin í skyn sem hluti af 

starfsemi Málverkasafns Tryggva Ólafssonar, hins íslenska 

Stríðsminjasafns og Sjóminjasafns Austurlands í þeim gögnum sem 

fundust um þessi söfn. Óljóst er hvort önnur söfn taki við nýjum 

safngripum eða hversu algengt það er. 

 

Skráning 

Skráning er nefnd í hlutverkum Minjasafns Austurlands og 

Tækniminjasafns Austurlands og eru bæði þessi söfn aðilar að 

landlægu munaskráningarkerfi fyrir söfn, Sarp. Ekki er vitað til þess að 

önnur söfn á Austurlandi séu aðilar að þessum gagnagrunn (Sarpur, 

e.d.) en heimasíða rekstrarfélagsins utan um hann lítur ekki út fyrir að 

hafa verið uppfærð nýlega.  
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Varðveisla 

Að varðveita eitthvað skein í gegn í flestum svörum sem bárust. 

Varðveislan sneri þó ekki í öllum tilfellum einungis að munum heldur 

einnig að ákveðnu starfi eða framtaki einstaklings (t.d. Nönnusafn) eða 

ákveðinna áhrifa (t.d. Stríðsminjasafnið).  

Þau söfn þar sem varðveisluhlutverkið virtist ekki vera til staðar voru 

helst Kjarvalsstofa og Gunnarsstofnun. Þar er sennilega ekki varðveitt 

mikið af áþreifanlegum munum en engu að síður er stuðlað að varð-

veislu ákveðinna tengsla eða minningar.  

 

Rannsóknir 

Rannsóknarhlutverk er beinlínis nefnt hjá Minjasafni Austurlands og 

Gunnarsstofnun. Rannsóknarstefna er undirliður í söfnunarstefnu 

Tækniminjasafns Austurlands og einnig hefur Tryggvasafn stutt við 

rannsóknir og heimildaskráningu um Tryggva Ólafsson. 

 

Miðlun 

Ljóst er að öll söfn sem til umfjöllunar eru í þessu verkefni sinna þessu 

hlutverki þar sem þau eru öll opin almenningi að minnsta kosti hluta úr 

árinu.  

Minnst er á einhvers konar miðlun í hlutverki allra þeirra. Orðið miðlun 

kemur fyrir í hlutverki sumra þeirra en einnig er talað um að sýna, 

fræða, vekja athygli á, varpa ljósi á og kynna.  

Athyglisvert er að þrjú minjasöfn á Austurlandi hófu feril sinn sem 

einkasöfn, það er Sjóminja og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar, 

Minjasafnið Bustarfelli og Bóka- og minjasafn Nönnu 

Guðmundsdóttur. Ekki er vitað nákvæmlega hvernig málunum var 

háttað í upphafi hjá tveimur síðastnefndu söfnunum en upphaflega átti 

safn Jósafats ekki að vera opið almenningi. Hefur þetta hlutverk því 

nokkuð breyst í gegnum tíðina hjá því safni og ef til vill hinum líka. 

 

Þetta sýnir að hvaða hlutverk af fimm grunnhlutverkum safna 

forsvarsmenn minjasafna á Austurlandi nefna sem hlutverk síns safns. 

Þau hlutverk sem oftast eru nefnd eru einhvers konar miðlun og 
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einhvers konar varðveisla, en varðveislan er ekki endilega bundin við 

áþreifanlega hluti.  

 

5.2.2. Hlutverk safna í ferðaþjónustu 

Eins og áður sagði var einungis eitt safn sem nefndi ferðaþjónustu sem 

eitt af hlutverkum sínum, en það var safnið Fransmenn á Íslandi á 

Fáskrúðsfirði. Tvö söfn í viðbót er hægt að tengja við ferðaþjónustu í 

gegnum annars konar markmið sem þau hafa. Eitt af markmiðum 

Gunnarsstofnunnar er að stuðla að atvinnuþróun á Austurlandi og 

Kjarvalsstofu er ætlað að efla samfélagið á Borgarfirði eystri. Flest 

störf sem starfsemi þessara stofnanna getur leitt af sér eru sumarstörf 

sem tengjast móttöku ferðamanna og eru þar komin tengsl við 

ferðaþjónustu. 

