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Safnahús Borgarfjarðar
Ársskýrsla 2013
1. Inngangsorð
Guðrún Jónsdóttir, forstöðumaður

1.1 Almennt
í Safnahúsi eru fimm söfn: Byggðasafn Borgarfjarðar, Héraðsbókasafn Borgarfjarðar,
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar, Náttúrugripasafn Borgarfjarðar og Listasafn
Borgarness. Innan Héraðsbókasafnsins er Pálssafn, einkabókasafn Páls Jónssonar.
Í starfsemi hússins er menningarstefna Borgarbyggðar höfð að leiðarljósi en þar er
áhersla lögð á lifandi starfsemi, fræðslu og miðlun.

1.2 Helstu verkefni safnanna
1) Mannamyndir - 27. des. 2012 var opnuð sýning í anddyri bókasafns á
mannamyndum eftir ýmsa listamenn, völdum af handahófi úr safnkosti Listasafnsins.
Sýningin stóð til 15. janúar.
2) Borgarnes í myndum - 23. jan. 2013 var opnuð sýning á myndum þar sem
Borgarnes var myndefnið, í tilefni af því að 1913 varð Borgarneshreppur fyrst til
sem sérstakt sveitarfélag.
3) Ingiríður sýnd - Á Þorranum var sýnd upptaka af einni vinsælustu sýningu
leikdeildar Skallagríms, gamanleiknum Ingiríði Óskarsdóttur eftir Trausta Jónsson
(sýnt 1985). Sýningar stóðu fram í mars.
4) Fuglsýning opnuð – 5. apríl var opnuð ný sýning Náttúrugripasafnsins. Hlaut
hún nafnið Ævintýri fuglanna og var helguð minningu Sigfúsar Sumarliðasonar fyrrv.
sparisjóðsstjóra sem lengi var formaður stjórnar safnsins.
5) Sýning á verkum Tolla – 22. apríl (Sumardagurinn fyrsti) var opnuð sýning á
verkum Tolla (Þorláks Morthens) í Hallsteinssal. Aðsókn var afar góð og stóð
sýningin fram í september.
6) Sumarlestur barna – sumarlesturinn stóð yfir frá 10. júní til 10. ágúst og var
þátttaka ágæt. Sjá nánar um Héraðsbókasafn.
7) Íslenski safnadagurinn – aldrei þessu vant var hann haldinn 1. sunnudag í júlí,
en venjubundið er að hann sé 2. sunnudagur í júlí. Þennan dag var ókeypis inn á
sýningar.
8) Hallsteinn og Ásmundur – minningarsýning um Hallstein og Ásmund
Sveinssyni var opnuð 19. sept. að viðstöddu fjölmenni. Stóð hún út árið og verður
tekin niður 28. janúar. Í framhaldi af henni var útbúinn fyrirlestur um Hallstein og
myndlistina á tímum hans til kynningar í skólum.
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9) Sagnakvöld Safnahúss – það var haldið 13. nóv. og var helgað höfundum úr
Andakílnum, þeim Bjarna Guðmundssyni og Snorra Hjálmarssyni ásamt Braga
Þórðarsyni sem ritaði bókina um Snorra.
10) Aðventurölt – Safnahús tók þátt í aðventurölti í Borgarnesi 6. des. með
aukaopnun og uppákomum.
11) Sparisjóður Mýrasýslu – þann 1. okt. voru liðin 100 ár frá stofnun Sparisjóðs
Mýrasýslu. Af því tilefni var auglýst eftir gögnum/munum tengdum stofnuninni.
Sýning um SM verður sett upp haustið 2014.
12) Norræni skjaladagurinn – í tilefni norræna skjaladagsins 9. nóvember setti
Héraðsskjalasafnið upp örsýningu um húsið Dalbrún í Borgarnesi og stóð hún til
áramóta. Einnig var skjalasafnið með efni á sameiginlegum vef opinberu skjalasafna
landsins www.skjaladagur.is. Sjá nánar um Héraðsskjalasafn.
13) Lengdur opnunartími - í fyrsta sinn var opið á sýningar alla daga í apríl og
maí til viðbótar við sumarmánuðina. Var þetta mikill áfangi enda Safnahús sem
áfangastaður ferðamanna mikilvægur stuðningur fyrir aðra menningarferðajónustu.
14) Höfunda minnst – Safnahús vakti að vanda athygli á borgfirskum höfundum
vegna stórafmæla á árinu. Dæmi: Guðmundur Björnsson, Sigríður Einars frá
Munaðarnesi, Jóhannes Halldór Benjamínsson, Björk Ingimundardóttir og Bjarni
Guðmundsson.
15) Örsýning á Kleppjárnsreykjum – í desember var sett upp örsýning í
Grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum þar sem einn gripur var sýndur og
saga hans sögð á kynningarspjaldi. Um var að ræða kistil úr smiðju Þórðar
Jónssonar á Mófellsstöðum.
16) Skráningar – mikið var skráð í Sarp á árinu og hafa nú um 2.440 munir verið
skráðir í gagnagrunninn.

1.3 Gestafjöldi
Mikil aukning varð á fjölda sýningargesta á milli ára eða 59 %. Árið 2012 var fjöldi
á sýningar á neðri hæð 1.445 en 2.984 árið 2013. Árið 2012 skoðuðu 1.183
gestir sýningarnar á efri hæðinni og svipaður fjöldi, 1.194 gestir á árinu 2013.
Heimsóknir á Héraðsskjalasafn voru 181 (2012: 160). Gestafjöldi á bókasafn var
heldur minni en árið 2012, þá komu 7.328 manns en 6.636 á árinu 2013 (fækkun:
9 %). Engu að síður eru heimsóknir á bókasafn mjög margar miðað við
íbúafjölda: 6.636 gestir, 3.516 íbúar.
Gestafjöldi hússins alls er er 11.008 samanborið við 10.116 á árinu 2012 og er
það aukning upp á rúm 9 %. Skólahópar á árinu 2013 voru um 35 og hafa aldrei
verið fleiri.
Þess má geta að safnfræðsla til skólastofnana almennt er ókeypis skv. nýjum
safnalögum. Áður var einungis ókeypis fyrir skóla Borgarbyggðar skv. samningi.
Aukning á komu þessa hóps er afar ánægjuleg en aukið álag á starfsfólk vaxandi
vandamál sem þarf að bregðast við með einhverjum hætti.
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Gestafjöldi

2012

2013

Börn í 100 ár/Ævintýri fuglanna
Gestir í Hallsteinssal
Heimsóknir á Héraðsskjalasafn
Gestir á bókasafn

1.445
1.183
160
7.328

2995
1.196
181
6.636

10.116

11.008

Samtals

Gestir Safnahúss 2007-2013
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ág
sept.
okt.
nóv.
des.
Samt

2007
494
537
586
574
519
907
850
895
548
487
705
541
7.643

2008 2009
2010
2011
510
697
638
714
495
568
715
835
461
695
909
854
395
828
698
654
954
783
773
1121
1037 1300
1543
983
1778 1650
1309
1074
931
1399
1035
983
562
783
959
801
730
748
828
722
730
954
868
1040
672
813
965
649
9.255 11.218 11.240 10.430

2012
679
823
650
603
948
1013
1068
770
813
736
1127
886

2013
757
761
631
1620
1291
1108
947
978
794
729
763
629

10.116 11.008

Gestir á bókasafn 2007 – 2013
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ág
sept.
okt.
nóv.
des.
Samt

2007
479
470
537
432
508
559
507
614
500
470
694
530
6.300

2008
503
453
453
371
578
491
662
500
489
550
530
634
6.214

2009
686
548
575
581
490
589
767
717
576
611
685
700
7.525

2010
570
587
740
519
479
709
785
710
687
572
739
710
7.807

2011
630
580
730
578
801
675
688
760
640
603
860
580
8.125

2012
606
691
570
506
640
590
710
520
520
550
850
575
7.328

2013
617
572
530
510
520
540
578
575
530
564
580
520
6.636

1.4 Fjárhagur
1.4.1 Fjárhagsáætlun
Í fjárhagsáætlun ársins 2013 var ráðstöfunarfé áætlað kr. 23.829.459 að frádreginni innri
leigu (kr. 16.006.006). Þar af voru laun áætluð kr. 20.589.510 og eftir voru kr.
3.239.949 til almenns rekstrar utan launa. Sambærileg upphæð árið 2012 var 2.133.132
kr. Heildarfjárhæð fyrir Safnahús var áætluð kr. 39.835.465. Ekkert fé var reiknað til
sýningahalds en það sem gert var var fjármagnað með styrkjum sem gert er nánar grein
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fyrir hér síðar. Rekstur hússins í heild var yfir áætlun sem nam kr. 1.512.000. Árið 2012
var hins vegar gert upp með allnokkrum hagnaði og er skýringin á þessu bæði árin fyrst
og fremst flutningur verkþátta á milli ára í tengslum við sýningahald (Ævintýri fuglanna).
Sértekjur Safnahúss á árinu voru kr. 10.390.848 að framlagi Vinnumálastofnunar vegna
átaksverkefnis og endurgreiðslna vegna Gegnis meðtöldum (kr. 1.398.128 og kr.
216.781). Þar af voru tekjur af útlánum (lánþegagjöld og sektir) kr. 472.391 og
aðgangseyrir að sýningum kr. 962.709.

