
FARSKÓLI SAFNMANNA  

 Stykkishólmi 2021 

Áföll og ábyrgð 

Raddir framtíðarsýnar 

 

Farskólaskýrsla 
 

Farskólastjórn:  

Hjördís Pálsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Inga Jónsdóttir, Jón Allansson, 

Snæbjörn Guðmundsson. 
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Skipulag farskóla 2021 

Dagana 13. - 15. október 2021 fór árlegur farskóli safnmanna fram í Stykkishólmi. 

Dagskráin var með hefðbundnu sniði; erindi, málstofur og pallborðsumræður. Ásamt 

skoðunarferðum og móttökum. 

Við undirbúning skipti farskólastjórn með sér verkefnum, eins og að finna fyrirlesara, 

setja upp dagskrá og fleira. Farskólastjóri skipulagði það sem við átti í Stykkishólmi, 

má þar nefna fyrirlestrasal, gistingu, sali fyrir málstofur og móttökur.  

Það var strax ljóst að þema farskólans skyldi vera vá að einhverju tagi, eftir allt sem á 

undan var gengið, flóð, aurskriður, COVID – 19 og fleira.  

Yfirskrift skólans var því Ábyrgð og áföll, raddir framtíðarsýnar. 

Á farskóla 2021 var horft til allra þessara þátta og dagskráin skipulögð út frá þeim. 

Markmið farskólastjórnar var að fá fram sterka faglega umræðu meðal safnmanna um 

ýmiss konar vá sem steðjar að söfnum í dag. Má þar nefna erfitt starfsumhverfi vegna 

skorts á fjármagni og í mörgum tilfellum skilningsleysis eigenda safna á mikilvægi 

þeirra. En einnig náttúruvá svo sem eldgos og jarðskjálfta auk loftslagstengdrar vár 

eins og skriðufalla.  

Farskólastjórn vill koma á framfæri þakklæti til þeirra félaga í FÍSOS sem tóku að sér 

erindi og málstofur sem og annarra sem tóku að sér verkefni fyrir farskólann. 

Einn erlendur fyrirlesara tók þátt í farskólanum, Angela Dellebeke, stjórnarmaður Bláa 

skjaldarins í Hollandi. Hún fjallaði um hvernig á að bera kennsl á hættu sem ógnar 

starfsemið viðkomandi stofnunar, ráðstafanir til að grípa til: hættuteymi, vinna með 

slökkviliði, lögreglu o.s.frv. Erindi hennar fór fram í fjarfundabúnaði. 

Á farskólann voru skráðir 135 þátttakendur víðsvegar að af landinu. 
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Dagskrá Farskóla 

 

Miðvikudagur 13. október 

12:30 – 13:00 Afhending farskólagagna á Hótel Stykkishólmi – Fosshótel 

13:00  Kvikmyndabrot frá Kvikmyndasafni Íslands 

13:30  Aðalfundur FÍSOS 

14:30  Kaffi og kynning Safnaráðs á stefnumörkun um safnastarf 

15:00 – 15:30 Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur, flytur erindi um náttúrvá á Íslandi 

15:30 – 15:50 Hilmar Malmquist safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands, flytur erindi um 

loftlagsvá 

16:15 Styrkjaúthlutunaboð Safnaráðs á Amtsbókasafni 

19:00 Frjáls tími – Mælum með að bóka borð með fyrirvara á veitingastöðum 

22:00 Pub quiz á Fosshóteli – Dómarar og spyrjendur: Imba og Silli (Ingibjörg 

Áskelsdóttir og Sigurlaugur Ingólfsson). 

 

Fimmtudagur 14. október 

09:00 Angela Dellebeke, stjórnarmaður Bláa skjaldarins í Hollandi.  How to identify 

risks within/around your institution, measure to take: crisisteam, working with 

firebrigade, police etc. 

09:45 Nathalie Jacqueminet safnafræðingur, forvörður og stjórnarmaður í Bláa 

skildinum á Íslandi. Vernd menningararfs í söfnum og öðrum menningarstofnunum á 

Íslandi.  Hvað getum við gert? 

10:00 Kaffi 

10:15 – 11:00 Málstofur: 

• Aðalheiður M. Steindórsdóttir, kennari og safnafræðingur – Einstaklingsmiðuð 

safnfræðsla 

Staðsetning: Litli salur á Fosshóteli 

• Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga – Safnkostur í 

kössum 

Staðsetning: Hótel Fransiskus, Austurgata 7 
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• Lilja Árnadóttir, sjálfstætt starfandi, fyrrum sviðsstjóri Þjóðminjasafns Íslands – 

Vá og ábyrgð 

Staðsetning: Stóri salur á Fosshóteli 

• Sara Blöndal, leikmynda og búningahönnuður og mastersnemi í sýningargerð 

við Listaháskóla Íslands – Tæknin í þjónustu safna 

Staðsetning: Safnaðarheimili Stykkishólmskirkju, Borgarbraut 

• Sigurjón B. Hafsteinsson, prófessor í safnafræði við HÍ – Starfsnám á söfnum 

Staðsetning: Æðarsetur Íslands, Frúarstíg 6 

11:15 Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri safneignar í Þjóðminjasafni 

Íslands: Hvað er vá?  

11:45 Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands: Stefna listasafna, horft til 

framtíðar 

12:15 Þórgnýr Dýrfjörð, forstöðumaður Akureyrarstofu: Áskoranir í menningarmálum 

á Akureyri, safnastefna 

12:45 Lög unga fólksins – framtíðar fastagestir. Erindi frá nemendum í Fjölbrautarskóla 

Snæfellinga 

13:15 Hádegismatur á Fosshóteli 

13:50 Skoðunarferð um Stykkishólm. Mæting fyrir utan Fosshótel. Muna hlýjan 

fatnað! 

17:00 – 18:00 Móttaka í boði Stykkishólmsbæjar í Vatnasafni 

19:00 Fordrykkur á Fosshóteli 

19:30 Árshátíð og dansleikur á Fosshóteli 

 

Föstudagur 15. okóber 

09:00-10:00 Frjáls fundartími fyrir hópa 

10:00-12:00 Safnaráð, vinnustofa um stefnumörkun í safnastarfi 

Kaffi og með því 

12:00 Pallborð – umræður. Í pallborðinu sitja: 

• Aldís Hafsteinsdóttir, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga 

• Baldur Þórir Guðmundsson, sérfræðingur í Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu 

• Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands 

• Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður 
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13:00 Hádegismatur á Fosshóteli 

14:15 Skoðunarferð á Helgafell með Magnúsi A. Sigurðssyni minjaverði Vesturlands 

[farið á einkabílum] ATH – þátttakendur verði mættir á bílastæðið við Helgafell kl. 

14:15. 

15:15 Heimsókn á Hákarlasafnið í Bjarnarhöfn [farið á einkabílum] 

Farskóla 2021 slitið 

 

Aðalfundur Físos 2021 

 

Aðalfundur FÍSOS, Félags íslenskra safna og safnmanna, fór fram á Fosshótel Stykkishólmi 

áður en formleg dá farskóla hófst. 

 

Dagskrá aðalfundar: 

 

A. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 

B. Skýrsla formanns um störf félagsins. 

C. Ársreikningur félagsins. 

D. Umræður um ársskýrslu og ársreikning og afgreiðsla reikninga. 

E. Lagabreytingar. 

F. Kosning í stjórn og aðrar trúnaðarstöður. Kosning skal vera leynileg. 

a. Kosning fimm manna stjórnar til tveggja ára í senn, formaður og 

 meðstjórnandi annað árið en varaformaður, gjaldkeri og ritari hitt árið. 

b. Kosning tveggja varamanna til tveggja ára, eins varamanns annað árið 

 en annars hitt árið. 

c. Kosning skoðunarmanns reikninga til tveggja ára, eins skoðunarmanns 

 annað árið og annars skoðunarmanns hitt árið. 

d. Kosning farskólastjóra til eins árs. 

G. Ákvörðun ársgjalds félagsmanna og stofnana. 

H. Önnur mál. 
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Erindi á farskóla 2021 

 

Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur  

- Náttúrvá á Íslandi. 
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Hilmar Malmquist safnstjóri Náttúruminjasafns Íslands  

- Söfn og loftslagsvá – mikilvægi líffræðillegrar fjölbreytni 
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Angela Dellebeke, stjórnarmaður Bláa skjaldarins í Hollandi  

- How to identify risks within/around your institution, measure to take: 

crisisteam, working with firebrigade, police etc. 
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Nathalie Jacqueminet safnafræðingur, forvörður og stjórnarmaður í Bláa 

skildinum á Íslandi  

- Vernd menningararfs í söfnum og öðrum menningarstofnunum á 

Íslandi.  Hvað getum við gert? 
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Almannavarnanefnd skal skipuð lögreglustjóra þess umdæmis sem sveitarfélagið er í, fulltrúum úr sveitarstjórn og þeim 
fulltrúum sveitarstjórna sem í starfi sínu sinna verkefnum í þágu öryggis hins almenna borgara. Ráðherra ákveður hvaða 
lögreglustjóri skuli sitja í almannavarnanefnd ef fleiri en eitt lögregluumdæmi falla undir nefndina. Almannavarnanefnd kýs sér 
sjálf formann og varaformann. Sveitarstjórnir ráða starfsmenn almannavarnanefnda og greiða kostnað af störfum þeirra. 
Sjá nánar leiðbeiningar um störf almannavarnanefnda 
Almannavarnanefndir eru skipaðar af sveitarstjórn og felst hlutverk þeirra í stefnumótun og skipulagningu almannavarna í 
héraði. 
Í umdæmum sínum vinna almannavarnanefndir að gerð hættumats og viðbragðsáætlana, í samvinnu við ríkislögreglustjóra 
ásamt því að endurskoða og framkvæma prófanir á viðbragðsáætlunum í samvinnu við ríkislögreglustjóra. 

• Sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum skulu, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, kanna áfallaþol í umdæmi sínu. Þá 
skulu almannavarnanefndir, í samvinnu við ríkislögreglustjóra, gera viðbragðsáætlun í samræmi við hættumat í 
umdæmi þeirra. 