 

Vegna þess hve mikið er rætt um ýmis konar menningartengda 

ferðaþjónustu í samfélaginu og hversu auðveldlega hægt er að tengja 

söfn inn í þann bransa bjóst höfundur við því að fleiri myndu nefna 

ferðaþjónustu sem eitt af hlutverkum sínum. Greinilegt er þó að 

forsvarsmenn safnanna líta ekki á ferðaþjónustu sem eitt af 

meginhlutverkum stofnanna sinna. 

 

Þótt þátttaka í ferðaþjónustu sé ekki yfirlýst hlutverk safna eru þau 

samt sem áður flækt í vef ferðaþjónustunnar. Í fyrsta lagi eru söfn hluti 

af þeim heildarpakka sem bæjarfélög stilla fram í tilraunum sínum til 

að laða til sín ferðamenn. Í öðru lagi eru söfn orðin vinsæl afþreying 

fyrir ferðamenn og eru þeir meginþorri þeirra sem heimsækja söfn. 

Síðast en ekki síst má benda á það að allar þær safnastofnanir sem 

teknar voru fyrir í þessu verkefni innheimta aðgangseyri sem styður við 

eða jafnvel er undirstaða reksturs þeirra.  

 

Fyrstu tveir punktarnir hér að ofan hafa áður verið teknir til umræðu en 

þann þriðja er vert að skoða nánar. Í spurningalistanum sem sendur var 

út til forsvarsmanna safnanna á Austurlandi var spurt um hvort sett 
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hefðu verið viðmið um það hversu stóran hlut af rekstrarfjármagni 

söfnin ættu sjálf að standa undir í gegnum aðgangseyri. Frá Löngubúð 

og Gunnarsstofnun fengust þau svör að aðgangseyrir ætti að standa 

undir launum sumarstarfsmanna og hjá Fransmönnum á Íslandi er 

aðgangseyrir undirstaða rekstursins. Önnur söfn sögðu að aðgangs-

eyririnn væri nýttur til rekstursins en ekki höfðu verið sett ákveðin 

viðmið um það hversu mikill hluti rekstrarkostnaðar hann ætti að 

dekka. Ekki er vitað hvernig þessum málum er háttað hjá Kjarvalsstofu.  

 

Sú staðreynd að aðgangseyrir er nýttur til reksturs safanna gerir þau 

háð ferðaþjónustu, og sum þeirra nokkuð mikið.  

Í gegnum tíðina hafa menningarstofnanir ekki alltaf litið hýru auga til 

ferðamanna og jafnvel haft þá skoðun að þeir hefðu ekkert að gera inn 

á menningarstofnanir þar sem þeir myndu skemma fyrir verndarstefnu 

þeirra (Anna Karlsdóttir, 2005, bls. 181). Ef þetta viðhorf er ennþá 

ríkjandi væri hægt að segja að aðgangseyririnn væri nýttur til að laga 

það sem ferðamennirnir skemma og ef bæði myndu hverfa væri komið 

á sama stað niður. Hinsvegar myndu einnig þau sumarstörf sem 

aðgangseyririnn stendur undir hverfa og á stöðum eins og Borgarfirði 

eystri og Djúpavogi munar um minna.  

Einnig má velta því fyrir sér að ef engir ferðamenn kæmu á söfnin 

hvort virði þeirra fyrir samfélagið myndi ekki rýrna. Enn er spurt: 

Hvers virði væri menningararfur ef enginn kynnti sér hann? 

 

Þótt það sé ekki yfirlýst hlutverk þeirra eru söfn samt sem áður tengd 

ferðaþjónustu og eru mörg þeirra háð henni hvað varðar rekstartekjur í 

gegnum aðgangseyri. Víða eru jákvæð peningaleg áhrif safanna, eins 

og atvinnusköpun, háð þátttöku þeirra í ferðaþjónustu.   