1.4.2 Styrkir
Safnahús fékk m.a. styrk frá eftirtöldum aðilum vegna rekstrar og verkefna á árinu:
Menningarráð Vesturlands, Húsafriðunarnefnd, Landsbankinn, Kaupfélag
Borgfirðinga, Safnaráð Íslands og Þjóðskjalasafn,
Umsóknin til Húsafriðunarnefndar var vegna endurbóta á Hlíðartúnshúsunum, minjum
um búskap íbúa á fyrstu áratugum byggðar í Borgarnesi. Var bæði um að ræða viðgerðir
á hleðslum húsanna og lagfæringu á grjótgörðum við þau. Fékkst 300.000 króna styrkur
til þessa og fékk framkvæmdasvið Borgarbyggðar hann til umráða í verkefnið.
Safnahús tók ennfremur þátt í atvinnuátaksverkefni og var leitað til Vinnumálastofnunar
um styrki. Komu 1.398.128 kr. í hlut Safnahúss á móti greiddum launakostnaði
verkefnaráðinna starfsmanna. Þetta var framlag Vinnumálastofnunar, framlag
Borgarbyggðar kom fram í endurskoðaðri fjárhagsáætlun.
Tekjur frá nágrannasveitarfélögum, þ.e. Skorradalshreppi og Hvalfjarðarsveit vegna
þjónustusamninga (Skorradalshreppur um byggðasafn, náttúrugripasafn, skjalasafn og
bókasafn og Hvalfjarðarsveit um þjónustu héraðsskjalasafns) voru kr. 1.543.816.
Starfsemi safnanna var blómleg og fjölbreytt og féll þannig vel að markmiðum
sveitarfélagsins um fræðslu og miðlun sbr. menningarstefnu sveitarfélagsins.

1.5 Viðhald húseigna
Á árinu voru tvær hliðar hússins á Bjarnarbraut málaðar og stendur til að ljúka málun
vorið 2014. Gólf á fuglasýningu var endurbætt og nýtt áklæði sett á hægindastóla á
bókasafni. Umbætur voru gerðar á blómabeði við húsið og plöntur klipptar. Ljós við
sýningarinngang (Börn í 100 ár) var fært nær inngangi.

1.6 Starfsmannamál
Í Safnahúsi voru í ársbyrjun þrír fastráðnir starfsmenn í 3 stöðugildum: Jóhanna
Skúladóttir héraðsskjalavörður, Sævar Ingi Jónsson héraðsbókavörður og Guðrún
Jónsdóttir forstöðumaður. Starf munavarðar var áður fyrir hendi (80 % starf) en vegna
aðhalds í árslok 2008 var það skorið í 50 %. Um mitt ár 2010 sagði þáverandi
munavörður upp störfum og fékkst ekki ráðið að nýju í það starf. Tók forstöðumaður
við því að mestu leyti en nýtur einnig aðstoðar héraðsskjalavarðar og héraðsbókavarðar
eftir því sem kostur er.
Jenny Johansen vann við sérverkefni fram á sumar (í samvinnu við
Borgarbyggð/Vinnumálastofnun) og Helga Jóhannsdóttir annaðist ræstingar með aðstoð
Guðrúnar Söru Ásbjörnsdóttur. Sumarstarfsmenn voru Bjarki Þór Grönfeldt og Magnús
Daníel Einarsson, Hannes Heiðarsson vann að uppsetningu fuglasýningar sem opnuð var
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í byrjun apríl. Á árinu 2013 vann Jenni Ólason um 50 tíma, Ragnheiður Kristófersdóttir
235 tíma (skjalasafn), þau unnu bæði í sjálfboðavinnu. Starfsmenn í Safnahúsi voru því
þessir á árinu:
Bjarki Þór Grönfeldt Gunnarsson (bókasafn, flokkun/skráning og sýningavarsla)
Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður
Guðrún Sara Ásbjörnsdóttir (ræstingar í afleysingum)
Helga Jóhannsdóttir (ræstingar)
Jenni Ólason (flokkun – sjálfboðavinna)
Jenny Johansen (flokkun og skráning)
Jóhanna Skúladóttir (Héraðsskjalasafn o.fl.)
Lilja Guðmundsdóttir (flokkun og sýningarvarsla)
Magnús Daníel Einarsson (flokkun, sýningarvarsla)
Ragnheiður Kristófersdóttir (flokkun - sjálfboðavinna)
Sævar Ingi Jónsson (Héraðsbókasafn o.fl.)

Í Safnahúsi er mjög undirmannað og má þar nefna að heimsóknir á bókasafnið eitt eru á
bilinu 30-50 manns á dag. Mikið magn muna og gagna er gefið til byggðasafns og
skjalasafns á ári hverju, mikil aðsókn er á sýningar og margir fræðimenn sækja
skjalasafnið heim. Samstarf við skóla í héraði hefur verið mikið. Reynt hefur verið að
létta vinnuálag með atvinnuátaki og sumarstarfsmönnum og hefur munað verulega um
það. Engu að síður er brýnt að auka við starfsmannafjöldann í náinni framtíð.

1.7 Stjórnsýslufyrirkomulag
Á árinu voru haldnir 18 starfsmannafundir (nr. 116-133). Fundargerðir voru að loknum
fundi sendar til Borgarfjarðarstofu, stjórnar hússins. Einnig var sent afrit til sveitarstjóra
og fundargerðirnar lagðar fram á fundum Borgarfjarðarstofu. Þar áttu eftirtalin sæti:
Jónína Erna Arnardóttir (form.), Friðrik Aspelund (varaform.), Halldóra L.
Þorvaldsdóttir, Jóhannes Stefánsson og Sigríður Bjarnadóttir. Í október urðu breytingar
á nefndarskipan, Borgarfjarðarstofa var lögð niður og verkefni hennar færð undir
byggðarráð. Borgarfjarðarstofa mælti með því að byggðarráð hefði málefni Safnahúss
sem fastan lið á dagskrá einu sinni í mánuði og var sú vinnuregla tekin upp. Eftir þessa
breytingu eru fundargerðir sendar til allra í sveitarstjórn, sveitarstjóra og
skrifstofustjóra. Þær eru eftir sem áður lagðar formlega fram á fundum og samþykkatar
af sveitarstjórn. Þess má geta að frá því að Safnahús fór að heyra undir eitt sveitarfélag í
ársbyrjun 2007 hafa málefni þess heyrt undir 4 nefndir: Menningarnefnd, Tómstunda- og
menningarnefnd, Borgarfjarðarstofu og nú byggðaráð.

1.8 Kynningarmál
Starfsemin fékk reglulega umfjöllun í héraðsmiðlum, s.s. Íbúanum og Skessuhorninu.
Mikið var birt af fréttum á heimasíðum Safnahúss og Borgarbyggðar auk þess sem
dreifiblöð voru send í hús og tölvupóstfangalistar notaðir til markaðssetningar.
Facebook síða hússins var mikið notuð en þar eru um 660 „vinir.“
Beinar auglýsingar voru í Skessuhorni og Íbúanum auk bókarinnar „Á ferð um Ísland“ og
bæklings Ferðaþjónustu bænda. Einnig var auglýst í sameiginlegum auglýsingum safna,
einnig sérstaklega vegna Safnadagsins í júlí og auglýst var á samlesnum auglýsingum
ríkisútvarpsins reglubundið frá júní og fram í ágúst. Ennfremur var veggspjöldum og
bæklingum dreift til ferðaþjónustuaðila á nærsvæði.
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1.9 Vörslumál
Munir og gögn eru nú geymd á þremur stöðum, í nýju geymsluhúsnæði við Sólbakka, á
háalofti Safnahúss og í gömlu sláturhúsi í Brákarey (grófari munir). Rýmið á Sólabkka er
afar kærkomið og styður vel við faglega hlið safnastarfsins. Huga þarf hins vegar að þeim
munum sem eru í Brákarey, en það húsnæði er alls ekki fullnægjandi. Skortur á
mannafla hamlar því þó að hægt sé að taka á þeim málum um sinn.

1.10 Rannsóknir og greinaskrif
Rannsóknir hljóta alltaf að vera nauðsynlegur hluti af starfsemi safna. Mikið vannst á
þessum vettvangi á öllum verksviðum á árinu. Meðal þess sem gert var var ritun greina í
Borgfirðingabók, en auk þess var um gífurlega heimildavinnu að ræða í tengslum við
uppsetningu sýninga. Mikill árangur náðist á árinu í flokkun og skráningu safnkosts.

1.11 Öryggismál
Á Bjarnarbraut er leka- og brunavarnarbúnaður sem tengdur er við viðvörunarkerfi
Securitas (Pálssafn, skjalasafn, sýningarsalir, geymsluloft og bókasafn). Hreyfiskynjarar
eru við alla innganga og brunaútgangar eru vel merktir og tryggðir. Rýmingaráætlun er
fyrir hendi og Slökkvilið Borgarbyggðar er með lykil að byggingunni. Á Sólbakka er
einnig gott öryggiskerfi auk þess sem Slökkviðlið Borgarbyggðar hefur eftirlit með
húsnæðinu. Í árslok fékk Safnahús formlegt starfsleyfi og sótt var um opinbera
viðurkenningu á starfseminni.
Þess ber þó að geta að í geymslum fyrir grófari muni (í Brákrey) er aðstöðu nokkuð
ábótavant og ekkert öryggiskerfi er fyrir hendi. Því miður eru ekki horfur á úrbótum
hvað það varðar á næstunni.

