
„Safnastarf á sviði náttúrufræða“, Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður 

Náttúruminjasafns Íslands. Starfsemi Náttúruminjasafns Íslands verður kynnt í 

sögulegu ljósi og fjallað um fagleg atriði sem lúta að söfnun, rannsóknum og 

miðlun á náttúrufræðilegum upplýsingum.

„Í námskeiðinu verður fjallað um faglegt starf safna, sem byggir á fjórum 

megin hlutverkum safns. Þessi hlutverk eru: Söfnun – uppbygging safnkosts, 

meðferð og aðbúnaður safngripa. Varðveisla og skráning safnakosts –

forvörslumál, húsnæðismál, öryggismál og skráningarmál safngripa. Miðlun á 

söfnum - þróun og möguleikar. Og að endingu rannsóknir - rannsóknir á 

safnkosti, rannsóknir sem útskýra safnkost, faglegar rannsóknir. Einnig verður 

í námskeiðinu fjallað um mat á starfsemi safna, bæði út frá safngestinum og 

einnig sjálfsmat (aðferðir og úrvinnsla), sem og stjórnunarlegum þáttum í 

safnastarfi. Námskeiðið er unnið í samvinnu við helstu safnastofnanir í landinu 

sem hafa yfir að ráða fjölda sérfræðinga um aðskiljanlegustu þætti í 

safnastarfi. Í námskeiðinu munu þessir sérfræðingar miðla af reynslu sinni 

með raunverulegum dæmum úr störfum sínum á söfnum innanlands og 

erlendis. “
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Mosagróin hraun (einkum hraungambri, Racomitrium lanuginosum, en einnig 

R. canescens) eru sérstakar vistgerðir á Íslandi sem óvíða er að finna 

annars staðar. Mosar og fléttur eru meira áberandi í íslensku flórunni en víða 

annars staða, líklega vegna loftslags og óstöðugeika í undirlagi, þ.e. myndun 

hrauna, en einnig vegna þungs beitarálags. Mosar skipta miklumáli í 

vistfræðilegu samhengi, m.a. í tengslum við kolefnisbúskap, hitatemprun 

jarðvegs o.fl.
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Tegundafjöldi fugla á Íslandi er um 10% af því sem þekkist NW-Evrópu.

Margir vatnafuglastofnar eru háðir nýtingu á vatnauðlindinni með beinum og 

óbeinum hætti. Þetta á ekki hvað síst við um endur og gæsir. Hálendi Íslands 

er mjög mikilvægt í þessu sambandi. Víða á hálendinu er að finna 

votlendisgróðurvinjar sem fuglar á borð við heiðagæs nýta sem matarkistur og 

afdrep í felli gagnvart hverskonar vá. Ísland er ekki aðeins mikilvægt í þessu 

samhengi fyrir þær fuglategundir hér verpa og staldra yfir vor- og 

sumartímann, heldur einnig fyrir umferðarfarfugla sem leið eiga milli 

meginlands Evrópu og N-Ameríku. Fyrir þá fugla skiptir Ísland öllu máli sem 

millilandavöllur til að hvíla sig og ná í orku úr fæðu. Ef Ísland væri ekki til sem 

eyja í miðju Atlantshafi er hætt við að lítið væri um far þessara fuglategunda 

milli heimsálfanna.

Dæmi um ábyrgðartegundir eru heiða-, mar og blesgæs, húsönd, straumönd, 

æðarfugl, lundi, álka, langvía, fýll, sjósvala, sandlóa, heiðlóa, stelkur, lóuþræll, 

spói, skúmur og kría.
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Biodiversity is fundamental for human existence and healthy society. In Iceland, this is 

particularly clear and reflected in the fact that the livelihood and economy of the nation has 

rested heavily for most time of the settlement on direct exploitation of natural resources such 

as catching wild fish and grazing by sheep in the wilderness. More recently, use of other 

natural resources, like e.g. landscape (tourism), hydropower and geothermal energy, have 

proliferated. 

The complexity and variety of ocean currents in Icelandic waters, along with the mixing of 

water masses, creates nutrient-rich and highly productive fishing grounds capable of 

supporting high diversity of living resources in great quantities.