 

5.3. Stefnumótun  

Spurt var um hvort formleg stefnumótun hefði verið gerð fyrir safnið 

og þótti það athyglisvert að kanna hvernig stjórnendur safna á 



Háskólinn á Akureyri  Lok 2106 
Vorönn 2007 

LGJ  40 

Austurlandi eru undirbúnir fyrir framtíðina. Það ber að taka fram að 

þótt ekki hafi verið sest niður og unnið eitthvað formlegt plagg sem 

kalla má stefnumótun þýðir það ekki að stjórnendur hafi enga 

framtíðarsýn. Formleg stefnumótun hinsvegar er staðfesting á því að 

hún sé til staðar, auðveldar miðlun hennar milli manna og eykur 

líkurnar á því að markvisst sé unnið að því að ná ákveðnum 

markmiðum þótt engin trygging sé fyrir því að unnið sé eftir stefnu hafi 

hún verið gerð.  

Jafnframt voru forstöðumenn safnanna beðnir um að lýsa stuttlega 

hvernig árangur stefnumótunarvinnu, hjá þeim þar sem hún hafði farið 

fram, lýsti sér.  

Þrenns konar svör bárust frá forsvarsmönnum safnanna: Stefnumótun 

hafði verið unnin, hún væri í vinnslu og að ekki hefði verið farið út í 

slíka vinnu.  

 

Tilgátur höfundar fyrirfram var að nýrri söfn væru líklegri til að hafa 

unnið stefnumótun og endurmeta hana reglulega. Þótti höfundi líklegra 

að þessi nokkuð nýtískulegu vinnubrögð ættu greiðari leið inn í yngri 

stofnanir en rótgrónar.  

Önnur tilgáta var að stærri söfn væru líklegri til að hafa tekið upp 

vinnuaðferðir stefnumótunar en þau sem væru með umfangsminni 

starfsemi og jafnvel bara starfandi hluta úr árinu. Þessi tilgáta er í 

nokkurri andstöðu við hina fyrri þar stærstu söfnin á svæðinu eru 

nokkuð gömul og rótgróin.  

 

5.3.1. Stefnumótun gerð 

Þau söfn sem hafa unnið einhverskonar stefnumótun eru 

Tækniminjasafn Austurlands, Gunnarsstofnun og Minjasafn 

Austurlands.   

 

Tækniminjasafn Austurlands 

Mikil stefnumótunarvinna hefur verið unnin fyrir Tækniminjasafnið á 

Seyðisfirði. Sumarið 2002 veitti IMPRA Seyðisfjarðarkaupstað styrk til 
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að gera áætlun um uppbyggingu Tækniminjasafnsins og voru ráðgjafar 

frá fyrirtækinu Sögusmiðjunni fengnir til verksins (Jón Jónsson og 

Kristinn Schram, 2002). Úr þeirri vinnu kom ítarleg greinargerð um 

starfsemi og mögulega uppbyggingu safnsins, safnastefna og 

framkvæmdaáætlun til fjögurra ára sem uppfærð er á hverju ári (Pétur 

Kristjánsson, munnleg heimild, 18. apríl 2007).  

Ávinningur þessarar vinnu er að vinnubrögð í stjórnun safnsins eru 

orðin faglegri, mikil innri uppbygging hefur átt sér stað og ytri 

starfsemi safnsins hefur aukist mjög mikið. Til dæmis ríflega 

fjórfaldaðist gestafjöldinn milli áranna 2002 og 2005 (Pétur 

Kristjánsson, munnleg heimild, 18. apríl 2007). Einnig má geta þess að 

Tækniminjasafnið fékk í fyrsta skipti rekstrarstyrk úr Safnasjóði árið 

eftir að stefnumótunin var unnin (Safnaráð, e.d.).  

 

Gunnarsstofnun 

Ráðist var í gerð stefnumótunar fyrir Gunnarsstofnun þegar 

forstöðumaður var fyrst ráðinn til stofnunarinnar árið 1999. Sú stefna 

hefur verið endurskoðuð jafnt og þétt á síðustu þremur árum af 

forstöðumanni og stjórn (Skúli Björn Gunnarsson, munnleg heimild, 7. 

apríl 2007). Í reglum stofnunarinnar er kveðið á um að stjórn 

stofnunarinnar marki henni stefnu fyrir fimm ár í senn 

(Gunnarsstofnun, e.d.).   