1.12 Samstarf
Héraðsskjalasafnið tók þátt í norræna skjaladeginum og byggðasafnið í íslenska
safnadeginum. Einnig tók skjalasafnið þátt í vísnavef Árnastofnunar. Forstöðumaður á
sæti í stjórn Hollvinasamtaka Borgarness sem vinna að heill elsta hluta bæjarins og sat
einnig fundi ritnefndar um sögu Borgarness sem tengiliður sveitarfélagsins. Unnið var að
varðveislu Hlíðartúnshúsanna í Borgarnesi í samvinnu við eignasjóð sveitarfélagsins.
Veggspjald var unnið fyrir vinnuhóp um útgerðarsögu Borgarness og ráðgjöf veitt til
Menntaskóla Borgarfjarðar varðandi bókasafn skólans. Gripir voru lánaðir til annarra
safna og stofnana, m.a. Samgönguseturs í Borgarnesi. Undirbúningsfundur hófst að
væntanlegu samstarfsverkefni við Tónlistarskóla Borgarfjarðar og grunnskóla í héraði
2014 og myndbönd voru sýnd í samvinnu við Óskar Þór Óskarsson. Safnahús tók þátt í
samstarfi um aðventurölt um Borgarnes. Einnig tók Safnahús þátt í markaðsátaki
Markaðsstofu Vesturlands og auglýsti í sameiginlegum auglýsingum með
ferðaþjónustuaðilum á nærsvæði. Síðst en ekki síst voru settar upp sýningar í samstarfi
við borgfirskar fjölskyldur. Allir þrír fastráðnir starfsmenn tóku hússins þátt í faglegu
samstarfi bókasafna, listasafna, skjalasafna og byggðasafna. Mikilvægast er þó samstarfið
við nærsamfélagið, margs konar tengsl sem ræktuð eru með ýmsum hætti.
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1.13. Þakkir
Starfsfólk hefur notið mikils góðs af velvild fólks á árinu, ýmist í formi upplýsingagjafar
eða fræðistarfa, gjafa og góðra óska og hlýhugar. Öllu þessu fólki er hér með þakkaður
hlýhugur og verðmætur stuðningur.
Borgarfjarðarstofu og sveitarstjórn eru færðar bestu þakkir fyrir gott samstarf og skarpa
sýn á þau gildi sem hafa ber í heiðri við varðveislu og miðlun menningararfsins.
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2. Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Sævar Ingi Jónsson, héraðsbókavörður

2.1 Lánþegafjöldi og útlánatölur
Í árslok 2013 voru lánþegar með gildandi lánþegaskírteini 490, heildarfjöldi skráðra
eintaka í Gegni (samskrá íslenskra bókasafna) voru 43.683 eintök, þá eru ótalin stór
hluti tímaritasafns í geymslurými og mjög stór hluti Pálssafns en hluti þess safns hefur þó
verið skráður í Gegni og þokast sú skráning áfram. Heildarútlán voru 16.100 eintök.
Útlán helstu efnisþátta á árinu 2013:
Bækur 14.010
Hljóðbækur (Cd og kassettur) 550
DVD/VHS 230
Tímaritshefti 1.050

2.2 Helstu verkefni
2.2.1. Kynningar á höfundum
Líkt og undanfarin ár voru útbúnar, eftir því sem tími vannst til, kynningar á þeim
borgfirsku höfundum efnis sem fögnuðu stórafmælum á árinu en segja má að
kynningarnar séu liður í útbreiðslu starfi Safnahúss. Eftirfarandi höfundum voru gerð skil
á heimasíðu Safnahúss á árinu 2013.
Þann 11. mars voru liðin áttatíu ár frá fæðingu Jóhannesar H. Benjamínssonar frá
Hallkelsstöðum í Hvítársíðu en hann lést árið 2008. Jóhannes var hagyrðingur góður og
frá hans hendi kom út ein ljóðabók árið 1982 en auk þess átti hann ljóð víða og samdi
nokkuð af tækifærisljóðum fyrir aðra. Í tilefni af tímamótunum útbjó fjölskylda hans bók
með áður óbirtum kvæðum hans. Bókin var aðeins gefin út í litlu upplagi og fór ekki í
almenna dreifingu. Fjölskyldan afhenti Héraðsbókasafni Borgarfjarðar eintak af bókinni
en kynningin var unninn í samstarfi við hana.
Þann 19 ágúst fagnaði Björk Ingimundardóttir sagnfræðingur frá Hæli í Flókadal
sjötugsafmæli sínu. Björk hefur verið á sinni starfstíð afar afkastamikil; samið mörg rit og
komið að fjölmörgum útgáfum í félagi við aðra fræðimenn. Sem dæmi um ritverk sem
Björk hefur komið að og snert hennar heimahérað má nefna: Byggðir Borgarfjarðar,
Sýslu- og sóknarlýsingar Mýra og Borgarfjarðarsýslna og Friðaðar kirkjur í
Borgarfjarðarprófastsdæmi. Þá eru ýmis önnur ritstörf ótalin og enn heldur hún áfram
fræðastarfi sínu.
Þann 14. október voru 120 ár liðin frá fæðingu Sigríðar Einars skáldkonu frá
Munaðarnesi. Frá hendi Sigríðar litu fjórar ljóðabækur dagsins ljós en henni var bæði
tamt hefðbundið sem og frjálsara form en með prósaljóðum sínum hafði hún áhrif á
yngri ljóðskáld sem tileinkuðu sér frjálsara form í sinni ljóðagerð, má þar nefna Jón úr
Vör og Stein Steinarr sem dæmi. Sigríður lauk jafnframt við þýðingu sambýlismanns síns
Karls Ísfelds á finnska ljóðabálknum Kalevala. Þykir aðkoma Sigríðar með þvílíkum
ágætum að þýðingin fellur í eina heild. Vverður vart séð hvar hún hefur tekið við, en
Karl lést áður en hann náði að ljúka við þýðinguna.
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Þann 5. desember voru liðin 140 ár frá fæðingu Guðmundar Björnssonar sýslumanns frá
Svarfhóli í Stafholtstungum en hann var sýslumaður Borgfirðinga frá 1918-1937 er hann
flutti ásamt fjölskyldu sinni til Reykjavíkur. Hann gaf út ljóðmæli sín árið 1925. Sú bók
er býsna fjölbreytt að efni og meðal annars má finna ýmis erfiljóð um vini og ættingja
auk annarra ljóða. Guðmundur var mikil áhugamaður um ýmsa framþróun á sinni tíð og
vann meðal annars að undirbúningi raforku í sínu heimahéraði.
Þá má einnig nefna að eftir símtal frá bókasafnara í Keflavík útbjó héraðsbókavörður lista
yfir verk Sveinbjarnar Beinteinssonar og systkina hans frá Grafardal en fleiri dæmi er um
slík erindi þar sem leitað er til Safnahúss hvað varðar efni borgfirskra höfunda og er það
gleðilegt.

2.2.2. Sagnakvöld Safnahúss
Sagnakvöldið var að þessu sinni haldið 13. nóvember og bar yfirskriftina Andakíllinn í
öndvegi. Kynntar voru sérstaklega að þessu sinni tvær bækur sem tengjast Andakílnum.
Bragi Þórðarson las upp úr bók sinni um Snorra Hjálmarsson á Syðstu-Fossum og Bjarni
Guðmundsson á Hvanneyri kynnti bók sína Frá hestum til hestafla sem er þriðja og
síðasta bókin í þríleik Bjarna um vélvæðinguna í Íslenskum landbúnaði. Að loknum
kynningum stigu þeir félagar á stokk, Bjarni og Snorri og fluttu nokkur lög við
gítarundirleik Bjarna en svo skemmtilega vildi til að um svipað leyti voru fimmtíu ár liðin
frá því að þeir tróðu fyrst upp saman á skemmtun í Bændaskólanum á Hvanneyri þar
sem þeir urðu samtíða. Að vanda heppnaðist kvöldið vel og um 60 manns sóttu
viðburðinn en kenna má slæmri veðurspá um að mæting var ekki enn betri en vel
rættist þó úr veðri þegar til kom.

2.2.3. Önnur þjónusta og verkefni
Ljóðasýning fimmtu bekkja féll því miður niður þetta árið en líklegt verður að teljast að
hún komi aftur á dagskrána á árinu 2014. Á árinu hófst undirbúningur að öðru verkefni
sem tengist skáldskap Guðmundar Böðvarssonar en á árinu 2014 eru liðin 110 ár frá
fæðingu hans.
Sumarlesturinn var að sjálfsögðu á sínum stað og var þátttaka svipuð og árið á undan.
Uppskeruhátíð var að venju haldin síðla í ágúst en hvort sem seinbúnum sumarfríum
foreldra var um að kenna var mæting óvenjudræm í þetta skiptið.
Það er
umhugsunarefni hvernig hægt væri að fjölga þátttakendum því það hefur margoft komið í
ljós að þetta átak nýtist vel til að auka lestrarhæfnina enn frekar og þeir sem hafa tekið
þátt ár frá ári bæta sig jafnan í lestri.
Dagur bókasafnanna var haldinn í þriðja sinn, nú að hausti til þann 9.september.
Markmið dagsins er tvíþætt, annars vegar að vekja áthygli á mikilvægi bókasafna í
samfélaginu og hinsvegar að vera dagur starfsmanna safnanna. Hvert safn ákveður svo
sína dagskrá. Á okkar safni var m.a boðið upp á konfekt og birtur listi yfir vinsælustu
barnabækurnar, valin af starfsfólki bókasafna víðsvegar um landið. Margar þeirra voru
hafðar til sýnis að þessu tilefni.
Sem fyrr er veitt þjónusta við hin ýmsu skólastig í héraðinu, bókakoffort eru mikið
notuð í leikskólum sveitarfélagsins, sendar eru bækur og veitt aðstoð við grunnskólanna
í héraðinu. Þá var héraðsbókavörður til ráðgjafar við skráningu á bókakosti
Menntaskólans en menntaskólanemar sér nýta þjónustu héraðsbókasafns talsvert við
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heimildaleit. Að sama skapi leita nemendur háskólanna á svæðinu töluvert til
Héraðsbókasafns.
Safnið kappkostar sem fyrr að bjóða uppá millisafnalán frá öðrum söfnum og eru þau
talsvert nýtt. Þýskar bækur frá Bókasafni Hafnarfjarðar stóðu safngestum áfram til boða.