• Almannavarnanefndum er heimilt að hafa samvinnu um gerð viðbragðsáætlana. Hafi almannavarnanefndir verið 
sameinaðar skal gerð sameiginleg viðbragðsáætlun. 
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• Fulltrúi almannavarnanefndar situr í aðgerðastjórn. 
• Ríkislögreglustjóri skal hafa yfirumsjón með samvinnu einstakra sveitarfélaga vegna sameiginlegrar hættu svo og 

þegar almannavarnanefndir tveggja eða fleiri sveitarfélaga gera viðbragðsáætlun. 
1  
  
LEIÐBEININGAR UM STÖRF ALMANNAVARNANEFNDA  
Leiðbeiningar þessar eru unnar í samvinnu Sambands íslenskra sveitarfélaga og almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og er þeim 
ætlað að veita almannavarnanefndum sveitarfélaga leiðbeinandi starfsramma.  
1. Almannavarnanefndir  
a. Skipun í nefndir og starfsmenn  
• Í hverju sveitarfélagi starfar almannavarnanefnd sem sveitarstjórn skipar og ákveður sveitarstjórnin fjölda nefndarmanna.  
• Sveitarstjórn skal skipa í almannavarnanefnd samkvæmt ákvæði sveitarstjórnarlaga um fastanefndir sveitarstjórna eftir 
sveitarstjórnarkosningar. Skipunartími er 4 ár nema annað sé ákveðið í samþykktum um stjórn viðkomandi sveitarfélags. Senda skal 
almannavarnadeild ríkislögreglustjóra upplýsingar um skipan nefndarinnar.  
• Almannavarnanefnd skal skipuð fulltrúum úr sveitarstjórn og þeim fulltrúum sveitarstjórna sem í starfi sínu sinna verkefnum í 
þágu öryggis hins almenna borgara. Einnig skal lögreglustjóri þess umdæmis sem sveitarfélagið er í sitja í nefndinni, sbr. 1. mgr. 9. 
gr. laga nr. 82/2008 um almannavarnir.  
• Almannavarnanefnd kýs sér sjálf formann, varaformann og ritara.  
• Sveitarstjórnir geta ákveðið að fulltrúar viðbragðsaðila sem ekki eiga kjörna fulltrúa í nefndinni eigi áheyrnarfulltrúa. 
Áheyrnarfulltrúar hafa málfrelsi og tillögurétt.  
• Sé starfsmaður ráðinn sérstaklega til almannavarnanefndar stendur viðkomandi sveitarfélag, eða eftir atvikum sveitarfélög, 
straum af kostnaði við störf hans en jafnframt getur fyrirkomulagið verið þannig að störf í þágu nefndarinnar og seta í henni séu 
hluti af starfsskyldum starfsmanns sem sinnir jafnframt öðrum verkefnum fyrir sveitarfélagið eða eitt af þeim sveitarfélögum sem 
standa sameiginlega að nefnd.  
b. Hlutverk almannavarnanefnda  
• Almannavarnanefndir móta stefnu og skipuleggja starf sitt að almannavörnum í héraði í samræmi við lög um almannavarnir. 
Jafnframt skal tekið mið af stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum á grundvelli 3. gr. laga um almannavarnir.1  
• Sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum skulu, í samráði við ríkislögreglustjóra, og lögreglustjóra, kanna áfallaþol í umdæmi sínu. 
Almannavarnanefndir vinna jafnframt að gerð hættumats og viðbragðsáætlana, í samvinnu við ríkislögreglustjóra og lögreglustjóra í 
viðkomandi umdæmi.  
• Þegar almannavarnarástand ríkir starfar aðgerðarstjórn í héraði samkvæmt 3. kafla þessara leiðbeininga.  
• Almannavarnanefndir skulu endurskoða hættumat og framkvæma prófanir á viðbragðsáætlunum í samvinnu við 
ríkislögreglustjóra, sbr. það sem að framan greinir.  
• Almannavarnanefndir tilnefna a.m.k. einn fulltrúa í aðgerðastjórn, sjá nánar 3. lið leiðbeininga þessara. Hlutverk þess fulltrúa er að 
upplýsa almannavarnanefnd um störf aðgerðastjórnar.  
1 http://www.innanrikisraduneyti.is/media/blai_bordinn/Almannavarnastefna.pdf  
c. Samstarf sveitarfélaga  
2  
• Sveitarstjórnum er heimilt að vinna saman að gerð viðbragðsáætlunar, semja um gagnkvæma aðstoð eða koma á fót sameiginlegri 
almannavarnanefnd. Sameining almannavarnanefnda eða samstarf þeirra er háð staðfestingu ráðherra, sbr. 3. mgr. 9. gr. laga um 
almannavarnir.  
• Æskilegt er að almannavarnanefndir fundi reglulega með nefndum aðliggjandi sveitarfélaga. Það er ekki síst mikilvægt þegar um er 
að ræða sömu hættur í tveimur eða fleiri aðliggjandi sveitarfélögum.  
• Ríkislögreglustjóri hefur yfirumsjón þegar almannavarnanefndir tveggja eða fleiri sveitarfélaga gera viðbragðsáætlun.  
d. Nefndafundir og fundargerðir  
• Formaður almannavarnanefndar skal boða til funda, eigi sjaldnar en tvisvar á ári. Annan að vori og hinn að hausti og skal senda 
nefndarmönnum fundarboð með dagskrá með hæfilegum fyrirvara.  
• Fundi skal halda oftar ef formaður telur það nauðsynlegt eða ef meirihluti nefndarmanna óskar eftir því.  
• Halda skal fundargerðarbók og skulu afrit samþykktra fundargerða send almannavarnadeild ríkislögreglustjóra eigi síðar en 
tveimur vikum eftir fundi. Almannavarnadeild staðfestir móttöku á fundargerð og birtir á vef sínum.  
2. Hlutverk almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra  
• Ríkislögreglustjóri hefur eftirlit með almannavörnum sveitarfélags og með gerð hættumats í samráði við almannavarnanefndir.  
• Almannavarnadeild veitir ráðgjöf vegna starfa almannavarnanefnda og fundar með þeim þegar þörf þykir.  
• Almannavarnadeild fer yfir fundargerðir almannavarnanefnda efnislega og bregst við erindum sem beint er til hennar á eins fljótt 
og auðið er.  
• Fulltrúar almannavarnadeildarinnar eru helstu ráðgjafar og samstarfsaðilar í verkefnum sem almannavarnanefndum er falið 
samkvæmt lögum.  
• Fulltrúar almannavarnadeildar skulu hafa samráð við almannavarnanefndir sveitarfélaga við gerð sérstakra viðbragðsáætlana á 
þeirra svæði.  
3. Aðgerða- og vettvangsstjórn  
• Fjallað er um aðgerða- og vettvangsstjórn í 11. gr. laga um almannavarnir. Almannavarnanefnd skal tilnefna a.m.k. einn fulltrúa í 
aðgerðastjórn, sbr. lið 1.b. í leiðbeiningum þessum.  
• Stjórn aðgerða í héraði, þegar almannavarnaástand ríkir, er í höndum lögreglustjóra í viðkomandi lögregluumdæmi. Hann situr í 
aðgerðastjórn ásamt fulltrúa almannavarnanefndar, fulltrúa Slysavarnafélagsins Landsbjargar, fulltrúa Rauða kross Íslands, 
hlutaðeigandi viðbragðsaðila, sbr. viðbragðsáætlun, svo og öðrum hlutaðeigandi aðilum sem tengjast aðgerðum hverju sinni.  
• Aðgerðastjórn starfar í samvinnu við samhæfingar- og stjórnstöð. Í stjórn aðgerða felst m.a. skipulag björgunar- og hjálparstarfa 
vegna hættu eða tjóns sem getur eða hefur skapast og að stýra neyðaraðgerðum í samvinnu við samhæfingar- og stjórnstöð.  
• Lögreglustjóri tilnefnir vettvangsstjóra er fari með stjórn og samhæfingu á vettvangi.  
4. Kostnaður  
• Kostnaður vegna verkefna sveitarfélaga á grundvelli laga um almannavarnir greiðist af sveitarfélögum, sbr. 1. mgr. 32. gr. laganna. 
Er þar um að ræða þær greinar laganna sem fjalla  
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3  
um skipulag almannavarna í héraði, sbr. IV. kafla, þ.m.t. aðgerða- og vettvangsstjórn í héraði, og þær sem fjalla um gerð 
viðbragðsáætlana, sbr. VI. kafla laganna.  
• Ef sveitarfélög hafa samstarf um skyldur sínar skv. lögunum skal skipta kostnaði á milli þeirra samkvæmt íbúatölu, sbr. 2. mgr. 32. 
gr. laganna, eða öðrum reiknireglum sem samkomulag verður um.  
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Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri safneignar í Þjóðminjasafni 

Íslands  

- Hvað er vá?  
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Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands  

- Stefna listasafna, horft til framtíðar. 

 

 

 

 

 

 

 

                           
        

                                    

                                                      

                                      

                

                                   

                                                                                                       
              



Farskólaskýrsla 2021 

 

63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                       

    



Farskólaskýrsla 2021 

 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           

                    



Farskólaskýrsla 2021 

 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    



Farskólaskýrsla 2021 

 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
           

                



Farskólaskýrsla 2021 

 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         
  

             
                                             

                                          
      

                                          
                              

                              



Farskólaskýrsla 2021 

 

68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      



Farskólaskýrsla 2021 

 

69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                    



Farskólaskýrsla 2021 

 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                         

     
               



Farskólaskýrsla 2021 

 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    



Farskólaskýrsla 2021 

 

72 
 

Þórgnýr Dýrfjörð, forstöðumaður Akureyrarstofu  

- Áskoranir í menningarmálum á Akureyri, safnastefna 
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Lög unga fólksins - framtíðar fastagestir. Erindi frá nemendum í 

Fjölbrautarskóla Snæfellinga 
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Málstofur á farskóla 2021 

 

Aðalheiður M. Steindórsdóttir - Einstaklingsmiðuð safnfræðsla:  

Í málstofunni var fjallað um safnfræðslu þar sem horft er til einstaklingsins og gengið 

er út frá getu hans og þörfum. Markmiðið er að fræðslan sé sérsniðin að 

einstaklingsbundnum þörfum en ekki gengið út frá því að ein nálgun henti öllum. 

Þessi nálgun á safnafræðslu verður skoðuð út frá lögum nr. 91 um menntun 

skólabarna á Íslandi sem tóku gildi 1. júlí 2008: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til 

móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis.“ https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html 

Geta allir nemendur nýtt sér þá fræðslu sem er í boði á söfnum? Eru söfn og 

safnfræðsla fyrir alla? Hvað er hægt að gera fyrir börn sem ekki finna sig á söfnum, 

sökum áreitis eða vegna þess að þau meðtaka ekki upplýsingar sem er ekki beint til 

þeirra sérstaklega? Er eitthvað hægt að gera fyrir börn og nemendur sem eru fatlaðir, 

einhverfir eða greindir með ADHD eða aðrar skyldar raskanir? Hvernig gætu söfn 

komið til móts við nemendur og einstaklinga sem eru jaðarsettir í samfélaginu? Með 

því að hugsa um að söfn séu fyrir alla, þarf fyrst að hugsa um hvern hóp fyrir sig, 

sníða sérfræðslu með hugsunum fyrir hvern hóp fyrir sig og sjá hvernig safnið getur 

komið til móts við þarfir þeirra. Með þessi lykilatriði að leiðarljósi gæti 

einstaklingsmiðuð safnafræðsla reynst mörgum nemendum og safnagestum með 

sérþarfir vel og gert safnaheimsóknina ánægjulega og eftirminnilega. 

 

Berglind Þorsteinsdóttir - Safnkostur í kössum:  

Byggðasafn Skagfirðinga stóð í flutningum á safnkosti og sýningum safnsins á 

Sauðárkróki frá árinu 2017 til ársloka 2020. Árið 2017 tóku eigendur Byggðasafnsins 

ákvörðun um að selja húsnæði safnsins, sem hýsti sýningar og safngeymslur, og er 

safnkosturinn nú í tímabundnu varðveisluhúsnæði og því ljóst að safnið kemur til 

með að þurfa að flytja á ný. Í málstofunni fór Berglind yfir ferlið frá undirbúningi og 

pökkun safngripanna, til sjálfra flutningana. Farið verður yfir þann lærdóm sem 

starfsfólk safnsins hefur dregið af þessari vinnu, tækifærin sem í flutningunum fólust 

en einnig ógnir. 

 

 

 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008091.html
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Lilja Árnadóttir - Vá og ábyrgð: 

Í málstofunni var fjallað um viðfangsefni safnanna í breyttum heimi. Yfirskrift 

alþjóðlega safnadagsins 2021 Framtíð safna: Uppbygging og nýjar áherslur verður í 

brennipunkti. Til undirbúnings geta þátttakendur hugsað sérstaklega um eftirfarandi:  

Eru krossgötur framundan í safnaheiminum?  

