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Safnahús Borgarfjarðar 
Ársskýrsla 2015  
 
1. Starfsemi safnanna 

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 á árinu 

1.2.1 Michelle Bird 
Þann 10. janúar var opnuð sýning á málverkum eftir Michelle Bird þar sem 
myndefnið var aðallega fólk úr Borgarnesi. Samhliða starfrækti listakonan 
teiknismiðju og var það mjög vinsælt, ekki síst hjá börnum. Sýningin stóð til loka 
febrúar og var vel sótt. 
 

1.2.2 Myndlistarsýning Loga Bjarnasonar 
Þann 28. febrúar var opnuð sýning á myndverkum Loga Bjarnasonar 
myndlistarmanns. Um nútímalistaverk var að ræða og stóð sýningin fram í apríl. Var 
fengur að því að fá ungan listamann úr héraði til að kynna list sína á heimaslóð. 
 

1.2.3 Listræn sköpun ungs fólks 
Á sumardaginn fyrsta, 23. apríl voru haldnir tónleikar í Safnahúsi. Var þar um að 
ræða uppskeruhátíð þróunarverkefnis sem Safnahús og Tónlistarskóli Borgarfjarðar 
hafa unnið að á undanförnum árum og miðar að því að efla listræna sköpun ungs 
fólks á grundvelli borgfirskra texta. Var þetta í þriðja sinn sem slíkt samstarf fór 
fram og hafa skáldin verið þessi: 
 

2012 – Guðrún Jóhannsdóttir frá Sveinatungu í Norðurárdal 
2014 – Guðmundur Böðvarsson 

 

Verkin sem samið var við árið 2015 voru eftir þessar fjórar konur (í aldursröð):  
Guðrún Halldórsdóttir eldri, Sigríður Helgadóttir, Valdís Halldórsdóttir og Guðrún 
Halldórsdóttir yngri. Gaf Safnahús af þessu tilefni út hefti með úrvali ljóða eftir 
konurnar fjórar og var það unnið í samvinnu við fjölskyldur þeirra. 
 

Alls voru að þessu sinni 18 lög frumflutt á tónleikunum og komu um 30 nemendur 
að flutningnum auk Gleðigjafa, kórs eldri borgara.  Eru forsvarsmenn Safnahúss og 
Tónlistarskóla afar ánægðir með samstarfið sem fellur vel að áherslum í 
menningarstefnu Borgarbyggðar. 
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1.2.4 Gleym þeim ei 
Á sumardaginn fyrsta var jafnframt opnuð ný sýning sem verið hafði í undirbúningi 
um margra mánaða skeið. Var hún sett upp í tilefni af 100 ára kjörgengisafmæli 
íslenskra kvenna og hlaut nafnið Gleym þeim ei. Þar var saga fimmtán kvenna sögð. 
Sérstaða sýningarinnar var að allt efni hennar var unnið af aðstandendum kvennanna 
sem valdar voru og lánuðu þeir einnig muni og myndir. Sýningin var eitt best 
heppnaða verkefni sem unnið hefur verið að í Safnahúsi og hlaut afar góða dóma 
þeirra fjölda gesta sem hana sóttu heim. Hönnun Heiðar Harnar Hjartardóttur þótti 
afar falleg og sýna viðfangsefninu virðingu og nærgætni. Sýningarspjöld voru prentuð 
í Framköllunarþjónustunni og sýningarskrár hjá Fjölritunar- og útgáfuþjónustunni, 
bæði eru þessi fyrirtæki í Borgarnesi.  
 

Að lokinni sýningu var frumsamda efnið um konurnar fimmtán lagt inn í 
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar eins og samið hafði verið um við höfunda þess strax 
í upphafi. Þess má geta að mikið af upplýsingum er þar að finna sem einungis gátu 
komið frá þeim sem vel þekktu til. 
 

1.2.5 Íslenski safnadagurinn 
Íslenski safnadagurinn var haldinn sunnudaginn 17. maí. Tók Safnahús þátt í þessu 
landsátaki safna með því að bjóða upp á leiðsögn og hafa  ókeypis inn á sýningar.   
 

1.2.6 Sumarlestur barna 
Í áttunda sinn efndi Héraðsbókasafn Borgarfjarðar til sumarlesturs fyrir börn. 
Tímabil sumarlesturs var að þessu sinni 10. júní-10. ágúst og markmiðið að 
nemendur viðhaldi og þjálfi þá lestrarleikni sem þeir hafa tileinkað sér í skólunum 
yfir veturinn.   
 

1.2.7 Sagnakvöld Safnahúss 
Þann 12. nóvember kl. 20.00 var árlegt Sagnakvöld Safnahúss haldið. Að venju voru 
þar kynntar nýjar bækur tengdar Borgarfirðinum og var lesið upp úr þremur þeirra:  

Þá hló Skúli, ævisaga Skúla Alexanderssonar eftir Óskar Guðmundsson 
Undir Fíkjutré: saga af trú, von og kærleika eftir Önnu Láru Steindal 
Sindur: ljósbrot frá eyðibýli eftir Ólöfu Þorvaldsdóttur 

 

Einnig kom Soffía Björg Óðinsdóttir frá Einarsnesi fram á Sagnakvöldinu og lék og 
söng eigin lög, hún vann um þessar mundir að útgáfu disks með tónlist sinni. 
  