2.3.4. Ferðir og fundir
Héraðsbókavörður sótti vinnustofu á Bifröst þann 4. apríl á vegum Upplýsingar og SBU
er nefndist Til móts við framtíðina.
Viku síðar þann 11. apríl hélt Sævar Ingi ásamt rúmlega 20 forstöðumönnum og
deildarstjórum almenningsbókasafna til Amsterdam í Hollandi þar sem hollensk
bókasöfn, mörg hver ólík að gerð, voru sótt heim. Ferðin stóð í þrjá daga og var
nokkuð þétt dagskrá. Félag forstöðumanna Almenningsbókasafna stóð fyrir ferðinni og
meðan á dvölinni stóð var aðalfundur félagsins haldinn. Hollendingar þykja nokkuð
nýstárlegir er kemur að búnaði og framsetningu efnis. Þó margt hafi ef til vill verið
nokkuð framandi nýtast svona ferðir vel og víkka sjóndeildarhringinn til muna.
Þann 10. apríl dæmdi Héraðsbókavörður í úrslitum Upplestrarkeppni 7. bekkjar þar sem
keppendur frá fimm skólum á Vesturlandi áttust við. Er þetta í annað sinn sem Sævar
Ingi dæmir í lokakeppninni á þessu svæði en hann hefur margoft dæmt í bekkjarkeppni
Grunnskólans í Borgarnesi.

2.3 Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2012
Sem fyrr tekur bókasafnið við þeim gjöfum sem berast, með þeim skilmálum sem fyrr að
mega ráðstafa því sem safnið hefur ekki not fyrir hverju sinni. Á árinu var settur upp
nýr bókamarkaður sem að megninu til er sprottinn af þannig gjöfum. Öllum gefendum
ársins eru færðar bestu þakkir fyrir.
15. jan. Svava Víglundsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka, bæði gamalla og
nýlegra, þar á meðal töluvert af barnabókum.
16. jan. Ásgeir Ásgeirsson, Borgarnesi, gefur safninu bækur ýmissa efnisflokka, margar
góðar bækur, m.a ýmsar erlendar bækur, veglegar myndlistabækur og ævisögur ýmsra
þekktra einstaklinga.
17. jan. Vigdís Sigvaldadóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur m.a barnabækur og
skáldsögur á íslensku.
20. jan. Vigdís Pálsdóttir gefur nokkrar skáldsögur, einkum á ensku og dönsku.
11. mars Elín Helga Jóhannesdóttir Sanko og fjölskylda Jóhannesar Benjamínssonar,
Reykjavík, gefa eintak af nýrri bók sem hefur að geyma áður óbirt efni Jóhannesar en í
dag eru 80 ár liðinn frá fæðingu hans en hann lést árið 2008. Bókin er kærkomin og
verður ekki seld í verslunum.
13. mars Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum gefur safninu nokkrar gamlar og verðmætar
bækur, sumar í skinnbandi. Þann 19. mars bætir hún við gjöf sína ýmsum tímaritatitlum.
18. mars Sigurður Guðmundsson, Selfossi (alinn upp í Borgarnesi) gefur nokkuð magn
af nýlegum skáldsagnakiljum og ýmis rit frá fyrri árum, m.a. innbundið tímarit.
19. mars Birna Ólafsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar skáldsögur.
22. mars Sögufélag Borgarfjarðar gefur tvö eintök af nýútkomnu Íbúatali 2011.
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26. mars Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa töluvert magn af
nýjum enskum bókum og nokkur eintök af danska tímaritinu Historien. Mánuði síðar
gefa þau enn fleiri erlendar bækur og tímarit.
26. apríl Vigdís Pálsdóttir,Borgarnesi, gefur nokkrar bækur, bæði skáldsögur á dönsku og
íslensku.
28. apríl Þóra Þorkelsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkur tímaritaeintök af Nýju
kvennablaði.
29. apríl Helga Björk Bjarnadóttir Borgarnesi, gefur nokkurt magn, einkum á sviði
Uppeldis-og Fötlunarfræða en einnig barnabækur og skáldsögur.
27. apríl Bókasafn Háskólans á Bifröst gefur nú og fyrr eintök af tímaritum sem út hafa
komið á vegum skólans og nemenda hans, annarsvegar tímaritið Bifröst og hinsvegar
tímaritið Grábrók. Gjöfin kemur í framhaldi af átaki Héraðsbókavarðar, að safna saman
sem flestum blöðum úr héraði og gera aðgengileg.
16. maí Safninu berst stórgjöf frá systkinunum Leifi og Bergljótu Árnabörnum en
bækurnar voru í eigu foreldra þeirra, hjónanna Árna Ársælssonar og Ernu
Sigurleifsdóttur sem nú eru bæði látin. Bækurnar eru ýmissa efnisflokka og margar
hverjar bundnar í sérband en faðir Árna var bóksali og bókbindari.
23. maí Þóra Magnúsdóttir, Kleppjárnsreykjum, gefur safninu nokkuð magn bóka
einkum skáldsögur í kiljuformi jafnt innlendar sem erlendar.
28. maí ritstjórn Eglu skólablaðs MB gefur safninu tvö eintök af nýútkomnu tölublaði
sem er það þriðja í röðinni en tvö blöð koma út á skólaárinu.
7. júní Vífill Karlsson gefur sitthvort eintakið af bókum sínum Rekstrarhagfræði fyrir
framhaldsskólanemendur og Hagfræði fyrir framhaldsskólanemendur. Einn lánþegi
safnsins spurði um þessi rit, héraðsbókavörður hafði samband við höfundinn þegar í ljós
kom að þau voru ekki til hér, Vífill brást afar vel og skjótt við og gaf áðurnefnd eintök.
20. júní Margrét Jóhannsdóttir Háhóli- gefur safninu marga árganga af Breiðfirðingi.
1. júlí Guðríður Ringsted, Arnbjörgum, gefur safninu bækur ýmissa efnisflokka, einkum
barnabækur og bækur á sviði hjúkrunarfræða.
16. ágúst Sigurður Jóhannsson og Guðrún Ingólfsdóttir, Borgarnesi- gefa safninu
bókaskáp smíðaðan úr sænskri eik en fyrir nokkrum gáfu þau annað skáp svipaðan að
gerð sem síðan hefur prýtt einn vegg bókasafnsins. Þá ánafnaði Sigurður öðrum skáp
sem nú var afhentur vegna flutnings þeirra hjóna af svæðinu. Einnig fylgdu nokkrar
bækur með, bæði nýlegar ævisögur sem og eldri titlar.
16. júlí Júlíana Karlsdóttir, Borgarnesi, gefur safninu ónotuð eintök af Íslands-Atlas,
Heimsatlasi Máls og menningar og Heimi Hryggleysingja,allt góðar og dýrar bækur.
22. ágúst Gestur Friðjónsson, Akranesi, gefur töluvert safn nótnabóka ýmisskonar frá
Hofstöðum í Álftaneshrepp.
28. ágúst Elín Friðriksdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka.
2. september Vigdís Pálsdóttir,Borgarnesi gefur nokkrar bækur, þar á meðal orðabækur.
2. september Helga Björk Bjarnadóttir gefur bækur ýmissa efnisflokka, t.d barnabækur
og fræðibækur ýmiskonar.
5. september Edda Bergsveinsdóttir gefur nokkrar skáldsögur á ísl. ensku og frönsku.
14. okt. Böðvar Guðmundsson rithöfundur gefur í ferð sinni í Safnahús, eintak af
Ljóðaúrvali Jónasar Hallgrímssonar sem er nýútkomið en Böðvar sá um útgáfuna; ritaði
m.a inngang og samdi orðaskýringar.
24. okt. Halla Guðmundsdóttir, Dalsmynni, gefur töluvert magn af skáldsögum í
kiljuformi, bæði er um að ræða nokkrar nýjar kiljur sem og margar frá síðustu árum.
25. nóv. Þór Þorsteinsson,Skálpastöðum, færir safninu eintök af annálsblöðum
Björgunarsveitarinnar Ok en blöðin eru frá árunum 2008-2012 að árinu 2011
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undanskildu. Þetta efni var ekki til á safninu og fór héraðsbókavörður þess á leit við Þór
hvort hann gæti útvegað þetta, sem nú er orðin raunin.
27. nóv. Ari Sigvaldason, Reykjavík, gefur safninu eintak af ljósmyndabók sinni Shot in
Reykjavik sem kom út árið 2012. Í bókinni er fjöldi svarthvítra mynda sem teknar voru í
Reykjavík á árunum 1987-1991 og 2004-2012
6.des. Halla Guðmundsdóttir,Dalsmynni, gefur fleiri bækur ýmissa efnisflokka.
10. des.- Ingibjörg Ingimarsdóttir gefur fyrir hönd Lionsklúbbsins Öglu tvö eintök af
nýútkomnu Öglublaði en blaðið sem kemur út á aðventunni ár hvert og hefur nú komið
út árlega síðan 1994.
16. des. Unnsteinn Elíasson, Ferjubakka,-gefur nokkuð magn bóka ýmissa efnisflokka,
m.a. Kennslubækur á ensku og íslensku. Unnsteinn bætir við gjöfina degi síðar en einnig
afhendir hann ýmsar bækur úr eigu móður sinnar Guðrúnar Kristjánsdóttir- nokkrum
dögum síðar bætir Unnsteinn enn við gjöfina, þar má meðal annars finna bækur á sviði
tölvumála.
17. des. Jónína Erna Arnardóttir,Borgarnesi, færir safninu eintök af diski Kammerkórs
Vesturlands, Hljómi jólanna sem kom út fyrir nokkrum árum og diskinn Ég bið að heilsa
öllum sem ég unni, í minningu aldarafmælis Halldórs Laxness frá árinu 2002, hvorugir
diskarnir voru til hér fyrir.
18. des. Sóley Ösp Karlsdóttir, Hvanneyri, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka.
23. des. Vigdís Pálsdóttir,Borgarnesi, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka, á íslensku
og ensku.
30. des. Grétar Jónsson Hávarsstöðum, gefur ónotað eintak af ljóðabók Bjarna
Brekkmanns frá Brekku á Hvalfjarðarströnd, bókin nefnist Langlífið á jörðunni og kom
út árið 1969, en bókin er tölusett 255/300. Hún var ekki til fyrir á safninu.
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3. Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar
Jóhanna Skúladóttir, héraðsskjalavörður

3.1 Almennt
Safnið er héraðsskjalasafn Borgarbyggðar og er einnig með þjónustusamning við
Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp. Safnið starfar eftir lögum nr. 66/1985 um
Þjóðskjalasafn Íslands, reglugerð um héraðsskjalasöfn nr. 283/1994 og samþykkt um
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar 2011. Það er eitt af fimm söfnum sem eru með
sameiginlega aðstöðu í Safnahúsi Borgarfjarðar í Borgarnesi. Afgreiðslustími
skjalasafnsins er frá klukkan 9.00-16.00 alla virka daga og hægt er að sitja í lestrarsal
Safnahússins til kl. 18.00.
Umsjá skjalasafnsins er í höndum Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavarðar. Hluta af árinu
unnu Jenný Johansen og Lilja Guðmundsdóttir við skráningu og pökkun gagna. Við
skönnun og skráningu ljósmynda unnu Magnús Daníel Einarsson og Bjarki Þór Grönfeldt
Gunnarsson, sumarstarfsmenn Safnahúss. Enn fremur unnu Ragnheiður Kristófersdóttir
og Jenni R. Ólason í sjálfboðavinnu við flokkun og skráningu ljósmynda og skjala.