Er hægt að bregðast við og þá hvernig?  

Þarf að skoða og meta stöðu safnanna?  

Kalla aðstæður á að safna- og menningarminjalögum verði breytt?  

Hafa ríkulegar ytri aðstæður undanfarinna ára afvegaleitt eigendur safnanna hvað 

varðar kostnað og rekstur?  

Er forgangsröðun innan safna rétt?  

Hverjar eru helstu auðlindirnar?  

Eru það eingöngu peningar?  

Hvernig gengur á söfnunum að uppfylla kröfur sem gerðar eru til viðurkenndra 

safna?  

Eru söfnin of mörg?  

Eru söfnin of litlar einingar hvert fyrir sig?  

Eru einhverjir þættir safnstarfsins sem hægt væri að endurskoða?  

Hver er söfnunarstefnan og hvernig nýtist hún?  

Hvað er vel gert?  

Hvað er mögulegt að gera betur?  

Hver er samvinna safnanna í raun þegar kemur að söfnun og vistun?  

Eru jafnvel einhverjir þættir safnstarfsins sem krefjast endurskoðunar? 

Fer fram einhver grisjun á eldri safnkosti og ef svo hvernig er að henni staðið?  

Allt að einu. Söfnum ber að leggja sitt af mörkum í samræmi við heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna svo þau þrífist sem samfélagsstofnanir á komandi tímum.  

Heimsfaraldur hefur markað spor. Hamfarir minna á náttúruöflin. Söfn um allan heim 

standa frammi fyrir nýjum aðstæðum. Faraldurinn hefur haft sín áhrif. Nýrra leiða 

hefur verið leitað. Aðstæður samtímans. 

Hver eru meðölin sem beita þarf?  
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Verðmætamat eigenda og forráðafólk þarf að eiga samhljóm. Árbyrgðina ber öllum 

hlutaðeigandi að axla og fellur að þeim aðstæðum sem heimsfaraldurinn hefur 

skapað. Mörgu hefur orðið að breyta. Undanfarin misseri hefur reynt á rekstrarþætti 

þeirra, hugkvæmni og þolinmæði starfsfólks. Hér sem annars staðar hafa söfn kynnt 

sig og sína í útsendingum með fræðslumolum, í streymi frá viðburðum og 

ráðstefnuhaldi. Margt hefur heppnast prýðilega og mun fengin reynsla við slíka 

dagskrárgerð koma til góða, efla og auka safnamiðlun í framtíðinni.  

En hvaðan sprettur miðlun safnanna? Safnkosturinn sjálfur er kjarni hvers safns, hann 

er sá brunnur sem myndar grundvöll til rannsókna og miðlunar. Nytsemi safnkostsins 

er tryggð með góðri skráningu sem sífellt verður að sinna. Skráning er hryggstykki 

öryggismála. Til hvers að varðveita eitthvað sem fáir ef nokkrir vita hvað er? Og hvað 

gerist þegar vandi eins og húsnæðisvandræði eða náttúruhamfarir steðja að?  

Í „skjólinu“ sem kórónuveiran reisir hafa safnstörfin víða beinst að innviðum safnanna, 

safnkostinum sjálfum. Það má aldrei missa aldrei sjónar af því hver markmiðin eru og 

að þau taki mið af aðstæðum og efnahag. Víða er öryggi og aðbúnaði ábótavant. 

Öryggi snýr ekki einungis að húsnæði safnanna því skráning og upplýsingavistun um 

safnkostinn er mikilvægur öryggisþáttur sem verður að vera í lagi. Þá er mikilvægt 

sem aldrei fyrr að vita hvað varðveitt er.  

Framtíð safna er mikilvæg. Þau eru fræðslu- og umræðuvettvangur og þar er hægt að 

sækja dægradvöl og skemmtun. Í fullu gildi er hið fornkveðna um að fortíð skuli 

hyggja ef framtíð á að byggja.  

Ábyrgð safnmanna er rík. Yfirskrift dagsins Framtíð safna: Uppbygging og nýjar 

áherslur getur verið leiðarljós við frekari uppbyggingu og endurhugsun. Vanda þarf 

vinnubrögð og gera allt starf hnitmiðað. Rannsóknir og skráning eru undirstaða 

vandaðs safnastarfs.  

Til þess að tryggja framtíð safna þarf að vera til staðar traust yfirsýn um allt sem 

safnið hefur yfir að ráða. Kjarninn er sjálf safneignin sem orðið hefur til á löngum 

tíma, undir mismunandi formerkjum. Setja þarf safneignina í samhengi bæði í tíma 

og rúmi en standa samtímis vörð um allt það sem frumkvöðlar og gengnar kynslóðir 

lögðu á vogarskálarnar. Tækni og aðferðir eru í stöðugri þróun og endurskoða ætti 

stefnumótun og áætlanir með jöfnu millibili. Mikilvægt er að tekið sé mið af starfi 

frumkvöðlanna og genginna forvera því þeim ber að þakka að söfnin urðu til. Söfnin 

eru samkvæmt lögum og siðareglum fasti sem fara þarf um af virðingu. 

Sjóndeildarhringurinn er víðari en svo að safnkosturinn verði einungis metinn 

gegnum okkar eigin gleraugu. 
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Sara Blöndal - Tæknin í þjónustu safna:  

Byggðasafnið í Görðum á Akranesi vann að endurnýjun grunnsýningar safnsins frá 

árinu 2017 til 2021. Í málstofunni var farið yfir tækni sýningarinnar, lausnir og 

undirbúning. Hvernig og hvaða tæknilausnir voru valdar og hversvegna. Sara Blöndal 

sýningarhönnuður og sýningarstjóri sýningarinnar fór yfir pælingar, hindranir og það 

sem tókst vel.  

 

Sigurjón B. Hafsteinsson - Starfsnám á söfnum:  

Í þessari málstofu var rætt um gagnsemi starfsnáms á söfnum fyrir nemendur á 

háskólastigi, sem og hvaða hag söfn geta haft af móttöku nemenda í starfsnám. 

Fjallað var um undirbúning og framkvæmd starfsnáms og verður hugað að reynslu 

nemenda og safna af slíku námi. 

 

Niðurstöður málstofa 

Aðalheiður M. Steindórsdóttir - Einstaklingsmiðuð safnfræðsla:  

Samantekt á umræðu á safnaskóla FÍSOS 2021 á Stykkishólmi þann 14. október um 

einstaklingsmiðaða safnafræðslu 

Umræða: 

Spurt var af hverju vitnað var í breskar heimildir, hvort eitthvað væri að gerast  í 

íslenskum söfnum með fræðslu fyrir einstaklinga á einhverfurófinu. Svarið var að í 

rauninni lítið sem ekkert sem hefur verið gert fyrir þennan hóp, þetta er falinn hópur 

og virðast söfn og/eða safnafólk ekki átta sig á því að það þurfi sérfræðslu fyrir 

þennan hóp. Það er byrjuð umræða og fræðimenn og starfsfólk safna er opið fyrir að 

kynna sér þessi málefni og skoða hvað er hægt að gera fyrir þennan hóp. 

Hvað mundi virka fyrir þennan hóp? Færri í hóp í fræsðlu. Spurning að tveir eða fleiri 

safnakennarar taka að sér fræðslu fyrir hópa, vera til dæmis með stöðvar og þannig 

sé hægt að brjóta upp fræðsluna og leyfa nemendum að bæði snerta/leika og fá 

fræðslu, gera jafnvel mismunandi hluti á mismunandi stöðvum. Safnakennurum 

hættir til að líta yfir hóp af nemendum og átta sig ekki á því að það eru alltaf nokkrir 

sem munu ekki ná leiðsögninni sem er afskaplega leiðinlegt, nemendur gætu átt það 

til að verða of æstir, taka reiðisköst, það getur verið eitthvað á safninu sem „triggerar“ 

„meltdown“ og hvað er þá í stöðunni, hvernig hefði verið hægt að komast hjá þessu? 

Og því vona safnkennarar að safnmunir verði bara ekki fyrir hnjaski. Þeir gera sér ekki 

grein fyrir því hvernig þeir geta náð til þeirra og því eiga það til að einblína á restina 
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af hópnum og verða hinir því oft útundan og verður því heimsóknin ekki góð 

minning og skilur ekki neitt jákvætt eftir. Spurt hvað væri hægt að gera í þessum 

tilvikum og var komið með punkt sem minnst er á hér að neðan. 

Rætt var um að gera félagsfærnisögu og ramma vel inn heimsóknina og passa að 

hafa fyrirsjáanleika í heimsókninni – hugmynd jafnvel að búa til youtube myndband. 

Fara vel yfir heimsóknina, gera plan þannig það sé algjör fyrirsjáanleiki og ekkert 

komi á óvart. Passa upp á að bæta engu óvænt inn í á síðustu stundu. 

Rætt um samvinnu á milli safnkennara og kennara í skólum og sérkennara. 

Borgarsögusafnið er með form á netinu sem er fyllt út og eru þeir með box þar sem 

beðið er um að skrifa séróskir eða þarfir og það er enginn að skrifa í þennan dálk. 

Kennarar eru ekki að átta sig á því skrifa í þennan dálk eða að átta sig á hvað er í 

boði. Jafnvel er möguleiki að á því að kennarar vilji meina að þetta eigi eftir að vera 

skemmtilegt uppbrot. Að fara út úr skólastofunni og fara á safn. Þegar komið er á 

safnið eru nemendur oft spenntir og bíða eftir að eitthvað skemmtilegt gerist og svo 

fara þau í langa fræðslu og þeir sem eiga erfitt með einbeitingu í skólastofunni munu 

líka eiga erfitt í ókunnum aðstæðum með að einbeita sér. Betra er að það sé umræða 

sem eigi sér stað í skólastofunni hvað er að fara að gerast í safnaheimsókninni. Ef 

ekkert er skrifað í þennan dálk, þá á það að vekja fleiri spurningar frekar en að ekki sé 

neinn nemandi með sérþarfir í bekknum.  

Borgarsögusafn er að koma með opnunartíma fyrir einhverfa á næstu vikum eða 

dögum. 

Vilja kennarar ræða við safnakennara eða sérkennarar? Það vilja allir hafa meira 

samráð svo að heimsóknin skili eftirminnilegum og lærdómsríkum árangri á jákvæða 

máta. 

Safnakennarar töluðu sjálfir um að vera með meira samráð sín á milli og á milli 

kennara og jafnvel sérkennara skóla. Að vinna saman að fræðslunni svo að það verði 

meiri gegnsæi í allri fræðslunni. Það þarf að heyra frá kennurum ef það er einhver 

sem myndi ekki koma með og hvað væri hægt að gera fyrir þann nemanda. 