Greining Íslandsbanka spáir því að útflutningsverðmæti ferðaþjónustu verði 342 milljarðar 

króna á þessu ári, rúm milljón á hvern Íslending. Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 

ferðaþjónustunnar, segir spár bankans vera í línu við grófa útreikninga samtakanna frá í fyrra.

Það hafi verið gífurlegur vöxtur í ferðaþjónustu. Hagstofan gefur út opinberar tölur um 

þjónustuútflutning í byrjun mars, þá kemur í ljós hvort spárnar standast. Samtök 

ferðaþjónustunnar spá 15% fjölgun ferðamanna í ár en þeim hefur fjölgað um 20% á síðustu 

árum. 

Morgunblaðið greinir frá því að ferðaþjónustan muni skila 62 milljörðum meiri útlutningstekjum 

en sjávarútvegur á þessu ári, gangi spárnar eftir. Haldi greinin áfram að vaxa á svipuðum 

hraða má gera ráð fyrir að tekjur hennar verði orðnar svipaðar útgjöldum ríkisins innan 

nokkurra ára, en þau eru í ár 640 milljarðar. 
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Saga safnsins er löng og merkileg og jafnframt átakanleg í þeim skilningi hve hinu opinbera 

hefur tekist óhöndulega til við að koma stofnuninni á laggirnar. Hér er auðvitað ekki aðeins átt 

við sýningaraðstöðu heldur og ekki síður aðra aðstöðu til að stofnunin geti starfrækt hlutverk 

sitt. Það hefur lengst af skort pólitískan vilja, víðsýni og þor.

Þann 7. maí árið 1887 var að frumkvæði Björns Bjarnarsonar stofnað Íslenskt 

náttúrufræðisfélag á Café Electrik í Kaupmannahöfn. Björn var einnig frumkvöðull að 

Listasafni Íslands (í október 1884) og varð síðar sýslumaður Dalasýslu (og fleiri sýslna) og 

alþingismaður. Félagið var stofnað til að koma upp náttúrugripasafni á Íslandi og hljóðaði 

önnur grein laga félagsins er svo: 

Aðaltilgangur fjelagsins er sá, að koma upp sem fullkomnustu náttúrugripasafni á Íslandi, er 

sje geymt í Reykjavík. 

Að stofnun Kaupmannahafnarfélagsins stóð einnig Stefán Stefánsson grasafræðingur og 

skólameistari, en er hann og Björn fluttu heim til Íslands þetta sama ár (1. september og 1. 

júlí) lognaðist Kaupmannahafnarfélagið út af en gripir sem safnað hafði verið voru sendir heim 

til Íslands. 
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130 m2 på 1. etage. Sammen med National Biblioteket, National Museet og 
Landsarkivet. 

Arkitket: Johannes Magdahl Nielsen

Vatnsskaði 12.12.2006 á Hlemmi. Nokkur hundruð lítrar af heitu vatni láku í sýningarsali

Náttúrugripasafnsins á 4. hæð og niður í skápa á 3. hæð. Annar vatnsskaði síðar, en þá

sprakk hitaveiturör á 3. hæð. Sumarið 2006 glötuðust yfir tvö þúsund sýni úr vísindasöfnum

Náttúrufræðistofnunar þegar rafmagn var tekið af frystigeymslu sem stofnunin hafði á leigu í

Gnoðarvogi og sýnunum fargað að stofnuninni forspurðri.
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Samstarf. Í 4. mgr. 2. gr. Náttúruminjasafnslaga er kveðið á um að Náttúruminjasafnið skuli 

eiga samstarf við aðrar vísinda- og rannsóknastofnanir á vegum ríkisins og annarra aðila á 

sviði náttúrufræða. Í athugasemdum við lagafrumvarpið kemur fram að átt er við m.a. Háskóla 

Íslands og aðra háskóla, Hafrannsóknastofnunina, Veðurstofu Íslands, Veiðimálastofnun og 

Íslenskar orkurannsóknir. Þá er tekið fram að einkum sé miðað við að samstarfið grundvallist 

á samningum og vísað í því sambandi í 3. mgr. 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997: 