3.2 Skjalavarsla og þjónusta
Skráðar gestakomur á skjalasafn voru 181 og er það aðeins fjölgun frá árinu áður en þá
voru skráðar gestakomur með afhendingar og á lessal 160. Skráðar fyrirspurnir í síma
og tölvupósti eru 230 og eru það fleiri en árið 2012 en þá voru þær 170.
82 afhendingar voru á árinu en voru 75 í fyrra. Á árinu hefur að venju verið unnið við
að skrá og flokka skjöl, bæði nýrri og eldri afhendingar ásamt afgreiðslu erinda og
fyrirspurna. Gögnin eru enn skráð í FileMaker en bið hefur orðið á að tekinn væri upp
sameiginlegur skjalaskrárgrunnur héraðsskjalasafnanna og Þjóðskjalasafns. Búið er að
flytja nokkuð magn af skjölum í nýtt geymsluhúsnæði á Sólbakka, þar á meðal gamlar
verslunarbækur sem áður voru geymdar uppi á lofti Safnahúss.
3.3 Námskeið og fundir
Þann 1. mars fór héraðsskjalavörður á fræðslufund um ný upplýsingalög nr. 140/2012.
Fundurinn var á vegum Félags héraðsskjalavarða í samvinnu við Reykjavíkurborg.
Fyrirlesari var Elín Ósk Helgadóttir héraðsdómslögmaður.
Fundur héraðsskjalasafna og Þjóðskjalasafns Íslands var haldinn 12. apríl. Fundarefni var
m.a. frumvarp til laga um opinber skjalasöfn, ræddar voru eftirlitsheimsóknir ÞÍ á
héraðsskjalasöfnin og væntanleg skýrsla um þær. Starfsmenn ÞÍ voru með kynningu á
manntalsvef og skráningu sóknarmannatala á ÞÍ. Enn fremur var rætt um samræmda
tölfræðiskráningu safnanna og samskrá yfir einkaskjalasöfn sem stefnt er að verði
aðgengileg á vef á árinu 2014. Í samskránni mun koma fram hvert einkaskjalasafnið er og
í hvaða safni það er varðveitt. Skrá þessi mun hjálpa til við leit að einstaklingum, félögum
og fyrirtækjum því með henni er möguleiki að sjá á einum stað hvar öll einkaskjalasöfn
eru varðveitt í stað þess að þurfa að leita á mörgum stöðum eins og nú er.
Ráðstefna starfsmanna á héraðsskjalasöfnum var haldin í Kópavogi 23. og 24. september.
Þar voru tekin fyrir ýmis viðfangsefni sem skjalasöfnin vinna að í dagsins önn eins og
skráning skjalasafna í samræmi við alþjóðlega staðla, og farið yfir innihald skjalasafna frá
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bygginga- og skipulagsfulltrúum sveitarfélaga. Afgreiðsla fyrirspurna úr skjalasöfnum með
hliðsjón af lögum og reglum. Einnig var rætt um langtímavarðveislu rafrænna skjala og
nauðsyn þess að minna á að skjalamyndari þarf að prenta út mikilvæg skjöl þar til hann
fær leyfi til rafrænnar skjalavörslu.

3.4 Sýningar
Haldið var upp á norræna skjaladaginn 2. laugardag nóvembermánaðar að venju.
Þjóðskjalasafn Íslands og héraðsskjalasöfnin voru með sameiginlegan skjaladagsvef
skjaladagur.is í tilefni dagsins. Í ár var þemað „Fjársjóðir úr fórum skjalasafnanna“.
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar sýndi þar bréf sem það fékk til varðveislu á árinu. Bréfið
skrifaði Steinunn Stefánsdóttir Fíflholtum Hraunhreppi árið 1922 til Ingveldar systur
sinnar í Vesturheimi. Í því segir Steinunn frá jólahaldi fjölskyldunnar í Fíflholtum og einnig
frá andláti og útför húsbóndans á heimilinu. Er bréfið mikill fjársjóður, bæði vel skrifað
og innihaldsríkt. Einnig voru skjöl og ljósmyndir sem tengdust Ólafi Guðmundssyni
tómthúsmanni og fjölskyldu hans sem voru fyrstu íbúar Dalbrúnar, nú Gunnlaugsgötu 16
í Borgarnesi rétt fyrir árið 1900 sýnd í sýningarkassa.
Skjalasafnið tekur þátt í sameiginlegum sýningum safnanna í Safnahúsi með því að leggja
til á þær efni eins og ljósmyndir og skjöl. M.a. var í desember sett upp lítil sýning með
gömlum jólakortum en af þeim er til töluvert í skjalasafninu. Úr skjalasafni Útvarps- og
sjónvarpsfélags Borgarness var sýnd upptaka Harðar Jóhannssonar frá árinu 1985 frá
uppfærslu leikdeildar Skallagríms á leikritinu Ingiríður Óskarsdóttir, gamanleiks í þremur
þáttum eftir Trausta Jónsson veðurfræðing.
Nokkuð var sett inn af myndum á ljósmyndavefinn ljosmyndasafn.safnahus.is á árinu og
er fólk duglegt að senda inn upplýsingar um myndirnar. Eins var lítillega bætt við efni á
vísnavefinn bragi.info/borg á árinu.

3.5 Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2013
2013/1 Ragnheiður Kristófersdóttir. Ljósmynd (stafræn) af konum í skemmtiferð 1938-39. Myndin var í
eigu Lisbeth Zimsen. Ragnheiður Kristófersdóttir afhenti.
2013/2 Guðrún Jónsdóttir. Ljósmynd tekin árið 2006 við höfnina í Reykjavík þegar verið var að flytja
gamla landganginn úr Pourquoi-pas? út í franska gólettu. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2013/3 Björn Sigurbjörnsson Hrísum. Bréf og ýmis skjöl tilheyrandi Birni, foreldrum hans og
Ungmennafélagi Reykdæla frá árunum 1885-1951. Þórdís Sigurbjörnsdóttir afhenti.
2013/4 Veiðifélag Gljúfurár. Veiðibækur frá árunum 2006-2011. Birna G. Konráðsdóttir afhenti.
2013/5 Veiðifélag Norðurár. Veiðibækur fyrir árið 2011. Birna G. Konráðsdóttir afhenti.
2013/6 Félag eldri borgara í Borgarnesi og nágrenni (FEBBN). Bréf, inntökubeiðnir og úrsagnir félaga.
Starfsáætlanir og bókhald 2003-2010. Jenni R. Ólason afhenti.
2013/7 Ásmundur Daníelsson. 6 svarthvítar ljósmyndir af Borgarnesi, Eldborginni strandaðri í
Samlagsfjörunni og flugvél sem hlekktist á. Ásmundur Daníelsson afhenti.
2013/8 Þórdís Reynisdóttir. Sauðavísur eftir Jón Sigurðsson og Jón Eyjólfsson. Innrömmuð kveðja til
Ingibjargar Einarsdóttur Skarðshömrum. Þórdís Reynisdóttir afhenti.
2013/9 Jóna Ólöf Jónsdóttir. Ljósmyndir og bréf. Valborg Þ. Snævarr afhenti.
2013/10 Gunnar Kristjánsson. Ljósmyndir (stafrænar) af skipinu Arnarfelli á sundinu milli Stóru- og Litlu
Brákareyjar um 1960, boðskort vegna opnunar Ostahornsins Egilsgötu 2, 1997. Gunnar Kristjánsson
afhenti.
2013/11 Bréfhirðingin Gilsbakka. Bréf, samningar, reglugerðir, skýrslur, pósttaxtar, kvittanir 1885-1941.
Þorsteinn Magnússon afhenti.
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2013/12 Theódór Þórðarson. Skjöl og myndir frá starfi Leikdeildar Ungmennafélagsins Skallagríms 19801985. Theódór Þórðarson afhenti.
2013/13 Magnús Andrésson Gilsbakka. Kistill með handskrifuðum ræðum séra Magnúsar Andréssonar.
Þorsteinn Magnússon afhenti.
2013/14 Ólafur Kristófersson. Skólaspjald.
Kristófersson afhenti.