Safnakennarar og aðrir sem komu á málstofuna voru jákvæðir hvað varðar þetta 

málefni og voru allir tilbúnir að finna leið til þess að koma þessum einstaklingum inn 

á safnið eins og sjá má með Borgarsögusafn sem var með opnun fyrir þennan hóp, 

en þessi hópur þarf á því að halda að þeir geti gengið að vissum opnunartíma, 

eitthvað sem er óvænt eða er bara einu sinni gerir ekki mikið fyrir þennan hóp. Það 

getur tekið smá tíma fyrir þennan hóp að koma sér á safnið og þegar þeir hafa fundið 

sig vilja þeir fá tækifæri til þess að upplifa aftur og þá á sama tíma, allt gengur á 

fyrirsjáanleika og rútínu. 
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Berglind Þorsteinsdóttir - Safnkostur í kössum: 

Mér var boðið að stýra málstofu á Farskóla safnamanna sem fór fram á 

Stykkishólmi dagana 13.-15. október 2021. Yfirskrift málstofunnar var 

Safnkostur í kössum og fólst umfjöllunarefni hennar í frásögn og umræðum um 

flutning á safnkosti og sýningum Byggðasafns Skagfirðinga, þær áskoranir og 

þau tækifæri sem þeim fylgdu. Ég þáði það góða boð, enda einstaklega áhugavert 

umfjöllunarefni og slíkir flutningar eru þónokkur þrautaganga, eins og það 

safnafólk veit sem hefur farið í gegnum slíkt ferli.  

 

Málstofan hófst á kynningu þar sem stiklað var á forsögu flutninganna, sem hófst áður 

en ég tók til starfa hjá safninu. Það var þegar Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar 

samþykkti í júlímánuði árið 2016  að gerður yrði samningur við Kaupfélag Skagfirðinga 

um makaskipti á Minjahúsinu að Aðalgötu 16b og gamla mjólkursamlaginu Aðalgötu 

21 á Sauðárkróki, með það í huga að nota húsnæðið undir starfsemi Byggðasafns 

Skagfirðinga en þáverandi húsnæði þótti orðið of lítið og óhentugt. Í Maí 2017 hófst 

pökkun á safnkostinum í Minjahúsinu, en þá var ég ráðin til safnsins til að hafa umsjón 

með pökkun safnkostsins, ásamt Ingu Katrínu Magnúsdóttur, sem nú er verkefnastjóri 

skráningar og munavörslu safnsins. Í mars 2018 var pökkun langt komin þegar 

Byggðarráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti að setur tileinkað Sturlungu og 

Örlygsstaðabardaga, yrði opnað í Gamla mjólkursamlaginu. Tekin var ákvörðun um að 

flytja safnkostinn í tímabundið húsnæði, iðnaðarhúsnæði sem verið var að reisa við 

Borgarflöt á Sauðárkróki. Sveitarfélagið tryggði sér fjögur bil, af tólf – 3 fyrir 

Byggðasafnið og 1 fyrir Leikfélag Sauðárkróks sem einnig var húsnæðislaust á þessum 

tímapunkti. Áætlanir eru um að flytja safnkostinn í varanlegt varðveisluhúsnæði í 

nýbyggðu Menningarhúsi sem reisa á Sauðárkróki, byggt við Safnahúsið þar sem 

Héraðsskjalasafn Skagfirðinga og Bókasafnið eru til húsa. En Héraðsskjalasafnið vantar 

einnig sárlega stærra varðveislurými. Viljayfirlýsing þess efnis var undirrituð við 

stjórnvöld í maí 2018. Í kjölfarið var stofnaður þarfagreiningahópur, sem ég var hluti 

af, sem skilaði sinni vinnu árið 2019.  

Ég tók við starfi safnstjóra um mitt ár 2018 þegar Sigríður Sigurðardóttir lét af störfum. 

Á haustmánuðum 2018 fór að líða að afhendingu tímabundins varðveisluhúsnæðis við 

Borgarflöt. Þá kom í ljós að bifvélaverkstæði myndi flytja í næsta bil við Byggðasafnið. 

Það var mikið áfall, þar sem bifvélaverkstæðum fylgir stóraukin eld-, sprengi- og 

mengunarhætta sem ógnar safnkostinum. Ég leitaði þá til safnaráðs, og var stuðningur 

þess, og Þóru Bjarkar Ólafsdóttur framkvæmdastjóra, mér mikill styrkur – en þarna var 

ég nýtekin við safninu. Nathalie Jaqueminet í eftirlitsnefnd safnaráðs og sérfræðingur 

í forvörslu kom norður og tók út aðstæður og kom með tillögur á úrlausnum. Ég 

skynjaði það að koma hennar skipti verulega sköpum til að staðfesta hversu alvarlegt 

þetta væri.  Það var einmitt þarna sem ég tileinkaði mér þessa orðanotkun, þegar ég 

talaði um varðveisluhúsnæðið, t.d. í samskiptum við fjölmiðla, kjörna fulltrúa, 
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Brunavarnir Skagafjarðar, o.s.frv. Fyrsta tilraun mín var að reyna koma í veg fyrir að 

verkstæðið fengi inn í húsin með því að reyna sannfæra aðra hlutaðeigendur í 

húsasamstæðunni um að verkstæðið ætti ekki erindi í þessa samstæðu. Það gekk ekki. 

Þar næst sendi ég bréf til Heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra þar sem ég mótmælti 

því að starfseminni yrði veitt starfsleyfi á grundvelli þess að mengunarvörnum væri 

ábótavant þar sem olíugildrur eru ekki til staðar í húsnæðinu að Borgarflöt 17-19, en 

bifvélaverkstæðið deilir niðurfalli með varðveislurými safnsins. Þetta gekk ekki heldur 

og verkstæðinu var veitt starfsleyfi. Það eina í stöðunni var því að gera eins miklar 

ráðstafanir innan þess rýmis sem við höfðum úr að spila. Það fólst í að skipta um rými 

við Leikfélag Sauðárkróks, til að varðveislurýmið yrði þá fjær bifreiðaverkstæðinu, 

semsagt ekki hinum megin við vegginn, og því meira svigrúm til að bregðast við ef 

eldur kviknar. Aukinni eldvörn var komið fyrir umhverfis varðveislurýmið. Eldvarnakerfi 

var sett upp í öllu húsinu sem er tengt við Securitas. Gerður var samningur við aðra 

aðila í húsinu þar sem þeir voru beðnir um að hafa samband við sveitarfélagið og láta 

vita ef stæði til að selja sitt bil, og sveitarfélagið gæti því brugðist við og jafnvel keypt 

viðkomandi rými. Gerð var ítarleg neyðar- og björgunaráætlun og hún send til 

safnaráðs til samþykktar. Safnaráð veitti frest út árið 2021 til að flytja muni safnsins í 

varanlegt framtíðarhúsnæði sem uppfyllir skilyrði safnaráðs til húsnæðis viðurkenndra 

safna. Búið er að ræða við framkvæmdastjóra safnaráðs um framlengdan frest en 

undirbúningur fyrir framkvæmdir við menningarhúsið, var á fjárlögum fyrir árið 2022. 

Búið er að samþykkja samning um húsbygginguna við ríkið og samkvæmt áætlun ættu 

framkvæmdir að geta hafist uppúr áramótum 2023 og eru verklok áætluð 2025-26. 

Inga Katrín, verkefnastjóri skráningar og munavörslu, hafði umsjón með þessu risastóra 

verkefni, þ.e. flutningi safnskostsins, og einnig fastasýningum safnsins, Gömlu 

verkstæðunum, sem er annar kapituli út af fyrir sig. En um aldarmótin voru tvö 

verkstæði færð í heilu lagi inn í Minjahúsið, nákvæmlega eins og þau voru áður, í þeim 

tilgangi að varðveita þau þar og sýna. Byggðasafnið þurfti að afhenda Minjahúsið fyrir 

árslok 2020, þrátt fyrir að vera ekki komin með annað húsnæði undir sýningarnar. 

Ákveðið var að flytja sýningarnar tímabundið til geymslu á svokallað Tengilshús við 

Aðalgötu 24 þar sem húsið er í eigu sveitarfélagsins á meðan þeim er fundinn ný 

staðsetning. Atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd sveitarfélagsins samþykkti í 

byrjun árs 2021 að mótaður yrði starfshópur sem hefði það hlutverk að skila inn 

tillögum um mótun framtíðarsýnar sýningarhalds Byggðasafnsins á Sauðárkróki, en ég 

sem safnstjóri Byggðasafnsins er hluti af þeim hóp. Starfshópurinn skilaði skýrslu sinni 

til nefndarinnar í október 2021. 

Þess má geta að fjölmörg tækifæri felast í flutningi safnkosts. Flutningur á 

varðveislurými er, svo ekki sé meira sagt, heilmikil vinna. Við ákváðum í upphafi, vorið 

2017, að nýta ferlið til hins ýtrasta. Þegar pökkun hófst stóðu yfir flutningar hjá 

Þjóðminjasafninu úr Vesturvör í Kópavogi í Tjarnavelli, Hafnafirði og mér var boðið í 
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nokkra daga heimsókn til að fylgjast með þeim starfsfólki Þjóðminjasafnsins að störfum 

við pökkun  og fá ýmis heilræði um meðhöndlun og þrif á gripunum. Það var mjög 

dýrmætt fyrir okkur að geta leitað til okkar höfuðsafns í undirbúningsferlinu. Við 

höfðum Handbók um varðveislu safnkosts, okkur til halds og trausts allt flutningsferlið, 

sannkölluð Biblía safnafólks. Pökkun safngripa þarfnast aðgátar og yfirlegu. Þar sem 

handleika þurfti alla gripi notuðum við tækifærið til að ljósmynda, hreinsa og kanna 

ástand þeirra. Gripum var svo pakkað á vörubretti. Pökkun meginþorra safngripanna 

tók u.þ.b. 10 mánuði. Í kjölfarið tók við alls kyns skráningarvinna (sem enn er í gangi), 

frágangur brettaskráa og mynda. Brettin voru um 215 talsins ári eftir að pökkun hófst.   

Grænt ljós á flutninga fékkst í nóvember 2019. Flutt voru á annað hundrað bretti áður 

en óveðrin skullu á hvert á fætur öðru í byrjun desember 2020 og settu þau strik í 

reikninginn á tímabili. Yfirleitt voru um 20-28 bretti flutt á flutningsdögum. Í janúar, 

þegar hefja átti flutninga að nýju, kom í ljós að ekki hafði verið lokið við eldvarnir í nýja 

húsnæðinu eins og reglugerðir gera ráð fyrir. Flutningum var frestað á meðan. 

Verkefnum í upphafi árs 2020 fjölgaði einnig óvænt vegna flóða í asahláku í 

Áshússkjallara á safnsvæðinu í Glaumbæ. Í kjallaranum voru gripir sem hafði einnig 

pakkað og voru tilbúnir til flutninga, þar sem meiningin var að þeir yrðu fluttir í nýtt 

húsnæði þegar flutningum úr Minjahúsi væri lokið. Við þessar aðgerðir bættust við um 

30 bretti. Í lok febrúar var framkvæmdum við brunavarnir í geymslunum lokið. Þá þurfti 

að byrja á að setja upp brettarekkana og endurraða þeim brettum sem færð höfðu 

verið til, áður en flutningar gátu hafist á ný. Þegar flutningi safngripa lauk um miðjan 

mars voru brettin sem fóru úr Minjahúsi um 250 talsins, ásamt skrifstofuhúsgögnum, 

sýningarskápum og verkfærum fornleifadeildar.  

Flutningur á sýningunum Gömlu verkstæðin voru aðeins annars eðlis. Þegar 

Járnsmíðaverkstæði Jóns Nikodemussonar og trésmíðaverkstæði Ingólfs 

Nikodemussonar voru sett upp um aldamótin 2000 voru þau færð frá sínum 

upprunalega stað í bænum og sett upp nákvæmlega eins (eða því sem næst) í 

Minjahúsinu. Vegna þess hve mikil nákvæmnisvinna felst í slíkum vinnubrögðum var 

vitað að pökkunnin tæki sinn tíma. Verkstæðin voru ljósmynduð í bak og fyrir. 