„Ríkisstofnunum í A-hluta skal heimilt án atbeina ráðherra að gera samninga um afmörkuð 

rekstrarverkefni, enda sé ekki um að ræða starfsemi sem felur í sér vald til að taka ákvarðanir 

er lúta að réttindum og skyldum manna og kostnaður við verkefnið sé ekki umtalsverður hluti 

heildarútgjalda stofnunar.“

Ákvæði til bráðabirgða. Gripir, sem við gildistöku laga þessara tilheyra Náttúrufræðistofnun 

Íslands og hafa fyrst og fremst sýningargildi, skulu eftir gildistöku laga þessara vera á forræði 

Náttúruminjasafns Íslands samkvæmt samkomulagi stofnananna, sbr. 3. gr.
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2007-2015: Þjóðminjasafn 390-513 m.kr., Listasafnið 125-210 m.kr., NMSÍ 14-31 m.kr. 
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The amphipod (Crustacea: Malacostraca: Peracarida) Paramphithoe hystix, Ross is one of 

the most spectacular amphipods of the North Atlantic. Identified by Torben Riehl with help of 

the amphipod keys in Enckell (1980) Kräftdjur; Fält fauna; Bokförlaget Signum i Lund. 

(http://www.fluidr.com/photos/62108289@N02)
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Hugmyndir um náttúrutengt hús í Öskjuhlíðinni eru ekki nýjar af nálinni. Þær má rekja hartnær 

heila öld aftur í tímann! 

Fyrstur manna til að setja opinberlega fram hugmynd um byggingu á náttúrutengdu glæsihúsi 

í Öskjuhlíð var líklega Jóhannes Kjarval. 

Kjarval kom hugmyndinn fyrir í munni ónafngreinds smiðs og segir svo frá í bók sinni Grjót frá 

árinu 1930:  Einu sinni þegar einn smiður ætlaði að biðja Guð afsökunar á hvað hann hefði 

haft áhrif á verk mannanna, þá varð náttúran fyrri til og var búin að gefa honum merkilegar 

hugmyndir áður en hann var búinn að bera fram afsökunina. Merkilegasta hugmyndin var að 

byggja höll eða musteri á Öskjuhlíð. Átti að þekja musterishliðarnar spegilhellum, svo 

norðurljósin gætu nálgast fætur mannanna – átti að skreyta þakið kristöllum í allavega litum, 

og ljóskastari átti að vera efst á mæninum sem lýsti út um alla geima. Húsið sjálft átti að svara 

birtu dagsins og táknum næturinnar. Hjelt smiðurinn, að þetta mundi auka á skraut jarðarinnar 

og birtu himnanna, á öllum holtum og melum átti að byggja musteri og hallargarða úr grjóti 

handa nýrri tísku og útlægum öndum fortíðarinnar.  

Þetta hús átti að endurspegla undur náttúrunnar og hrífa menn til aðdáunar á 

sköpunarverkinu. Jóhannes Kjarval málaði sjálfur olíumálverk af slíku húsi á Öskjuhlíðinni, 

sem óneitanlega svipar til þess húss sem þar var reist um 60 árum síðar. 
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Vorið 1938 var ljóst að hitaveitugeymar yrðu reistir á hákolli Öskjuhlíðar sem nefndur var 

Kóngsmelur. Samkeppni  var haldin um gerð og staðsetningu hitaveitutankanna. Tillaga 

Sigurðar Guðmundssonar arkitekts var talin best. Sigurður gerði ráð fyrir að 9 geymum yrði 

komið fyrir á kolli Öskjuhliðar. Í miðju yrði turn með útsýnisveitingahúsi efst og geymunum 

skipað í þrjár geislalaga raðir út frá honum. Ekkert varð af framkvæmdum fyrr en árið 1949 en 

þá hafði tillaga hans breyst á þann veg að geymunum var nú skipað í hring umhverfis 

hringlaga turn í miðju með útsýnisveitingastað efst. 

Geymarnir voru reistir á fimmta áratugnum en ekkert varð af turninum. Ingimundi Sveinssyni 

arkitekt (föðurbróðir fjármálaráðherra) var falið að gera teikningar að útsýnis- og veitingahúsi 

ofan á geymunum árið 1986 og framkvæmdir hófust sama ár.  Lagður varhornstein að 

Perlunni í maí 1991 og hún var tekin í notkun 21. júní sama ár.

Lýður Björnsson: Saga Hitaveitu Reykjavíkur 1928 -1998  259 – 267.