Nemendur í Hvítárbakkaskóla 1915-1916. Ólafur

2013/15 Anna Margrét Marisdóttir. 8 ljósmyndir m.a. af ættingjum og frá Hvítárbakka. 1919-1929. Anna
Margrét Marisdóttir afhenti.
2013/16 Ungmennafélagið Skallagrímur, knattspyrnudeild. Bókhald. Hilmar Már Arason afhenti.
2013/17 Ástríður Sigurðardóttir ljósmóðir í Lundarreykja-, Skorradals- og Andakílshreppi. Fæðingabækur
og bólusetningarbækur frá tímabilinu 1903-1974. Sigrún Kristjánsdóttir afhenti.
2013/18
Hallsteinn Sveinsson. Ljósmyndir, myndaalbúm, blaðaúrklippur og vegabréf. Hallsteinn
Sigurðsson afhenti.
2013/19 Kristín Sveinbjarnardóttir Nýja Bæ. Skólaspjald. Nemendur og kennarar Samvinnuskólans
veturinn 1925-1926. Kristinn Reynisson afhenti.
2013/20 Hvítársíðuhreppur. Sveitabók 1951-1966. Ársreikningar 1963-1990. Eyjólfur Andrésson afhenti.
2013/21 Sólveig Sigurðardóttir Stóra Lambhaga. 9 mannamyndir (stafrænar). Brandur Fróði Einarsson
afhenti.
2013/22 Brandur Fróði Einarsson. 8 mannamyndir (stafrænar). Brandur Fróði Einarsson afhenti.
2013/23 Jóhannes Halldór Benjamínsson frá Hallkelsstöðum. 3 ljósmyndir (stafrænar) af Jóhannesi og Ásu
Jóhönnu Sanko. Elín Helga Jóhannesdóttir afhenti.
2013/24 Dagbjartur Dagbjartsson. Skjöl og ljósmyndir frá heimilinu á Refsstöðum Hálsasveit, m.a. frá
Árna Oddssyni, Helgu Sigurðardóttur og Sigríði Árnadóttur. 1912-1984. Dagbjartur Dagbjartsson afhenti.
2013/25 Þórdís Sigurbjörnsdóttir. 73 ljósmyndir frá heimilinu Hrísum, mest mannamyndir, þar af 5 í
römmum. Þórdís Sigurbjörnsdóttir afhenti.
2013/26 Bændaskólinn Hvanneyri. Ljósmyndir, glerplötur og filmur. Myndir af nemendum, starfsfólki, frá
skólalífi og byggingum á Hvanneyri. Hafdís Pétursdóttir afhenti.
2013/27 Hulda Daníelsdóttir. Ljósmyndir og fleira. Sigurður A. Guðmundsson afhenti.
2013/28 Borgarbyggðarlistinn. Bók með nöfnum stofnfélaga Borgarbyggðarlistans ásamt fundargerð
17.3.1998. Bjarni Þorsteinsson afhenti.
2013/29 Kaupfélag Borgfirðinga. Ljósmyndir af starfsmönnum KB. Bjarni Þorsteinsson afhenti.
2013/30 Björk Halldórsdóttir. Ljósmyndir frá heimsókn Ásgeirs Ásgeirssonar forseta í Borgarnes 1955.
Ljósmyndari: Vigfús Sigurgeirsson. Ljósmyndir frá Logalandi Reykholtsdal, Jón Helgason og frú í heimsókn.
Björk Halldórsdóttir afhenti.
2013/31 Stefán Eggertsson Vogi. Fundargerðir sameiginlegra funda Ungmennafélaganna Björns
Hítdælakappa og Egils Skallagrímssonar 1945-1949. Nokkrir leikhús- og boðsmiðar. Ljósmynd af
nemendum og kennurum Unglingaskólans í Borgarnesi 1949. Ljósmyndari: Árni Böðvarsson. Sigrún
Stefánsdóttir afhenti.
2013/32 Ómar Arason. Ljósmyndir (stafrænar) mest mannamyndir. Ómar Arason afhenti.
2013/33 Kristján Fjeldsted. Fæðingarvottorð, einkunnir, heillaóskaskeyti. Bókhald yfir seldan lax og fleira
viðkomandi laxveiði í Ferjukoti. Þorkell Fjeldsted afhenti.
2013/34 Þórdís Þ. Fjeldsted. Námsefni frá íþróttaskólum, Ollerup, Snoghøj og Laugarvatni. Vinnubækur og
tímaseðlar. Krosssaumsmynstur. Ljósmynd af stúlku. Þorkell Fjeldsted afhenti.
2013/35 Reykholtsdalshreppur. Sáttabók fyrir Reykholtsdalssáttaumdæmi 1939-1968. Ýmis skjöl vegna
peningalána til hreppsins og hreppsbúa. Samningar. Landamerki í afrétti, Gögn frá 1886-1976. Einar G.
Pálsson afhenti.
2013/36 Ungmennafélagið Eldborg (fyrst Framfarafélagið Eldborg). Fundargerðabækur og blað 1913-1957.
Kristján Magnússon afhenti.
2013/37 Bergljót Ingólfsdóttir. Póstkort útgefið 1986 með mynd frá matreiðslunámskeiði í
barnaskólahúsinu í Borgarnesi 1914. Bergljót Ingólfsdóttir afhenti.
2013/38 Einar Elías Guðlaugsson. Landamerki Litluskóga 1886 og afsalsbréf frá 1949. Einar Elías
Guðlaugsson afhenti.
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2013/39 Jón Júlíus Jónsson Birkibóli. Bréf og ljósmyndir 1935-1971. Fanney Hannesdóttir afhenti.
2013/40 Marinó Sigurðsson bakari Borgarnesi. Tvær ljósmyndir (stafrænar) af Marinó og Guðrúnu konu
hans og af Marinó og Haraldi Björnssyni. Halldóra Marinósdóttir afhenti.
2013/41 Verslun Björns Jónssonar Borgarnesi (Hornið). Bókhald 1926-1928. Björn Jónsson afhenti.
2013/42 Garðyrkjufélagið Dílarnir Borgarnesi. Fundargerðabók 1931-1956. Björn Jónsson afhenti.
2013/43 Ferðamálasamtök Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Send bréf 2002-2003. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2013/44 Kirkjukór Borgarness. Ljósmyndir úr eigu Kirkjukórs Borgarness. Þórólfur Sveinsson afhenti.
2013/45 Erla Björk Daníelsdóttir. 22 ljósmyndir m.a. af fólki og af Skallagrímsgarði og Hótel Borgarnesi.
Erla Björk Daníelsdóttir afhenti.
2013/46 Kleppjárnsreykjaskólahverfi. Bréf, skólahaldsskýrslur, samningar, nemendaspjöld og kladdar 19712007. Ingibjörg Adda Konráðsdóttir og Jóna Kristjánsdóttir afhentu.
2013/47 Óskar Þórðarson frá Haga. Bréf og veðurbækur 1892-1976. Ársæll Óskarsson afhenti.
2013/48 Þórdís Sigurlína Guðmundsdóttir. Bréf og ljósmyndir er varða Sæmund Stefánsson úr Hvítársíðu
1929-1944. Sæmundur Gunnarsson afhenti.
2013/49 Ásgeir Ásgeirsson Borgarnesi. Ljósmynd af hestamönnum á leið vestur í Dali 1971. Ásgeir
Ásgeirsson afhenti.
2013/50 Fjóla Guðmundsdóttir Stóru Skógum. Ljósmyndir af kór Stafholtskirkju og af kórum í
Mýraprófastdæmi 1954. Erla Kristjánsdóttir afhenti.
2013/51 Ómar Hauksson. Ljósmyndir (starfrænar) af gamla bænum á Hömrum í Hraunhrepp og umhverfi
hans. Ómar Hauksson afhenti.
2013/52 Ólöf Sigurðardóttir. Ljósmyndir m.a. skólamyndir frá Hvanneyri og Borgarnesi 1924-1949. Ólöf
Sigurðardóttir afhenti.
2013/53 Guðrún Jónsdóttir. Ljósmyndir af Nönnu og Svanhvíti Egilsdætrum og Guðríði Níelsdóttur og
Freyju Bjarnadóttur. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2013/54 Hallsteinn Sveinsson. Ljósmyndir (stafrænar) af Hallsteini og bræðrum hans 1970-1990. Eysteinn
Sigurðsson afhenti.
2013/55 Hallsteinn Sveinsson. Ljósmyndir (stafrænar) af Hallsteini, foreldrum hans og systkinum. Tvær
málaðar myndir og 1 teikning af Hallsteini eftir Þorfinn (Þorra). Þorfinnur Sigurgeirsson afhenti.
2013/56 NN. Mótaskrár og dagskrár frá Kirkjukórasambandi Borgarfjarðarprófastæmis, Æskulýðsmóti við
Grábrók, Delerium búbónis og fl. 1952-1972. Erla Dís Sigurjónsdóttir afhenti.
2013/57 Sparisjóður Mýrasýslu. Sparisjóðsbók, reikningur og uppgjör 1913-1914. Steinunn Ásta
Guðmundsdóttir afhenti.
2013/58 Rótaryklúbbur Borgarness. Málasafn aðallega frá 1957-1958. Gréta Björg Sörensdóttir afhenti.
2013/59 Hallsteinn Sveinsson. Ljósmyndir (stafrænar) m.a. af Hallsteini og verkum hans. Hjalti Jóhannsson
afhenti.
2013/60 Veiðifélagið Flóka. Veiðibækur 1973-2005. Sigurður Jakobsson afhenti.
2013/61 Ingibjörg Sigurðardóttir. Ljósmyndir (stafrænar) m.a. af fjölskyldu og vinum, úr Mjólkursamlagi
Borgfirðinga og af gamla bænum á Hrafnkelssöðum Hraunhreppi. Ingibjörg Sigurðardóttir afhenti.
2013/62 Gestur Friðjónsson. Myndaalbúm (stafrænt) Gests m.a. myndir frá Hofsstöðum í Álftaneshreppi.
Gestur Friðjónsson afhenti.
2013/63 Friðrik Þórðarson og Stefanía Þorbjarnardóttir. Skjöl, ljósmyndir og tónbönd. Herdís
Óskarsdóttir afhenti.
2013/64 Magnús Ágúst Jónsson. Saga Sparisjóðs Mýrasýslu 1913-1957. Afrit. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2013/65 Steinunn Stefánsdóttir Fíflholtum. Bréf frá Steinunni til Ingveldar Stefánsdóttur í Vesturheimi
1922. Hrefna Hjálmarsdóttir afhenti.
2013/66 Sigurður Guðbrandsson mjólkurbússtjóri. Námsvottorð og meðmæli frá Bændaskólanum á
Hvanneyri og Hvítárbakkaskóla 1926-1927. Ingibjörg Sigurðardóttir afhenti.
2013/67 Reykholtsdalshreppur. Málasafn 1944-1986 (ekki samfellt), reikningar vegna Læknisbústaðarins á
Kleppjárnsreykjum 1966-1968 og 1974-1986. Ingibjörg A. Konráðsdóttir afhenti.
2013/68 Guðjón Eiríksson. Bréf um örnefni í Þingneslandi árið 1923. Eyjólfur Hjálmsson afhenti.
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2013/69 Kristín Marísdóttir. Ljósmyndir af Marís Guðmundssyni og af Marís Óskari Guðmundssyni.
Kristín Marísdóttir afhenti.
2013/70 Borgarhreppur. Viðskiptabók Borghreppingamóts 1944-1981. Sigurjón Jóhannsson afhenti.
2013/71 Albert John Blackman. Ljósmyndir og bréf sem tengjast Albert John Blackman breskum hermanni
í Borgarnesi um 1940 en hann annaðist rekstur pósthúss. Júlíana Jónsdóttir afhenti.
2013/72 Guðmundur Jónsson. Afsöl, prófskírteini, póstkort og ljósmyndir frá Guðmundi og Jóni
Guðjónssyni föður hans. Halldór Ingi Hansson afhenti.
2013/73 Einar G. Pálsson. Söngskrá frá tónleikum í Hafnarfirði í maí og dagskrá Noregsferðar
Kveldúlfskórsins í júní 1989. Einar G. Pálsson afhenti.
2013/74 Guðni Haraldsson. Ljósmyndir mest mannamyndir úr búi forfeðra Guðna á Grímsstöðum í
Álftaneshrepp. Guðni Haraldsson afhenti.
2013/75 Snorri Þorsteinsson. Skjöl og ljósmyndir. Snorri Þorsteinsson afhenti.
2013/76 Þorkell Fjeldsted. Gamlar ljósmyndir frá Ferjukoti m.a. af Hvítárvöllum, mönnum fyrir framan
Alþingishúsið og mynd af heimilisfólkinu á Stóru Borg í Víðidal.
2013/77 Álftaneshreppur. Fundargerðabók hreppsins 1958-1980. Einar Ole Pedersen afhenti.
2013/78 Veiðifélag Langár og Urriðaár. Veiðibækur 2004-2012. Einar Ole Pedersen afhenti.
2013/79 Lilja Guðmundsdóttir. Dagskrár og auglýsingar vegna tónleika í boði Sparisjóðs Mýrasýslu 20062008. Lilja Guðmundsdóttir afhenti.
2013/80 Haukur Arinbjarnarson. Nemendaspjald frá skólanum á Hesti 1923-1924. Haukur Arinbjarnarson
afhenti.
2013/81 Jónína Erna Arnardóttir. Ljósmynd af Gunnlaugsgötu 16 (Dalbrún) Borgarnesi 1978. Jónína Erna
Arnardóttir afhenti.
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4. Munasafn
Guðrún Jónsdóttir, forstöðumaður
Munasafn er samheiti yfir þrjú söfn: Byggðasafn Borgarfjarðar, Náttúrugripasafn
Borgarfjarðar (deild í byggðasafni) og Listasafn Borgarness. Eins og áður hefur komið
fram er í samþykktum byggðasafnsins kveðið á um starf munavarðar. Sigrún Elíasdóttir
gegndi því starfi en eftir að hún hætti störfum vorið 2010 hefur ekki fengist fjámagn til
að ráða nýja manneskju í það Forstöðumaður hefur því sinnt því starfi til viðbótar við
annað skv. starfslýsingu hans.