Myndirnar voru notaðar sem eins konar brettaskrá – hver veggur myndaður og pakkað 

með myndunum til hliðsjónar til að auðvelda enduruppsetningu. Pökkun á gripum 

sýninganna var mikið mál á sinn hátt, en það voru veggir sýninganna sem ollu meiri 

áhyggjum og enn erfiðara var að eiga við. Veggirnir samanstanda af upprunalegum 

útveggjum, öðrum steyptum og hinum múrhúðuðum (forskalaður), upprunalegri innri 

klæðningu og loftklæðningu úr timbri og leikmynd sem búin var til á staðnum. 

Forskalaði veggurinn var fluttur heill, en aðrir veggir voru hlutaðir í sundur í 

viðráðanlegar einingar. Helgi Sigurðsson og félagar hjá Fornverki aðstoðaði okkur við 

þetta mjög svo vandasama verk, og að koma þessu fyrir til geymslu í Tengilshúsinu 
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Safnkostur Byggðasafnsins og sýningar sem voru á Sauðárkróki bíða nú í 

tímabundnum varðveislurýmum. Þannig að þegar við flytjum á ný, erum við með allt 

heila klabbið tilbúið á brettum og reynslunni ríkari. Við erum þakklát fyrir að hafa nýtt 

þetta tækifæri til þess að yfirfara allan safnkostinn, ljósmynda og skrá í Sarp. Við erum 

rosalega þakklát fyrir þann mikla stuðning sem við fundum fyrir þegar í harðbakkann 

sló, t.d. frá FÍSOS og Félag íslenskra fornleifafræðinga. Einnig stuðning 

Þjóðminjasafnsins við undirbúninginn fyrir flutningana og Safnaráðs þegar uppnám 

komst í áform um flutninga í tímabundið húsnæði vegna tilkomu bifreiðaverkstæðisins. 

Mjög dýrmætt var að geta leitað til fyrrum safnstjóra og reynslubolta, Sigríðar, við þetta 

stóra og oft á tíðum erfiða verkefni.        

Það er von mín að fleiri geta dregið einhvern lærdóm af þessu ferli okkar. Sú ákvörðun 

um að flytja safn og/eða safngeymslur má ekki vera tekin af léttúð. Sú ákvörðun þarf 

að vera gríðarlega vel ígrunduð, skipulögð og hugsuð áratugi fram í tímann.  Um er að 

ræða gríðarlega kostnaðarsamt ferli, sem verður enn kostnaðarsamara ef það dregst á 

langinn eða þarf síðan að endurtaka. Hver mistök eru dýr! Auk þess sem allir flutningar 

skapa ákveðna áhættu fyrir gripina. Þá verður starfsemi safnsins undirlagt þessu ferli á 

meðan á því stendur. Ég bind miklar vonir við svokallaða Eigendastefnu, sem hefur verið 

til umfjöllunar hjá safnaráði. Ég tel að það gæti verið mikilvægt fyrir eigendur að marka 

stefnu fyrir söfnin, ekki síður en safnstefnan sem unnin er af starfsfólki safnanna. Þetta 

er gott tækifæri til að koma sér vel inn í málaflokkinn, og gæti jafnvel minnkað áhættu 

á hinum ýmsu „sveiflum“, ef svo má að orði komast, á 4 ára fresti sem getur haft 

afdrífaríkar afleiðingar fyrir kjarnastarfsemi safna.   

Miklar og góðar umræður spunnust um efni málstofunnar og var mikið rætt um ábyrgð 

og eigendur safna. Þónokkrir í salnum höfðu ýmist nýlokið flutningum á safnkosti og 

gátu þá margir deilt reynslu sinni. Aðrir voru í þann mund að fara það stóra verkefni 

og höfðu safnstjórar þeirra safna fjölmargar spurningar um ferlið, umræður og samtal 

sem hélt áfram að málstofu lokinni.  
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Lilja Árnadóttir - Vá og ábyrgð: 

Málstofan Vá og ábyrgð var haldin fimmtudaginn 14. október frá kl. 11:15 til 12:00. 

Aðsókn varð góð með 42 skráðum þátttakendum. Ástæða þess gæti verið vegna þess 

að ýmis konar vandi steðjar að í safnastarfi á Íslandi. Mín hugmynd var fyrirfram sú að 

velja nokkra þátttakendur til þess að hafa framsögu um ákveðin efni, sem á seinni 

hluta málstofunnar væri hægt að ræða um 

sameiginlega í stærri hópi.  

Fjöldi þátttenda varð til þess að breyta þurfti 

um stefnu að þessu leyti og gripið til þess ráðs 

að skipta mannskapnum handahófskennt upp í 

5 átta manna hópa. Með því móti stóðu vonir 

til þess að mögulegt væri að virkja sem flesta í 

samræðum og skoðanaskiptum. Til að svo 

mætti takast var nauðsynlegt að velja hópstjóra 

sem færi fyrir hverjum hópi, stjórnaði samræðum og tæki 

saman punkta eftir umræður. Hópar fengu mismunandi viðfangsefni og spurningar til 

þess að ræða um. Vel gekk að fá hópsstjóra í lið með okkur og skiluðu allir ágætri 

samantekt sem voru svo góðar að hver þeirra er birt hér í heild sinni aftast.  

Atburðir á Seyðisfirði og áfall Tækniminjasafns Austurlands fyrir árslok 2020 hafa 

vafalítið verið ein ástæða þess að yfirskrift farskóla þetta árið var valin Vá og ábyrgð. 

Það lá því beint við að fá Jónínu Brynjúlfsdóttir settan forstöðumann þess safns til 

þess að vera málhefjandi í málstofunni. Hún sagði í örstuttu máli frá því hvernig tekist 

hefur verið á við þau verkefni sem Tækniminjasafnið stendur frammi fyrir. Verkið er 

risastórt, ýmsir áfangar hafa náðst en langt er í land. Unnið er að endurskilgreiningu á 

safnastarfinu á Seyðisfirði og mun sú reynsla geta nýst söfnum á Íslandi á komandi 

tíma. 

Niðurstöður sýna að margt var rætt og hér á eftir eru nokkrir megin þættir dregnir 

saman. 

Það sem helst má draga út úr gagnlegum umræðupunktum hópanna er: 

• Söfn þurfa að gera betur í að tryggja öryggi. 

• Öryggisáætlanir séu gerðar, samþykktar og endurskoðaðar reglulega. 

• Öryggishandbækur. 

• Æfingar í björgun og rýmingu. 

• Skráning er lykilatriði þegar kemur að öryggi safnkosts og upplýsinga um 

hann. 

• Starfsfólk og safnkostur eru helstu auðlindir. 

Ljósmynd: Guðrún Jónsdóttir 
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• Fjölga þarf störfum í þágu safnanna. 

• Söfn eru of fá og smá. 

• Þau minnstu geta engan veginn staðið undir þeim kröfum sem gerðar eru til 

starfsemi þeirra. 

• Söfn verða að geta fylgt tækninni. 

• Sameiginleg varðveisluhús. 

• Samstarf safna nauðsyn þegar t.d. kemur að sérfræðiþekkingu starfsfólks. 

• Er samnýting og rekstur varðveisluhúsa kostur? Kostir og gallar. 

• Söfnunarstefna - söfnunaraðferðir – grisjun. 

• Fjárhagsáætlanir og starfsáætlanir haldist í hendur. 

• Lagaumhverfið. 

• Mikilvægi sérþekkingar. 

• Fjölbreytni sérþekkingar – fjölbreytt hæfni sem safnafólk þarf að búa yfir. 

• Þáttur fjölmiðla í safnastarfi í víðu samhengi. 

• Markaðssetning í nærumhverfi. 

• Þáttur nærsamfélagsins í safnastarfi. 

Umræður í hópunum endurspegla að safnmenn almennt eru uggandi um framtíð 

safnastarfs. Ýmsir þættir þarfnast endurskoðunar og jafnvel endurhugsunar. Þar þurfa 

bæði safnmenn, safneigendur  og stjórnvöld að taka höndum saman til þess að 

tryggja framtíða menningarverðmæta og þeirrar þekkingar sem söfnunum hefur 

tekist að safna saman og varðveita. Samhliða er nauðsynlegt að setja söfnunum skýr 

markmið og tryggja aðbúnað og virkni.  

Hér á eftir fara greinargerðir frá hverjum hópanna fimm. Fremst er nafn hópstjóra 

sem allir unnu verk sín vel og samviskusamlegt.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

Hópstjóri Nathalie Jaquieminet 

Hverjar eru helstu auðlindir safnanna?  

Er forgangsröðun innan safna rétt?  

Þarf að samræma væntingar, vonir og raunverulega getu? 

Er grundvöllur fyrir samstarfi við önnur söfn á svæðinu/sviðinu? 

Úr hverju er að spila? 

Skilgreina betur varðveislugildi safnkostsins, hvað er óbætanlegt? Er hægt að nota 

Sarp í þetta? 

Hverjar eru helstu auðlindir safnanna? 

• Safnmenn og safnkostur 
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• Þekking, reynsla 

• Vantar að hafa skýra mynd um safnkostinn sem heild: 

 Listi yfir gersema á landsvísu 

 Listi um mikilvægan safnkost fyrir svæðið 

Er forgangsröðun innan safna rétt? 

• Setja skráningu gripa í forgang 

• Skila lista með top 10/50 gersema. Eitthvað sem söfnin geta gert strax og 

kostar ekki mikla vinnu (þarf þó að sjálfsögðu alltaf að endurmeta og skoða 

reglulega). 

• Ekki bíða með heldur setja í forgang að koma á samskiptum við slökkvilið og 

öryggisaðila um hvernig bregðast á við ef vá steðjar að safneign (æfa með 

þeim viðbrögð Skýrari stefnumótun um söfnun á landsvísu. 

• Skrá í Sarp varðveislugildi gripa t.d. í flokk (Matsnefnd hjá Sarpi? 

Leiðbeiningar?) 

Þarf að samræma væntingar, vonir og raunverulega getu? 

Nauðsynlegt að styrkja innviðina með því að auka fjöldi þeirra sem starfa við söfnin. 

Er grundvöllur fyrir samstarfi við önnur söfn á svæðinu /sviðinu? 

Samstarf nauðsynlegt og óhjákvæmilegt einkum á sviði öryggismála. 

Samtarf um áherslur varðandi söfnun. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Hópstjóri Steinunn María Sveinsdóttir 

Stærð safna - samstarf 

Þarf að skoða og endurmeta stöðu safnanna í ljósi samfélagsþróunar? 

Eru söfnin of mörg? 

Eru söfnin of litlar einingar hvert fyrir sig? 

Kemur til greina að sameina söfn?  

A – Þarf að skoða og endurmeta stöðu safnanna í ljósi samfélagsþróunar? 

Svar hópsins var já, þess þyrfti. Var meðal annars nefnt að íbúaþróun og sameining 

sveitarfélaga hefði áhrif á söfnin í landinu, t.d. möguleg sameining safna í 

framhaldinu. Mikilvægt væri að söfnin væru undirbúin fyrir þann veruleika. Í því 

samhengi var nefnt að horfa mætti til fyrirmynda við sameiningar safna þar sem 

sérstaða hvers safns hefur fengið að halda sér og var Borgarsögusafn nefnt sem 

dæmi. Hvert og eitt undirsafn er með sína samfélagsmiðlasíðu osfrv. 
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Einnig var nefnt að söfnin þurfa að fylgja þróuninni er kemur að tækninni, mikið af 

starfi safnanna er komið á stafræna miðla og safnastarfið getur þannig náð langt út 

fyrir veggi safnsins. 