Atli Magnus Seelow: Die Moderne architectur in Island. 310-311.
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Björn Bjarnason menntamálaráðh. Ræða á ársfundi Náttúrufræðistofnunar Íslands 2001: 

„Nefnd á vegum umhverfisráðherra hefur undanfarið fjallað um byggingu Náttúruhúss í 

Reykjavík. Tel ég eðlilegt, að menntamálaráðuneytið líti til þess, sem þar hefur verið unnið. Í 

störfum sínum hefur nefndin byggt á áliti starfshóps, sem skilaði niðurstöðum sínum 1991. Í 

áliti starfshópsins var gert ráð fyrir byggingu 6800 fermetra húss í Vatnsmýrinni, húsið yrði 

sameign ríkis, Reykjavíkurborgar, og ef til vill fleiri sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu svo og 

Háskóla Íslands. Gert var ráð fyrir 3000 fermetrum vegna Náttúrufræðistofnunar Íslands og 

3800 fermetrum vegna náttúrusafns í Reykjavík, aðstöðu til sýninga og fræðslu og aðsetri fyrir 

Hið íslenska náttúrufræðifélag.“

„Fleiri kostir hafa vissulega verið nefndir, þegar hugað er að stað fyrir náttúruminjasafn, til 

dæmis Laugardalurinn með tengsl við grasgarðinn og húsdýragarðinn, Örfirisey og tengsl við 

hafið, Fossvogsdalur og tengsl við skógræktina, Elliðaárdalurinn og tengsl við árnar og 

gróðurinn þar. Að sjálfsögðu kemur enginn þessara kosta til álita nema í nánu samstarfi við 

Reykjavíkurborg og með metnaðarfullum vilja hennar til að búa safninu sem besta umgjörð. Af 

hálfu borgarinnar er nú glímt við að réttlæta kostnað af rekstri Perlunnar. Spyrja má, hvort 

koma mætti sýningum náttúruminjasafns fyrir fyrst um sinn í tönkunum í Perlunni. Flestir 

sýningargripanna geymast best í gluggalausu húsnæði, þar sem unnt er að stýra hita og raka. 

Skipa mætti safninu í deildir á tanka. Þátttaka Reykjavíkurborgar er mikilvæg vegna þessa 

safns og sýni hún ekki áhuga á aðild að því má enn spyrja, hvort unnt sé að hugsa sér 

Náttúruminjasafn Íslands með deildir eða sérsöfn í samvinnu við áhugasama aðila víða um 

land. Hugmyndir eru um að Sjóminjasafn Íslands verði dreift um um byggðir landsins - á hið 

sama við um náttúruminjasafn? Mætti kjarni þess til dæmis verða í Sandgerði? “

Það er ekki ný hugmynd að hafa Náttúruminjasafn í Perlunni.

Árið 2001 gaf menntamálaráðuneytið út skýrslu um menningartengda ferðamennsku. Í 
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fylgiskjali með skýrslunni er innblásin framtíðarsýn um hvernig við getum komið menningu 

okkar og sérstöðu á framfæri og laðað til okkar ferðamenn. Þarna er varpað fram þeirri 

hugmynd að Náttúrugripasafn Íslands verði í Perlunni. (fylgiskjal: Andri Snær Magnason: 

Leitin að Mónu Lísu  s. 69. Menningartengd ferðamennska 2001).

Önnur hugmynd svipaðs efnis var sett fram árið 2006 undir heitinu ÍslandsGátt. 

Umhverfismennt í ferðaþjónustu. Lagt var til að Perlan yrði notuð til að kynna ferðaþjónustu 

og náttúru Íslands (Jón Jóel Einarsson: ÍslandsGátt. Umhverfismennt í ferðaþjónustu. 

Landvernd 2006).

HÍN og fjölmargir einstaklingar hafa einnig litið hýru auga til Perlunnar sem aðsetur fyrir 

Náttúruminjasafnið.
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Landsbréf - Icelandic Tourism Fund I slhf. (ITF I), a ISK 2bn new initiative fund 

investing exclusively in the travel industry with a focus on leisure activities for 

travellers. Samlagshlutafélag (slhf.) = Partnership Limited by Shares 

(SCA/CVA).
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Nýtt myndband: https://vimeo.com/94508563
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