Árangurinn af vinnunni hefur lýst sér í því að flest öllum markmiðum 

sem sett voru fyrir stofnunina þegar hún var opnuð sumarið 2000 hafa 

náðst, þar með talið markmið um aðsókn gesta og hefur uppbygging á 

staðnum verið mjög hröð (Skúli Björn Gunnarsson, munnleg heimild, 

7. apríl 2007).   

 

Minjasafn Austurlands 

Haustið 2005 vann safnstjóri safnastefnu fyrir Minjasafnið þar sem 

meðal annars er tekið á söfnun muna, sýningarmálum og fræðslumálum 

(Elfa Hlín Pétursdóttir, 2005). Safnstjóri segir framtakið hafa skilað sér 

að einhverju leyti en ekki fullkomlega og að þörf sé á að endurskoða 

safnastefnuna. Hún gafst samt sem áður vel sem viðmiðun þegar ný 
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grunnsýning safnsins var hönnuð í fyrra og einnig þegar vafaatriði 

varðandi söfnun muna koma upp (Elfa Hlín Pétursdóttir, munnleg 

heimild, 16. apríl 2007).  

 

5.3.2. Stefnumótun í vinnslu 

Verðið er að vinna að stefnumótun fyrir söfnin fjögur í hinni gömlu 

Fjarðabyggð, sem eru undir stjórn safnastofnunar Fjarðabyggðar, það 

er Málverkasafn Tryggva Ólafssonar, Sjóminja og smiðjumunasafn 

Jósafats Hinrikssonar, íslenska Stríðsárasafnið og Sjóminjasafn 

Austurlands. Einnig er verið að vinna að stefnu fyrir Minjasafnið 

Bustarfell í Vopnafirði.  

Sjóminjasafn Austurlands og Minjasafnið að Bustarfelli hafa síðustu ár 

fengið rekstrarstyrk úr Safnasjóði þannig að væntanlega er 

stefnumótunarvinnan að hluta til ætluð til að uppfylla kröfur Safnaráðs 

til að viðhalda þessum styrk.  

 

Fyrir önnur söfn hefur ekki verið unnin stefnumótun. Ekki er vitað um 

stöðu mála hjá Kjarvalsstofu.  

 

Hvað varðar þær tilgátur sem farið var af stað með í upphafi er ekkert 

sem bendir afgerandi til þess að sú fyrri, að yngri söfn séu líklegri til að 

hafa unnið stefnumótun en þau sem rótgrónari eru. Síðari tilgátan, um 

að stærri söfn séu líklegri til að hafa unnið stefnumótun, er mun líklegri 

til að halda.  

Safnaráð gerir þá kröfu á söfn sem hyggjast fá rekstrarstyrki úr 

Safnasjóði setji fram stefnu og endurskoði hana á minnst fjögurra ára 

fresti. Tvö þeirra safna sem markað hafa sér stefnu og tvö þeirra sem 

eru að vinna í þessum málum falla undir þennan flokk.  

Í þeim þremur söfnum þar sem stefna hefur verið mörkuð og unnið 

útfrá henni hefur það gefið góða raun og á tveimur stöðum verið 

leiðarvísir í hraðri uppbyggingu.  
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Lokaorð 
Í þessu verkefni hefur verið reynt að varpa ljósi á tilgang og hlutverk 

þeirra minjasafna sem starfa á Austurlandi.  

Allmennt séð eru minjasöfn sett á stofn til þess að sinna menningararfi 

ákveðins svæðis eða efnis á fimm vegu: með söfnun, varðveislu, 

skráningu, miðlun og rannsóknum. Þær stofnanir á Austurlandi sem í 

daglegu tali eru flokkaðar sem minjasöfn sinna mismunandi mörgum af 

þessum hlutverkum og leggja mismunandi áherslu á þau. Flest þeirra 

virðast leggja áherslu á miðlun þess sem þau er að varðveita, hvort sem 

það eru áþreifanlegir munir eða minningar um ástand, framtak eða 

einstakling.  

Söfn hafa einnig önnur hlutverk í samfélaginu almenn hvort sem þau 

gera sér grein fyrir því eða þau eru ekki hluti af yfirlýstum 

starfsmarkmiðum þeirra.  