B - Eru söfnin of mörg?  C - Eru söfnin of litlar einingar hvert fyrir sig?  D - 

Kemur til greina að sameina söfn? 

Ákveðið var að taka þessar þrjár spurningar saman þar sem að þær hanga saman. 

Einfalda svarið við þessum spurningum já við þeim öllum. Í umræðunum komu fram 

eftirfarandi punktar: 

• Söfnin eru of mörg og mörg af þeim eru of litlar einingar og oft gengur 

rekstur þeirra erfiðlega. Því gæti stærri eining staðið betur undir rekstrinum. 

• Lítil söfn eiga erfitt með að standa undir kröfum sem gerðar eru til 

viðurkenndra safna. 

• Í mörgum tilfellum eru söfn í eigu sveitarfélaga. Undanfarin ár hefur 

sveitarfélögum fækkað með sameiningum og óhjákvæmilegt að í einhverjum 

tilfellum verði söfn í þeirra eigu sameinuð undir eina regnhlíf. Mikilvægt er að 

safnmenn séu meðvitaðir um það og söfnin verði búin undir það þannig að 

sameiningarnar verði ekki einungis á forsendum eigendanna heldur á 

forsendum safnanna og komi ekki bara að ofan. 

• Samstarf líkt og sameiginleg varðveislurými gæti verið upphafið að 

sameiginlegum rekstri. Í þessu samhengi kom fram sjónarmið um að 

mögulega væri aukið samstarf á þessu sviði og öðrum betra en sameining 

safnanna sjálfra, þ.e. að þau sameinist um ákveðin verkefni sem geti eflt söfnin 

bæði rekstrarlega og faglega. 

• Við sameiningar safna er mikilvægt að horft verði til þess að samstarf sé 

gerlegt, m.a. landfræðilega. Svæði sem lítur vel út á landakorti getur reynst 

ómögulegt til samstarfs á jörðu niðri vegna fjarlægðar, samgangna, veðurs 

osfrv. 

• Mikilvægt þótti að söfnin myndu halda sérstöðu sinni ef til sameiningar kæmi 

auk þess sem tengslin við nærsamfélagið þyrftu að halda sér; oft hafa 

heimamenn lagt mikið af mörkum til safnanna bæði með fjárstuðningi, vinnu 

eða gjöfum. 

• Félagslegi þátturinn og starfsumhverfi var einnig rætt í þessu ljósi. Mörg söfn 

eru fáliðuð og verkefnin of mörg fyrir hvern starfsmann. Stærri eining gæti 

tryggt betra vinnuumhverfi, meiri fagmennsku og komið í veg fyrir að þekking 

glatist ekki þegar starfsmaður lætur af störfum eins og raunin er því miður á 

mörgum söfnum í dag. 

E - Er samnýting og rekstur varðveisluhúsa kostur? 



Farskólaskýrsla 2021 

 

104 
 

Einfalda svarið er já en mörg sjónarmið komu fram í þessari umræðu. 

Kostir við sameiginlegt varðveisluhús: 

• Meiri hagkvæmni í rekstri. Ekki endilega sparnaður heldur betri nýting fjár. 

• Aukin fagmennska: 

o Faglært starfsfólk, m.a. aðstaða fyrir forverði til þess að vinna. 

• Betra húsnæði og betri vinnuaðstaða fyrir starfsfólk.  

• Söfn gætu uppfyllt kröfur um húsnæði og aðbúnað safnkosts. 

Rætt var um áskoranirnar sem gætu fylgt sameiginlega varðveisluhúsi. M.a. aðgengi 

starfsmanna að safnkostinum. 

• Hversu mikil fjarlægð má vera frá safni að varðveisluhúsi þannig að það 

fyrirkomulag henti starfsemi safnsins? 

• Krefst meiri skipulagningar í vinnubrögðum ef safnkosturinn er í öðru 

húsnæði eða ekki í næsta nágrenni við safnið. Allir voru sammála um að 

varðveislurými og sýningarrými safna þyrftu ekki að vera í sama húsnæði þó 

að það gæti verið kostur í sumum tilfellum. 

• Hættan á því að safngripir verði fyrir tjóni eykst þegar flytja þarf þá um langan 

veg.“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hópstjóri  Aldís Arnardóttir 

Söfnun - grisjun 

Þarf að endurhugsa söfnun og söfnunaraðferðir? 

Er söfnunarstefnunni fylgt? 

Er of miklu safnað? 

Hver er stefnan um grisjun? Fer hún fram og þá hvernig? 

Hverjir væru kostir þess og gallar. 

Þarf að endurhugsa söfnun og söfnunaraðferðir? 

Já og skilgreina hlutverk hvers safns og skipta verkum. Viðurkennd söfn verða að geta 

staðið undir hlutverki sínu. Samtímasöfnun – nýta tækni – varðveita heimildir. 

Er söfnunarstefnunni fylgt? 

Misjafnt – sumstaðar ekki og því þarf að breyta. Skráningarmál þurfa að vera í lagi 

svo hægt sé að meitla söfnunina. Sarpur veitir yfirsýn. 

Er of miklu safnað? 

Já. Á að taka við öllu? Grisjun byrjar með því að taka ekki við öllu.  Mikið til af t.d. 

tækniminjum og erlendum gripum, - heimildir um 20. aldar vinnustaði karla. 
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Hver er stefnan um grisjun? Fer hún fram og þá hvernig? 

Hvað á að gera við það sem er grisjað? Verið að þróa ferlið  á Seyðisfirði. Áhyggjur af 

því að grisja of mikið. Ekki sama fólkið allsstaðar að grisja. Togstreita getur skapast 

milli þeirra sem þekkja safnkostinn og finnst allt vera mikilvægt.” 

--------------------------------------------------------------------- 

Hópstjóri Hanna Rósa Sveinsdóttir 

Áætlanagerð 

Hvaða atriði vega þyngst við gerð fjárhags- og verkáætlana? 

Gæti endurskoðun á lögum er gilda um málaflokkinn orðið til gagns? 

Hvers konar þekking nýtist best í safnstörfunum?   

Hvaða leiðir eru bestar í markaðssetningu? 

Hvaða atriði vega þyngst við gerð fjárhags- og verkáætlana ?  

Allir í hópnum sammála um mikilvægi þess að skilgreina vá á söfnum og gera 

verkáætlun um hvernig eigi að bregðast við vá, forgangsraða verkefnum t.d. hvað 

varðar húsakynni og ytri vá og skipta aðgerðaráætlun upp í viðráðanlega verkþætti 

sem fara inn í fjárhagsáætlun hvers árs.  

• Mikilvægt að gera ráð fyrir vá og viðbrögðum við vá í verkáætlunum safna 

sem síðan ætti að skila sér inn í árlega fjárhagsáætlanir sem kostnaðarliðir 

• Gera verkáætlun fyrir skaðaminnkun og áfangaskipta henni. Áfangakostnaður 

settur í fjárhagsáætlun hvers árs  

• Öryggisáætlanir safna uppfærðar reglulega og leið rýndar og endurskoðaðar 

• Huga að öndvegisgripum í safneign, forgangsraða og skilagreina og staðsetja 

þá og viðbrögð við þeim. (hluti af verkáætlun)  

• Huga vel að innra starfi við gerð verkáætlana/fjárhagáætlana s.s. húsakynna og 

viðhald þess sem skaðaminnkandi aðgerð.  

• Öryggisáætlanir eiga að vera lifandi plögg. 

• Skilagreina innri og ytri vá t.d. er starfsmannaskortur ákveðin vá, léleg 

húsakynni/geymslur eru vá. Efnahagsleg vá er t.d. frá yfirvöldum eða 

eigendum safna sem boða niðurskurð.  

• Hluti af verkáætlun er að koma á virku góðu samstarfi við aðila sem sinna 

almannavörnum á svæðinu og neyðarhópum björgunarsveita. Gott tengslanet 

og stuttar boðleiðir.  

• Blái skjöldurinn og fræðsluefni á hans vegum nýtt við gerð verkáætlana.  

Gæti endurskoðun á lögum er gilda um málaflokkinn orðið til gagns? 
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Allir sammála um nauðsyn þess að endurskoða núgildandi lög. Nauðsynlegt að 

lögbinda hlutverk og ábyrgð opinberra aðila á varðveislu menningararfsins. Skilgreina 

betur einstaka þætti í safnstarfi og koma með kafla um vá. Endurskoða kafla um 

söfnun og varðveislu og grisjun. 

• Já algjörlega, skilgreina vá í nýjum endurskoðuðum lögum og ábyrgð á 

menningararfinum. 

• Í endurskoðuðum lögum yrði sérkafli um öryggi 

safngripa/menningarverðmæti og ábyrgð opinberra aðila á varðveislu þeirra.  

• Nauðsynlegt að skilgreina menningararfinn betur í lögum en nú er. Það á að 

vera lögbundið hlutverk opinberra aðila, ríkis og sveitarfélaga að varðveita 

menningararfinn sbr. Bóka- og skjalasöfn eru lögbundin söfn en ekki 

menningarminjasöfn.  

• Já og frumkvæði og þrýstingur á lagabreytingar á að koma frá safnmönnum 

sjálfum t.d. FISOS og ICOMOS og fleirum. Hægt að stofna rýnihópa um vissa 

kafla í lögunum.  

• Lagabreytingar gætu hjálpað málaflokknum en það þarf umræða að eiga sér 

stað um áherslurnar í því t.d. um grisjun safnkosts og viðbrögð við vá.  

• Á að setja inn í lög einhverjar „girðingar“ um söfn ? Lögvernda það heiti og 

skilgreina betur. Á hver sem er að gera stofnað safn og borið ábyrgð á 

safnkosti ?  

• Vekja athygli á mikilvægi menningarfsins í lögum sem varða björgun 

verðmæta. Söfn eða ráðuneyti menningarmála eigi aðkomu/fulltrúa í 

öryggisráði og almannavörnum á hverju svæði.  

Hvers konar þekking nýtist best í safnastörfum  

Allir sammála að fjölþætt þekking og reynsla nýtist best í safnastörfum. 

Mannauðurinn er hryggjarstykkið í starfi safna. Án hans er faglegt safnastarf orðið 

tóm.  

• Fjölþætt menntun starfsmanna styrkleiki en líka sérhæfing t.d. forvarsla, 

markaðsmál ofl. 

• Mikilvægt að hafa fagfólk í starfi t.d. forverði á öllum stærri söfnum og minni 

söfn geti sótt aðstoð til þeirra. 

• Fjölþætt þekking á sviði safnastarfs mikilvæg 

• Fjölþætt menntun t.d. ekki bara hugvísindamenntun heldur t.d. líka 

iðnmenntun góð því safnastörf eru svo margþætt.  

• Reynsla mjög mikilvæg í starfsmannahópnum, miðla til yngri starfsmanna, ekki 

alltaf að finna upp hjólið 

• Þekking á áætlanagerð og verkefnastjórn  
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• Sérhæfðir skráningaraðilar t.d. í Sarp eða önnur slík skráningarkerfi 

• Skyndihjálp, ekki bara gesta heldur líka viðbrögð við vá.  