4.1 Byggðasafn Borgarfjarðar
Í safninu voru í árslok skráð 9.903 númer og voru á árinu 117 nýir gripir nýskráðir. Er
söfnun ágætlega virk og hafa frá árinu 2010 verið skráðir 437 munir í safnið.
2010
2011
2012
2013

9.466
9.715
9.786
9.903

Þess má geta að á bak við sum númeranna voru mun fleiri gripir. Allt sem kom nýtt inn
var skráð í SARP (áður var skráð í Filemaker skráningakerfið, en frá nr. 9652 einungis í
SARP). Í árslok 2013 voru alls 2.448 munir skráðir í Sarp.
Á árinu (janúar - júní) var unnið við að flytja eldri safnkostinn yfir í SARP og náðist að
færa 384 eldri muni á milli. Voru þeir allir yfirfarnir og mældir og tekin af þeim ljósmynd.
Ennfremur voru skráningar leiðréttar og leitað betri heimilda ef þörf var á. Þess verður
freistað að halda yfirfærslum áfram á árinu 2014.
Byggðasafnið vinnur samkvæmt söfnunarstefnu sem síðast var endurskoðuð í október
2013 og samþykktum frá árinu 2008.
Markvisst hefur á síðustu árum verið unnið í að treysta allt skipulag og innviði safnsins
og á árinu var lögð inn umsókn hjá Safnaráði um viðurkenningu. Fékkst sú viðurkenning í
ársbyrjun 2014. Af því tilefni var einnig sótt um formlegt starfsleyfi og það veitt.
Hvað helstu verkefni safnsins varðar er vísað í almennan formála í upphafi skýrslunnar.
Aðföng Byggðasafnsins voru sem hér segir:
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Aðfangaskrá 2013
Nr.
9787

Munur

Gefandi

Brennimark úr eigu Halldórs Valdimarssonar

María Ingólfsdóttir

9788 - 9873 Munir (86 talsins) frá Gilsbakka í Hvítársíðu

Þorsteinn Magnússon

9874

Penni merktur Vírneti ehf

9875

Áprentaðir bréfpoki úr verslun Björns Jónssonar

Karl G. Smith

9876

NMT sími úr eigu Sigurbjörns Björnssonar á Hrísum

Þórdís Sigurbjörnsdóttir

9877

Dúkkulísubók frá Refsstöðum í Hálsasveit

Dagbjartur K. Dagbjartsson

9878

Dúkkurúm úr eigu Huldu Daníelsdóttur, Borgarnesi

Sigurður Guðmundsson

9879

Teppi saumað af Huldu Daníelsdóttur

Sigurður Guðmundsson

9880

Tafla-griffilspjald, líklega úr eigu Huldu Daníelsdóttur

Sigurður Guðmundsson

9881-9883 Kjóll, veski of. úr eigu Þórdísar Fjeldsted Ferjukoti

Steinn Eyjólfsson

Þorkell Fjeldsted

9884

Fyrirtækisfáni frá Borgarnes kjötvörum

Bergsveinn Símonarson

9885

Fyrirtækisfáni frá Brúðuheimum í Borgarnesi

Guðm. Skúli Halldórsson

9886

Silfurbikar (heiðursverðlaun) úr eigu Ingimundar Kristjánssonar Svignaskarði

Rósa Guðmundsdóttir

9887

Hljómsveitarvesti Lúðrasveitar Borgarness, saumað af Herdísi Guðmundsdóttur

Snorri Páll Davíðsson

9888

Upphlutur og fylgihlutir úr eigu Soffíu Bogadóttur frá Brúarfossi

Rebekka María Jóhannesdóttir

9889

Klyftöskur saumaðar af Gesti Guðmundssyni á Ytri-Rauðamel í Eyjahreppi

Ásgeir Ásgeirsson

8990

Penni út pennasafni Sumarliða P. Vilhjálmssonar á Ferjubakka í Borgarhreppi

Guðrún Jónsdóttir

8991

Tóbaksbaukur úr silfri (tóbaksdósir) úr eigu Sæmundar Stefánssonar

Sæmundur Gunnarsson

8992

Ævisaga Sæmundar Stefánssonar

Sæmundur Gunnarsson

9893

Tóbaksponta útsk. af Ríkharði Jónssyni

R.C. Doc Weaver

9894

Myndverk eftir Hallstein Sveinsson

Sigríður Sveinsdóttir

9895

Verðlaunagripur úr eigu Sparisjóðs Mýrasýslu, gerður af Oddnýju Þ. Bragadóttur Arion banki

9896

Kistill frá Kirkjubóli í Hvítársíðu, úr eigu Ingibjargar Sigurðardóttur

9897

Gúmmíhanskar úr eigu Sigríðar Lind Eyglóardóttur

Eygló Egilsdóttir

9898

Sparisjóðsbók frá Sparisjóði Mýrasýslu 1942 úr eigu Lilju Jónasdóttur

Lilja Jónasdóttir

9899

Sparibaukur frá Sparisjóði Mýrasýslu, úr eigu Lilju Jónasdóttur

Lilja Jónasdóttir

9900

Rafknúin reiknivél úr eigu Tómasar Hallgrímssonar Borgarnesi

Guðni Haraldsson

9901

Hárþurrka úr eigu Guðríðar Elísabetar Níelsdóttur í Borgarnesi

Guðni Haraldsson

9902

Hljómtækjasskápur úr eigu Tómasar Hallgrímssonar í Borgarnesi

Guðni Haraldsson

9903

Hljómplötusafn úr eigu Tómasar Hallgrímssonar í Borgarnesi

Guðni Haraldsson

Böðvar Guðmundsson

4.2 Listasafn Borgarness
4.2.1 Safnkosturinn
Alls bárust safninu 54 verk á árinu. Þar af voru 10 keypt; teikningar eftir Tolla, og 38
rausnargjöf Hallsteins Sigurðssonar. Alls voru 684 verk skráð í eigu Listasafns
Borgarness í árslok 2013 (630 í árslok 2012).
Safnið á auk þess fé í sjóði sem einnig er frá Hallsteini og ætlað hefur verið að byggingar
listasalar í nýju safnahúsi. Stefnan síðustu ár hefur verið að kaupa lítið af verkum til
safnsins heldur einbeita sér að bættum aðbúnaði og meiri miðlun og betra utanumhaldi
um verkin sem fyrir eru. Nýir geymsluskápar á Sólbakka voru ekki teknir í notkun á
árinu vegna þess að plötur í þeim voru rangt stansaðar frá framleiðanda. Þurfið að panta
nýjar festingar að utan vegna þessa (væntanlegar í ársbyrjun 2014).