 

Með aukinni áherslu á upplifun á menningu innan ferðaþjónustu hafa 

söfn tengst inn í þá atvinnugrein. Af þeim svörum að dæma sem bárust 

frá forsvarsmönnum safna á Austurlandi er þetta ekki eitt af megin-

hlutverkum safna í þeirra huga. Hvað sem því líður eru söfn háð 

ferðamönnum á ýmsan hátt. Langflestir safngestir eru á ferðalagi þegar 

þeir heimsækja söfn og aðgangseyrir er víða hluti af rekstrargrundvelli 

safna.  

 

Að vinna stefnumótun, þar sem skráð er niður hlutverk fyrirtækis og 

framtíðarsýn sem og ákveðin markmið sem ná þarf til að vinna að 

framtíðarsýninni eykur líkurnar á því að hún gangi eftir og fyrirtækið 

komist þangað sem það ætlar sér. Þetta gildir jafnt um einkafyrirtæki 

sem rekin eru í hagnaðarskyni sem og opinberar stofnanir og önnur 

fyrirtæki sem hafa annað að leiðarljósi en fjárhagslegan hagnað.  

Þrjú af tólf minjasöfnum á Austurlandi hafa þegar mótað sér einhverja 

stefnu sem sett hefur verið á blað og vinna samkvæmt henni. Fimm 

söfn í viðbót eru að vinna í því að móta sér stefnum.  
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Þar sem reynsla er komin á stefnumótunina hefur hún skilað árangri og 

eru stjórnendur með jákvætt viðhorf til stefnumótunar. Helst hefur 

ávinningur starfsins skilað sér í að markmið sem sett hafa náðst sem 

birst hefur í hraðri uppbyggingu og einnig getur stefna verið rammi 

utan um starfsemi safns sem aðstoðar við ákvarðanatöku.  

 

Rannsókn þessi er langt frá því að vera fullkomin eða ítarleg og væri 

ýmislegt sem tæpt hefur verið á hér þess virði að skoða nánar. Til 

dæmis væri fróðlegt að fara nánar út í stefnumótunarvinnu safnanna og 

framtíðarsýn þeirra. Þetta mætti skoða útfrá spurningum um hvort söfn 

á landinu séu orðin of mörg. Til dæmis eru öll þessi söfn að keppa við 

hvort annað um takmarkað fjármagn í ýmsum sjóðum sem styrkja 

safnastarf. Hvernig hyggjast söfnin slá samkeppninni við?  

Þá er komið inn á þá línu hvort samkeppnin sé jákvæð og hvetji söfn til 

metnaðarfyllri starfsemi eða hvort einhverjir eru að fara illa út úr henni. 

Hvað verður svo um söfnin sem ekki standast samkeppnina?  

 

Stefnumótun ríkis og sveitarfélaga í safnamálum er einnig athyglisvert 

umhugsunarefni. Uppbygging nýrra safna er yfirleitt styrkt af 

annaðhvort ríki eða sveitarfélagi ef ekki bæði. Hvernig er ákveðið 

hvaða verkefni eru þess virði að styrkja og hver ekki? Eru til dæmis til 

hugmyndir um hvernig safnalandslag á Íslandi ætti að líta út eftir 

nokkur ár, bæði innan sveitarfélaga og ríkis? 

 

Í þessu verkefni hefur munurinn á safni, setri og sýningum að mestu 

verið hunsaður en vitaskuld er munur á rekstri og starfsemi þessara 

fyrirtækja og gæti verið þess virði að skoða hvort og hvernig það að 

söfn þurfa að keppa við setur og sýningar um fjármagn hefur áhrif á 

starfsemi þeirra. Hvort til dæmis það leiði til þess að meiri áhersla sé 

lögð á sýningar og miðlun og öðrum hlutverkun eins og söfnun og 

varðveislu sé ekki sinnt sem skyldi.  
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Í stuttu máli sagt, er margt ókannað í málefnum safna og ætti hröð 

þróun í þessum geira að gera efnið spennandi og krefjandi og vonandi 

að einhverjir nýti sér það.  
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