• Stórar sameiginlegar varðveislumiðstöðvar t.d. fyrir ákveðin landsvæði sem 

samnýta fagþekkingu, reynslu og krafta starfsfólks. Betri nýting á mannauði 

safna og betri yfirsýn yfir safnkost á stærra svæði.  

• Góð þekking á innviðum viðkomandi samfélags sem safnið er í.  

• Fjármálareynsla og þekking.  

Hvaða leiðir eru bestar í markaðssetningu/kynningu ?   

Allir sammála um mikilvægi á markaðssetningu safna ekki bara til gesta heldur líka til 

eigenda og ábyrgðaraðila safna. Engin ein leið annarri betri heldur notast við ýmsar 

leiðir til markaðssetningar s.s. þáttagerð ofl.  

• Hvernig markaðsetjum við þarfir safnanna ? Mikilvægt tæki til að vekja athygli 

á ýmsum málum sem varða söfn og umhverfi þeirra. 

• Sjónvarpsþátturinn Kveikur dæmi um góða markaðssetningu á málefnum, 

vekur til umhugsunar um vá og mál sem varða varðveislu. Þurfum fleiri svona 

umfjallanir í fréttaskýringarþáttum eða öðrum tegundum þáttagerðar.  

• Góð markaðssetning eða framsetning getur opnað augu eigenda og stuðlað 

að viðhorfsbreytingu hjá eigendum safna og ráðuneyti.  

• Góð markaðssetning/kynning sem höfðar til almennings getur skapað þrýsting 

á stjórnvöld um aðgerðir til að bregðast við tilteknum vandamálum t.d. hvað 

varðar aðbúnað safna.  

• Markaðssetning spilar oft á tilfinningar og vekur fólk til umhugsunar. Við 

þurfum slíka markaðssetningu til að tryggja stuðning almennings við söfnin og 

varðveislu safnkosts. Almenningur er þrýstihópur sem geta aðstoða söfn við að 

ná fram breytingum.    

• Markaðssetning gagnvart eigendum er stöðugt verkefni sbr. „viljum við vera í 

næsta Kveik“ ?  

• Markaðsetning gagnvart eigendum sem tryggi að eigendur safna geri sér 

grein fyrir vánni og setji fjármagn í húsnæði og forvarnir gegn vá.  

• „Hamra járnið með það er heitt“ Nýta nýafstaðna atburði og afleiðingar þeirra 

á Seyðisfirði sem víti til varnaðar. Hamfaramarkaðssetning ?   

• Þáttagerð getur verið dæmi um góða markaðssetningu t.d. „fyrir alla muni“ 

sem vekur athygli og áhuga á gömlum munum og varðveislu þeirra. 

--------------------------------------------------------------------------- 
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Hópstjóri Hrönn Konráðsdóttir 

Öryggismál 

Öryggiskerfi 

Gerð húsnæðis, geymslubúnaður 

Staða í landslagi  

Staða skráningar 

Til að byrja með ákváðum við að reyna að forgangsraða eftirfarandi punktum. Það 

reyndist erfiðara en við héldum í fyrstu, því ekki voru allir sammála og við komumst 

að því líka að allir þessir punktar tengast á margan hátt. Til dæmis þá hlýtur gerð 

húsnæðis að ráðast af því efni sem verið er að geyma og til þess að þekkja það þá 

þarf það að vera skráð. 

Að lokum varð röðin svona: 

1. Gerð húsnæðis, geymslubúnaður 

2. Öryggiskerfi 

3. Staða í landslagi 

4. Staða skráningar 

Þó voru flestir sammála um að Staða skráningar ætti líklega að vera ofar og jafnvel 

efst.  

Einn punkt þótti vanta í þessa samantekt og það er þjálfun starfsfólks í 

öryggismálum. 

Þá var talað um mikilvægi Öryggishandbókar sem er aðgengileg og er farið í gegnum 

reglulega, og að þar séu verkferlar til staðar og aðgerðaráætlun. Öryggishandbókin 

gerir þó lítið ef ekki er farið reglulega í hana og nýtt starfsfólk kynnt fyrir henni. Þá 

má hún ekki vera of löng og flókin, helst einfölduð eins og mögulega er hægt. 

Einnig var talað um að mikilvægt væri að yfirfara öryggiskerfi reglulega.  

Miklar umræður spunnust um reynslu  þáttakenda af ýmis konar vá og meðal annars 

af því að oft þegar eldur er eða eitthvað slíkt þá hleypa viðbragðsaðilar, slökkvilið og 

lögregla ekki neinum að og allar björgunaráætlanir þurfa að vera í samstarfi við þessa 

aðila. Þannig er mikilvægt að vera í góðu samstarfi við viðbragðsaðila á hverjum stað. 

Auk þessa var minnst á að skrá ekki eitthvað drasl. 
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Sara Blöndal - Tæknin í þjónustu safna: 

Málstofan TÆKNI Í ÞJÓNUSTU SAFNA fór fram á farskóla Físos haustið 2021 í 

Stykkishólmi.  

Þar fjallaði ég um tæknina sem við völdum að nota í nýrri grunnsýningu á 

Byggðasafninu í Görðum á Akranesi.  

Í megin dráttum talaði ég um þá ákvörðun að hafa hlutina einfalda, og hugsunin 

hvernig sú tækni sem við völdum inn myndi eldest, verður hún enn að gera sitt eftir 

20 ár? Einnig að hún megi ekki taka yfir, ekki vera of fyrirferðamikil eða taka allan 

fókus gestanna. 

Fór yfir það hversu mikilvægt var að hafa tæknistjóra í sýningunni og innan handar 

við útfærslur. Hveru gott og farsælt samstarf var við Ljósmyndasafn Akraness og 

Nönnu Þóru sem þar starfar því allar ljósmyndir sem eru í sýningunni eru þaðan. 

Stiklaði á stóru varðandi hljóðleiðsögnina, hversu mikilvægt var að vinna hana og 

gera hana vel og fjárfesta í hljóðleiðsagnartækjunum og hversvegna við völdum að 

nota ekki alla möguleikana sem tækin bjóða uppá á þessum tímapunkti.  

Fór yfir hvar við erum með tækni og hvað við nýttum okkkur: Hljóðleiðsögn sem 

inniheldur 43 punkta og skiptist í almenn leiðsögn og persónufrásagnir. Í öllum 

þemum sýningarinnar er ljósmyndum varpað á vegg til að ná betur utan um 

mannlífið á svæðinu í gegnum árin, enda dýrmætur mennigararfur fólginn í þeim. 

Gerður var bíó salur sem eins og er sýnir heimildarmyndir um Akranes en hefur verið 

notaður sem sýningarrými á alþjóðlegri heimildamyndahátíð sem haldin er árlega á 

Akranesi. Einnig er að finna hljóðdæmi á ýmsum stöðum í sýningunni sem og 

upplestur passíusálma, umhverfishljóð og upplesnar fréttir í síma sem gestir geta 

notið að hlusta á. Fleiri tæknilausnir eru að finna í sýningunni og nýttum við okkur 

hreyfimyndir frá íþróttaviðburðum, upptökur frá því þegar Sementstrompurinn var 

felldur og létum framleiða stuttamydn um Hallgrím Pétursson og Guðríði 

Símonardóttur.  

Skemmtileg umræða skapaðist í lokin á málstofunni og hefði verið hægt að halda 

áfram að tala og spjalla. Mjög gaman að fá að miðla því sem við völdum að gera í 

tækni á Byggðasafninu í Görðum. 
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Sigurjón B. Hafsteinsson - Starfsnám á söfnum:  
 

Á Farskóla íslenskra safna- og safnmanna sem haldinn var í Stykkishólmi var efnt til 

málstofu um starfsnám á söfnum þann 14. október. Málstofuna sóttu um 15 manns 

og komu víðsvegar af landinu. Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði 

við Háskóla Íslands, kynnti helstu forsendur starfsnámsins og hvaða væntingar eru 

gerðar til nemenda sem taka námskeiðið. Einnig var farið yfir þær væntingar sem 

gerðar eru til safna sem taka við starfsnemum. Sigurjón Baldur fór yfir þann 

undirbúning sem starfsnemar að öllu jöfnu hafa fyrir starfsnám og lýsti hann 

jafnframt reynslu nemenda sem hafa tekið starfsnám bæði hér á landi og erlendis. 

Fjallað var um tengsl safna og forsvarsmanna námsins í safnafræði, en bent var á að í 

sumum tilfellum eru tengslin lítil sem engin fyrir eða á meðan á starfsnáminu stendur. 

Í sumum tilfellum eru tengslin hins vegar meiri og fer það eftir þeim verkefnum sem 

nemendur leysa af hendi á starfstímanum og aðstæðum sem eru á söfnum sem taka 

við starfsnemum. Undir lok málstofunnar var bryddað upp á umræðum í tengslum við 

starfsnám á söfnum og spurt hvort að hægt sé að gera betur með tilliti til þeirra 

hæfniviðmiða sem eiga við um starfsnám. Sköpuðust líflegar umræður um þetta 

meðal þátttakenda og sýndist sitt hverjum, bæði fyrrum nemendum sem tekið höfðu 

starfsnám í safnafræði og meðal starfsmanna safna sem leiðbeint höfðu nemendum á 

söfnum sínum. Að endingu var fjallað um endurskoðun á Handbók safna um 

starfsnám, sem er leiðbeinandi rit fyrir starfsmenn safna sem taka við nemendum í 

starfsnám. Sú endurskoðun skilar vonandi sterkari tengslum milli safna og safnafræði 

við Háskóla, sem og árangursríkari dvöl fyrir bæði nemendur og söfn á meðan á 

starfsnámi stendur.  
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Pallborðsumræður 

Frá vinstri: Aldís Hafsteinsdóttir, 

formaður Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, Margrét 

Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, 

Baldur Þórir Guðmundsson, 

sérfræðingur í Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti og 

Harpa Þórsdóttir, safnstjóri 

Listasafns Íslands. Vilhjálmur 

Bjarnason tók einnig þátt í 

pallaborðsumræðum. 

Einnig mættu fulltrúar úr bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar til 

áheyrnar. 

Þátttakendur og inngangsspurningar – (3ja mín. svör): 

Aldís Hafsteinsdóttir formaður Sambands íslenskra sveitarfélaaga. 

Sp: Ríkið setur sveitarfélögum ákveðnar skyldur varðandi safnastarf. Er 

þessum málaflokki fylgt eftir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga? 
 

Baldur Þórir Guðmundsson sérfræðingur í mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu.  Sp: Er í vinnslu samræmd/þverfagleg 

aðgerðaráætlun um viðbrögð við vá og björgun menningarverðmæta 

fyrir söfn, t.d. í samvinnu við almannavarnir og Bláa Skjöldinn? 

Harpa Þórsdóttir safnstjóri Listasafns Íslands:  

Sp: Hvert er helsta áhyggjuefni Listasafns Íslands, sem höfuðsafns, 

gagnvart safnastarfi í landinu? 

Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður. 

Sp: Hvert er helsta áhyggjuefni Þjóðminjasafns Íslands, sem höfuðsafns, 

gafnvart safnastarfi í landinu? 

Vilhjálmur Bjarnason formaður Safnaráðs:  

Sp: Væri hægt að einfalda úthlutanir úr safnasjóði með því að ekki sé 

eingöngu um samkeppnisstyrki að ræða, heldur einnig ákveðið árlegt 

framlag skilyrt þeirri grunnstarfsemi sem viðurkenning safns byggir á og 

Ljósmynd: Guðrún Jónsdóttir 
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sem þegar er háð reglubundnu eftirliti? Má segja að þannig sé fé og 

tíma betur varið? 