1.2.8 Sýning á verkum Bjarna Guðmundssonar 
Þann 21. nóv. kl. 13.00 var opnuð ný sýning í Hallsteinssal og fékk hún heitið 
„Leikur með strik og stafi“  Um var að ræða sýningu á myndverkum og textum eftir 
Bjarna Guðmundsson safnamann og rithöfund á Hvanneyri og stóð hún fram til 20. 
jan. 2016. 
 

1.2.9 Höfunda minnst 
Safnahús (Héraðsbókasafn) vakti að vanda athygli á borgfirskum höfundum vegna 
stórafmæla þeirra á árinu. Sjá nánar undir Héraðsbókasafn. 
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1.2.10 Skráningar muna 
Talsvert var skráð af byggðasafnsmunum í Sarp og var hver munur yfirfarinn um 
leið. Var þetta gert með stuðningi Safnaráðs og var það Jenny Johansen sem skráði. 
Stórátak gert í skráningu Listasafns Borgarness og vistun í góðum geymslum tryggð, 
ekki síst fyrir tilstyrk Uppbyggingarsjóðs sem kostaði mánaðar vinnu við verkefnið. 
Var það Halldór Óli Gunnarsson sem vann verkið enda hafði hann unnið að sama 
verkefni sumarið áður fyrir styrk frá Menningarráði Vesturlands. 
 

1.2.11 Norræni skjaladagurinn 14. nóvember 
Héraðsskjalasöfnin og Þjóðskjalasafn voru með sameiginlegan vef í tilefni 
skjaladagsins og var þemað þetta árið samnorrænt „Gränslöst“. Íslensk yfirskrift 
skjaladagsins er „Án takmarka“. Á skjaladeginum var sett upp sýning um Sæmund 
Stefánsson og haldin kynning á bókinni Utangarðs? Ferðalag til fortíðar. 
  

Til viðbótar ofangreindu var unnið að ýmsum sérverkefnum. Starfsemi safnanna á árinu 
var kraftmikil og fjölbreytt og þau voru áberandi þáttur í samfélaginu. Þannig fellur 
starfsemin vel að markmiðum sveitarfélagsins um lifandi fræðslu og miðlun.   

 

1.3  Gestafjöldi 
Árið 2015 var fjöldi gesta á grunnsýningar (Börn í 100 ár og Ævintýri fuglanna) 
2.676 talsins og er það fjölgun um 363 manns eða 15,7 % (2014= 2.313).   
 

Sýningar á efri hæð hússins (skammtímasýningar) voru skoðaðar af 1.317 manns 
en árið 2014 af 940 manns, er það um 40 % aukning. 
 

Heimsóknir fræðimanna á Héraðsskjalasafn voru 174 árið 2014 en 146 árið 
2015. 
 

Gestatölur Héraðsbókasafns voru svipaðar á milli ára, þ.e. 6.735 árið 2014 og 
6.666 árið 2015. 
 

Samtals komu 10.805 gestir í Safnahús á árinu eða 6,33 prósent fleiri en árið 
áður. Mest aukning var í einstaklingskomum erlendra ferðamanna og er Safnahús 
mikilvægur þáttur í afþreyingarmöguleikum á svæðinu, ekki síst yfir vetrartímann.  
 

1.3.1 Heildargestafjöldi í Safnahúsi 2013-2015 
2013 2014 2015 

757 721 644 

797 740 800 

631 740 714 

1620 802 1005 

1291 1071 1138 

1108 800 1097 

947 1073 1224 

978 1070 1199 

794 752 877 

729 896 723 

763 776 744 

629 721 640 

11.044 10.162 10.805 
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1.3.2 Gestir á bókasafn 2013 – 2015 
2013 2014 2015   

617 600 579   

572 510 602   

530 620 574   

510 460 511   

520 619 479   

540 426 555   

578 555 540   

575 580 521   

530 602 560   

564 604 588   

580 570 607   

520 589 550   

6.636 6.735 6.666   

 

1.4  Fjárhagur  
1.4.1 Fjárhagsáætlun og útkoma ársins 
Í fjárhagsáætlun ársins 2015 var ráðstöfunarfé áætlað 33.577.195 kr. að frádreginni innri 
leigu (kr. 16.931.935). Þar af voru laun áætluð kr. 29.267.601 og almennur rekstur því 
kr. 4.309.594.  
 
Sambærilegar tölur ársins 2014 voru þessar: ráðstöfunarfé  kr. 29.268.038 að frádreginni 
innri leigu (kr. 16.481.509). Þar af voru laun áætluð 22.467.456 og eftir voru 6.800.582 
kr. til almenns rekstrar utan launa. Munurinn á ráðstöfunarfé á milli ára skýrist af því að 
á árinu 2014 var gert ráð fyrir framlagi vegna 1. áfanga flutninga í geymslur við Sólbakka.  
 