4.2.2 Sýningahald og lán á listaverkum
Sýningin Mannamyndir stóð til 15. janúar (opnuð 27. desmber). Um var að ræða sýningu
á mannamyndum eftir ýmsa listamenn, völdum af handahófi úr safnkostinum.

22
Þann 23. jan. 2013 var opnuð sýning á myndum þar sem Borgarnes var myndefnið, í
tilefni af því að 1913 varð Borgarneshreppur fyrst til sem sérstakt sveitarfélag. Á
sýningunni voru allnokkrar myndir úr safnkostinum og voru flestar þeirra eftir Einar
Ingimundarson.
Þann 22. apríl (Sumardagurinn fyrsti) var opnuð sýning á verkum Tolla (Þorláks
Morthens) í Hallsteinssal. Aðsókn var afar góð og stóð sýningin (sölusýning) fram í
september.
Stærsta verkefni safnsins var minningarsýning um Hallstein og Ásmund Sveinssyni, sem
var opnuð 19. sept. að viðstöddu fjölmenni. Stóð hún út árið og fram í janúar 2014.
Voru þar ýmis verk úr safnkostinum og var áhersla lögð á myndir ýmissa listamanna af
Hallsteini auk abstraktmynda úr safninu. Sýningin var unninn í náinnu samvinnu við
fjölskyldu þeirra bræðra sem gáfu safninu góðar gjafnir við sýningarlok.
Eins og fyrr voru verk úr Listasafninu lánuð til ýmissa stofnana á Borgarfjarðarsvæðinu
og tekið gjald fyrir samkvæmt fyrirliggjandi verðskrá. Verk voru leigð til eftirtalinna aðila:
Félagsstarf aldraðra í Borgarnesi - 2 verk
Háskólinn á Bifröst - 8 verk
Héraðsdómur Vesturlands - 6 verk
KPMG Borgarnesi – 2 verk
Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri - 14 verk
Menntaskóli Borgarfjarðar - 3 verk
Ráðhús Borgarbyggðar - 38 verk
Sýslumaðurinn í Borgarnesi - 22 verk
Samtals hafa verið 95 verk í útláni á árinu.
Í októberlok var sent formlegt bréf til allra þeirra stofnana sem eru með verk í láni þar
sem þau voru tilgreind hvert fyrir sig. Kveðið var einnig á um að eftirlit skyldi haft með
þeim og þau ekki höfð þar sem hætta væri á skemmdum af raka, nálægri umferð eða
geislum sólar.
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Nr.
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684

Munur
Geoffrey Brase, vatnslitamynd frá Borgarnesi
Jóh. Jóhannesson (Buddi), Borgarnesmynd, olía á striga
Jón Ólafsson úr Borgarnesi, Borgarnesmynd, olía á striga
Guðmundur H. Sigurðsson, Sauðfjárveikivarnir
Björg Þorsteinsdóttir 1981, grafíkverk: Gamalt bréf II
Þórður Hall, 1977, grafískverk: Landslag II
Ragnheiður Jónsdóttir 1974
Kristinn Helgason. Ljósmynd af sýningu.
Kristinn Helgason. Ljósmynd.
Einar Hákonarson, grafíkmynd
Hafsteinn Austmann, olía á striga
Hafsteinn Austmann, vatnslitamynd
Hjörleifur Sigurðsson, vatnslitamynd
Jón Óskar (Ásmundsson) vax og túss
Jón Óskar (Ásmundsson) vax og túss
Þórdís Alda Sigurðardóttir vatnslitamynd
Silla (Sigurlaug Jóhannesdóttir) verk úr ljósu hrosshári
Jón Axel Björnsson vatnslitamynd
Jón Axel Björnsson vatnslitamynd
Jón Axel Björnsson vatnslitamynd
Jón Axel Björnsson vatnslitamynd
Guðmundur Ármann Sigurjónsson “Jóns Stefánssonar stef” dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson Kjarvalsstef, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, Mia in memorian, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, “Þorvaldarstef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista, “Fjallabak”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista, “Hamarsstígur 12”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista “Ásgrímsstef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista, “Kristínarstef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista “Nínustef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, dúkrista “Louisustef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, “Júlíönnustef”
Guðmundur Ármann Sigurjónsson, “Schevingsstef”
Þorbjörg Guðmundsdóttir (Ármannssonar), dúkrista
Pétur Bjarnason, myndverk úr bronsi
Margrét Zophoníasdóttir „Landslag“
Margrét Zophoníasdóttir „Toskana“
Örn Þorsteinsson/Thor Vilhjálmsson Listaverkabók og sýningaskrár
Þorbjörg Höskuldsdóttir teikning af Hallsteini Sveinssyni
Gunnlaugur Blöndal, olía á striga: portrait af Vigfúsi Guðmundssyni
Heiðarhorn (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Hafnardalur (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Skeljabrekka (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Skessuhorn (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Pakkhúsið (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Hafnarfjall (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Flyðrur (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Ferjukotssíki (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens
Skessuhorn (teikning, 53x53) – 2013, Þorlákur Morthens
Fiskilækur (teikning, 40x40) – 2013, Þorlákur Morthens

Listasafn Borgarness
Gefandi
Óþekktur
Óþekktur
Ása Helga Halldórsdóttir
Jenny Johansen
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Hallsteinn Sigurðsson
Ólafur Jóhannesson
Heiður Anna Vigfúsdóttir
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
Keypt til safnsins
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4.3 Náttúrugripasafn Borgarfjarðar
4.3.1 Almennt
Í safninu eru rúmlega átta hundruð gripir, mest fuglar, en einnig steinar og egg. Safnið er
í geymslum í aðalbyggingu, fyrir utan þau dýr sem eru til sýnis á sýningunni Börn í 100 ár
(um 30 dýr) og á sýningunni Ævintýri fuglanna (205 dýr, 116 tegundir).

4.3.2 Ævintýri fuglanna
Stór áfangi vannst þann 5. apríl þegar ný sýning Náttúrugripasafnsins var opnuð. Hlaut
hún nafnið Ævintýri fuglanna og er helguð minningu Sigfúsar Sumarliðasonar (19322001) fyrrv. formanns Náttúrugripa- og Byggðasafns Borgarfjarðar.
Megin efniviður sýningarinnar er stórt safn uppstoppaðra fugla í eigu
Náttúrugipasafnsins, að mestu leyti unnið af Jóni Guðmundssyni og Kristjáni
Geirmundssyni. Frá upphafi var ákveðið að framkvæma eftir því sem framkvæmdafé
fengist og hafði sýningin því verið lengi í undirbúningi eða allt frá árinu 2008:
2008
2009
2010 - 2012
2013

Greining á styrkleikum safnsins og hugmyndavinna fyrir sýningu
Hönnun
Unnið að lokahönnun og framkvæmdum
Verklok

Hönnuður sýningarinnar var Snorri Freyr Hilmarsson, en hann hannaði einnig hina
fastasýningu Safnahúss: Börn í 100 ár. Yfirsmiður var Hannes Heiðarsson. Grafíkmálun
önnuðust Steingrímur Þorvaldsson og Snorri Freyr Hilmarsson. Prentun: Merking ehf.
Grafík: Heiður Hörn Hjartardóttir. Endurbætur á fuglasafni: Bjarni Hlynur Guðjónsson.
Lýsing: Glitnir ehf. Hljóðhönnun: Sigurþór Kristjánsson. Hamskerar: Jón Guðmundsson,
Kristján Geirmundsson ofl.
Styrktaraðilar sýningarinnar voru þesir helstir: Borgarfjarðarstofa, Íslenska Gámafélagið
ehf., Landsbanki Íslands, Límtré Vírnet, Menningarráð Vesturlands, Náttúrufræðistofnun
Íslands, Náttúrustofa Vesturlands og Safnaráð Íslands.
Þessir lögðu einnig hönd á plóginn: Davíð Árnason, Guðmundur Guðmundsson, Guðni
Rafn Ásgeirsson, Hilmar Eiríksson, Jóhann Hlíðar Hannesson, Magnús Guðjónsson,
Menja von Schmalensee, Róbert Arnar Stefánsson, Þorvaldur Þór Björnsson.
Þetta er í fyrsta sinn í allmörg ár sem Náttúrugripasafni Borgarfjarðar er gert til góða,
en áhersla sýningarinnar er farflugið og verndun búsetusvæða. Þetta er undirstrikað í
leiðsögn. Hefur sýningin orðið gott innlegg í fræðslu nemenda á svæðinu.
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Nr.
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817

Aðfangaskrá (nýskráningar) 2013

Náttúrugripasafn Borgarfjarðar

Munur
Smyrill, karlfugl
Smyrill, kvenfugl
Enginn gripur er skráður með þetta númer
Enginn gripur er skráður með þetta númer
Heiðlóa
Heiðlóa
Brandugla með mús
Duggönd, karlfugl
Kría á flugi
Skúfönd

Gefandi
Ásgeir Ásgeirsson Borgarnesi
Ásgeir Ásgeirsson Borgarnesi

var í safninu en óskráð
var í safninu en óskráð
var í safninu en óskráð
var í safninu en óskráð
Náttúrufræðistofnun Íslands
Jón M. Guðmundsson hamskeri

Gert í Borgarnesi febrúar og mars 2014
Guðrún Jónsdóttir (sign)
Jóhanna Skúladóttir (sign)
Sævar Ingi Jónsson (sign)
Skýrsla þessi hefur verið kynnt byggðaráði Borgarbyggðar
sem jafnframt er stjórn Safnahúss Borgarfjarðar:
Bjarki Þorsteinsson
Ragnar Frank Stefánsson
Sigríður Bjarnadóttir