Spurningar og umræður úr sal 

 

 

 

Styrkjaúthlutunaboð Safnaráðs á Amtsbókasafni 

Safnaráð hélt 

styrkjaúthlutunarboð í 

Amtsbóksafni Stykkishólms. 

Styrkþegar úr safnasjóði 2021 

fengu afhent viðurkenningarskjöl 

og boðið var upp á léttar 

veitingar. Hér sjást fulltrúar 

Hönnunarsafnsins með 

viðurkenningarskjal. 

 

Ljósmynd: Ólöf Breiðfjörð 

 

 

Sjá nánar: https://safnarad.is/safnasjodur/uthlutanir-safnasjods/uthlutun-2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://safnarad.is/safnasjodur/uthlutanir-safnasjods/uthlutun-2021/
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Skoðunarferð um Stykkishólm 

Farskólanemendum var skipt upp í sex hópa og 

heimsóttar voru Smiðjur í Stykkishólmi.  

Farið var í vinnustofur Sigríðar Erlu 

Guðmundsdóttur, Láru Gunnarsdóttur og Gretu 

Maríu Árnadóttur.  

Í Æðarsetri Íslands tók Erla Friðriksdóttir á móti 

gestum. 

Í Norska húsinu - Byggðasafni Snæfellinga- og 

Hnappdæla sagði Hjördís Pálsdóttir safnstjóri og 

farskólastjóri frá starfsemi safnins og verkefnum 

framundan. Þórunn Sigþórsdóttir starfsmaður í skráningu 

safnmuna hjá Byggðasafninu tók á móti hópunum í geymslum safnsins. 

Anna Melsteð þjóðfræðingur var í Gömlu kirkjunni og sagði sögu hennar og fleira 

tengt sögu Stykkishólms. 

Farið var í Tang og Riis húsið og vinnustofa Ingibjargar Ágústsdóttur heimsótt,  

Að lokum enduðu allir hóparnir í Vatnasafninu þar sem móttaka var í boði 

Stykkishólmsbæjar. Þar ávarpaði Hrafnhildur Hallvarðsdóttir forseti bæjarstjórnar 

farskólanemendur og boðið var upp á söngatriði frá Tónlistarskóla Stykkishólms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljósmynd: Ólöf Breiðfjörð 
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Skoðunarferð á Helgafell með Magnúsi A. Sigurðssyni minjaverði 

Vesturlands og heimsókn á Hákarlasafnið í Bjarnarhöfn 

Farskólinn endaði á þessum tveimur ferðum. Gengið var á Helgafell og farið í hljóði 

upp fellið og óskir bornar fram á toppnum. Magnús sagði hópnum svo frá þessum 

fornfræga stað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í Bjarnarhöfn sagði Kristján Hildibrandsson safnmönnum frá Hárkarlasafninu og 

fengu gestir að smakka hákarl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljósmynd: Hjördís Pálsdóttir 

 

Ljósmynd: Hjördís Pálsdóttir 
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Uppgjör 
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Þátttakendur Farskóla FÍSOS 2021 

Aldís Arnardóttir Hafnarborg 

Alma Sigrún Sigurgeirsdóttir Borgarsögusafn 

AlmaDís Kristinsdóttir Listasafn Einars Jónssonar 

Andri Guðmundsson Byggðasafnið í Skógum 

Anita Elefsen Síldarminjasafn Íslands 

Anna Heiða Baldursdóttir Landbúnaðarsafn Íslands 

Anna Katrín Guðmunsdóttir Náttúruminjasafn Íslands 

Anna Leif Auðar Elídóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Anna Lísa Guðmundsdóttir Borgarsögusafn 

Anna Melsted Anok margmidlun ehf 

Ágústa Kristófersdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Ágústa Rós Árnadóttir Borgarsögusafn 

Ármann Guðmundsson Þjóðminjasafn Íslands 

Beata Brodowska Minjasafn Austurlands 

Berglind Þorsteinsdóttir Byggðasafn Skagfirðinga 

Birna María Ásgeirsdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Björk Hólm Þorsteinsdóttir Söfn Dalvíkurbyggðar og Menningarhúsið Berg 

Björk Þorleifsdóttir Grasagarður Reykjavíkur 

Brenda Prehal Byggðasafn Skagfirðinga 

Brynhildur Briem Lyfjafræðisafnið 

Dagný Heiðdal Listasafn Íslands 

Dagrún Ósk Jónsdóttir Sauðfjársetur á Ströndum 

Drífa Kristín Þrastardóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Edda Björk Jónsdóttir Síldarminjasafn Íslands 

Elfa Hlín Sigrúnar Pétursdóttir Sjálfstætt starfandi / Tækniminjasafn Austurlands 

Elín Guðjónsdóttir Listasafn Íslands 

Elín S. Sigurðardóttir Heimilisiðnaðarsafnið 

Elsa Guðný Björgvinsdóttir Minjasafn Austurlands 

Ester Sigfúsdóttir Sauðfjársetur á Ströndum 

Eva Kristín Dal Þjóðminjasafn Íslands 

Eyrún Hrefna Helgadóttir Minjasafn Austurlands 

Finney Rakel Árnadóttir Byggðasafn Vestfjarða 

Finnur Ingimarsson Náttúrufræðistofa Kópavogs 

Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir Sesseljudóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Gerður Róbertsdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Gísli Helgason Ljósmyndasafn Reykjavíkur í Borgarsögusafni 

Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir Safnahús Borgarfjarðar 

Guðlaug María Lewis Reykjanesbær 

Guðmundur Davíð Hermannsson Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Guðný Dóra Gestsdóttir Gljúfrasteinn - hús skáldsins 

Guðrún Helga Stefánsdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Guðrún Jóna Halldórsdóttir Listasafn Íslands 

Guðrún Jónsdóttir Sjálfstætt starfandi 
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Gunnar Óli Dagmarsson Listasafn Íslands 

Gunnar Rögnvaldsson Forstöðumaður safna í Húnaþingi vestra 

Halldóra Ásgeirsdóttir Sjálfstætt starfandi 

Hanna Rósa Sveinsdóttir Minjasafnið á Akureyri 

Haraldur Þór Egilsson Minjasafnið á Akureyri 

Helga Aradóttir Náttúruminjasafn Íslands 

Helga Arnbjörg Pálsdóttir Listasafn Reykjanesbæjar 

Helga Einarsdóttir Skrifstofa Alþingis 

Helga Lára Þorsteinsdóttir RÚV 

Helga Maureen Gylfadóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Helga Þórsdóttir Listasafn Reykjanesbæjar 

Helga Vollertsen Þjóðminjasafn Íslands 

Helgi Máni Sigurðsson Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Hjördís Pálsdóttir Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæka 

Hjörtur Þorbjörnsson Grasagarður Reykjavíkur 

Hlín Gylfadóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Hólmar Hólm Hafnarborg 

Hörður Geirsson Minjasafnið á Akureyri 

Hróðný Kristínar Kristjánsdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Hrönn Birgisdóttir Byggðasafn Skagfirðinga 

Hrönn Konráðsdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Hrönn Snæbjörnsdóttir Borgarsögusafn 

Ingibjörg Áskelsdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Ingiríður Óðinsdóttir Hönnunarsafn Íslands 

Íris Guðbjargardóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Joe Walser Þjóðminjasafn Íslands 

Jóhanna Bergmann Þjóðminjasafn Íslands 

Jóhanna Viggósdóttir Jóhanna Viggósdóttir 

Jón Heiðar Allansson Byggðasafnið Görðum, Akranesi 

Jón Jónsson Rannsóknasetur HÍ á Ströndum - Þjóðfræðistofa 

Jóna Símonía Bjarnadóttir Byggðasafn Vestfjarða 

Jónína Brynjólfsdóttir Tækniminjasafn Austurlands 

Klara Þórhallsdóttir Safnaráð 

Kolbrún Ýr Einarsdóttir Nýlistasafnið 

Kristín Halla Baldvinsdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Kristín Hauksdóttir Borgarsögusafn 

Kristín Scheving Listasafn Árnesinga 

Lilja Árnadóttir Komin á eftirlaun. Vinn tilfallandi verkefni 

Lýður Pálsson Byggðasafn Árnesinga 

Margrét Hallgrímsdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

María Eymundsdóttir Byggðasafn Skagfirðinga 

María Hjelm Daníelsdóttir Listasafn Einars Jónssonar 

María Karen Sigurðrdóttir Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Nathalie Jacqueminet Sjálfstætt starfandi 

Ólöf Bjarnadóttir Hafnarborg 
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Ólöf Breiðfjörð Garðabær 

Ólöf Gerður Sigfúsdóttir Háskóli Islands 

Pétur Sörensson Safnastofnun Fjarðabyggðar 

Ragna Dögg Marinósdóttir Duus Safnahús 

Ragnheiður Vignisdóttir Listasafn Íslands 

Ragnhildur Elísabet Sigfúsdóttir Byggðasafn Árnesinga 

Ragnhildur Guðmundsdóttir Náttúruminjasafn Íslands 

Rakel Pétursdóttir Listasafn Íslands 

Sævar Líndal Hauksson Borgarsögusafn 

Sandra Sif Einarsdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Sigríður Kristín Birnudóttir Borgarsögusafn / Ljósmyndasafn Reykjavíkur 

Sigríður Sigurjónsdóttir Hönnunarsafn Íslands 

Sigríður Þóra Árnadóttir Gljúfrasteinn 

Sigríður Þorgeirsdóttir Þjóðminjasafn Íslands 

Sigrún Ásta Elefsen Duus Safnahús, Reykjanesbæ 

Sigrún Ásta Jónsdóttir Gljúfrasteinn 

Sigrún Kristjánsdóttir Stofnun Árna Magnússonar 

Sigurður Gunnarsson Listasafn Íslands 

Sigurhanna Friðþórsdóttir Sagnheimar byggðasafn 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson Háskóli Íslands 

Sigurlaugur Ingólfsson Borgarsögusafn Reykjavíkur 

Snæbjörn Guðmundsson Náttúruminjasafn Íslands 

Steinunn María Sveinsdóttir Flugsafn Íslands 

Svanhildur Óskarsdóttir Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Sveinbjörg Sveinsdóttir Rekstrarfélag Sarps 

Sveinn Stefánsson Minjasafnið á Akureyri 

Swanhild Ylfa Katarína Roloff Leifsdóttir Byggðasafn Skagfirðinga 

Þóra Björg Andrésdóttir Náttúruminjasafn Íslands 

Þóra Björk Ólafsdóttir Safnasjóður - safnaráð 

Þóra Sigurbjörnsdóttir Hönnunarsafn Íslands 

Þórgunnur Þórsdóttir Minjasafnið á Akureyri 

Þórir Ingvarsson Þjóðminjasafn Íslands 

Þórunn Sigþórsdóttir Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla 

Þorvaldur Böðvarsson Þjóðminjasafn Íslands 

Þorvaldur Gröndal Sjálfstætt starfandi 

Vala Gunnarsdóttir Rekstrarfélag Sarps 

Vala Magnúsdóttir Borgarsögusafn 

Vasare F Rastonis Stofnun Árna Magnússonar 

Vilhjálmur Bjarnason Safnaráð 

Zsóka Leposa Listasafn Árnesinga 

 

 

 

 



Farskólaskýrsla 2021 

 

119 
 

 

 

 

 

Takk fyrir farskólann 2021! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljósmynd: Hörður Geirsson 