Að venju fylgdi áætlanagerð í Safnahúsi beiðni um lengri opnunartíma bókasafns, 
almennan starfsmann fyrir söfnin og kaup á skjalaskáp fyrir skjalasafnið. Þessu var öllu 
hafnað. Ennfremur var áætlun hússins skorin niður um 2.460.000 kr. og stóð þá í 
48.280.922 kr. Hluti af niðurskurðarupphæðinni var áætluð skerðing á yfirvinnu 
fastráðinna starfsmanna en ekki varð af uppsögn hennar fyrr en 1. nóvember svo ekki 
varð af því að hún tæki gildi á árinu.  Raun skerðing frá framlagðri áætlun varð því 
1.050.000 krónur. 
 
Heildartala þeirrar áætlunar sem upphaflega var lögð fram fyrir árið 2015 var kr. 
50.509.130.  Staðan í árslok var 50.101.941 kr. og  áætlunin að viðbættri yfirvinnunni var 
49.690.922 kr. Mismunurinn er 411.019 krónur, en sú upphæð minnkar all nokkuð 
þegar búið verður að lagfæra of háa innri leigu vegna húsnæðis safnanna í Brákarey á 
árinu.1 Safnahús stóðst því fjárhagsáætlun ársins 2015 með prýði.  
 

                                            
1 Söfnin eru með geymsluhúsnæði í Brákarey (í eigu Borgarbyggðar) og var það minnkað all nokkuð um 
miðjan apríl 2015. Þegar þetta er skrifað á eftir að setja inn lækkun á innri leigu í bókhald hússins fyrir 
2015 til samræmis við þetta en málið er í vinnslu. 
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1.4.2 Styrkir 
Safnahús fékk styrki frá eftirtöldum aðilum á árinu:  
 

• Uppbyggingarsjóður vegna sýningarinnar Gleym þeim ei og skráningu listaverka. 
• Safnaráð Íslands vegna rekstrar og flutninga skráninga yfir í Sarp. 
• Þjóðskjalasafn vegna skjalavörslu. 
• Eignarhaldsfélag Brunabótar vegna heimilda- og rannsóknavinnu fyrir sýningu. 
• Lýsi ehf vegna sýningarinnar Gleym þeim ei. 
• Nefnd um kosningaafmæli kvenna vegna sýningarinnar Gleym þeim ei. 
• Húsasmiðjan og Kjaran vegna Gleym þeim ei. 

 

Tekjur frá nágrannasveitarfélögum, þ.e. Skorradalshreppi og Hvalfjarðarsveit vegna 
þjónustusamninga (Skorradalshreppur um byggðasafn, náttúrugripasafn, skjalasafn og 
bókasafn og Hvalfjarðarsveit um þjónustu héraðsskjalasafns) voru kr. 1.601.967. 
 
 

1.5  Viðhald og endurnýjun húsnæðis og tækja 
Á árinu var settur nýr hringlaga gluggi á vesturhlið efstu hæðar hússins. Munaði þetta 
mjög miklu því þarna hafði lekið um nokkurra ára skeið. Ennfremur var skipt um glugga 
á suðurhlið neðri hæðar hússins þar sem áður hafið lekið og um var að ræða brotið 
gler. Fyrirhugað var að endurnýja þak hússins sem við skoðun árið 2012 reyndist í bágu 
standi, en því verkefni var frestað um sinn. 
 

Á árinu var lýsing í anddyri bókasafns bætt með uppsetningu brauta og kastara sem áður 
voru ekki nýttir. Hefur þetta bætt sýningaraðstöðu á þessu sýningarsvæði mjög. 
 

Tölva héraðsbókavarðar var endurnýjuð í árslok 2014 og afgreiðslutölva bókasafns í 
ársbyrjun 2015. Gamla afgreiðslutölvan er áfram nýtt til netaðgangs gesta. 
 

Eins og fram kemur annars staðar í þessari skýrslu var settur upp nýr öryggisbúnaður í 
geymslum Safnahúss í Brákarey.  Var þetta gert í nóvember. Um er að ræða kerfi sem 
tengt er við stjórnstöð Securitas (leka- innbrots- og brunanema). 

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. 
 

Jenny Johansen vann við sérverkefni á vegum byggða- og skjalasafns allt árið og Halldór 
Óli Gunnarsson vann í einn mánuð fyrir listasafn frá 1. júní fyrir tilstyrk 
Uppbyggingarsjóðs. Helga Jóhannsdóttir annaðist ræstingar. Sumarstarfsmenn voru 
Anna Þórhildur Gunnarsdóttir og Sandri Sjabansson. Hannes Heiðarsson vann að 
almennum viðhaldsverkefnum og uppsetningu sýninga. Ásmundur Guðmundsson vann 
einn klukkutíma á viku undir árslok á bókasafni á vegum Fjölskyldusviðs sem hluta af 
verkefninu atvinna með stuðningi. Ragnheiður Kristófersdóttir vann sjálfboðastarf fyrir 
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skjalasafn í um 14 tíma frá síðasta fundi  og alls 251 tíma á árinu.  Ef tímakaup yrði metið 
á 4000 kr. má gera ráð fyrir að hún hafi lagt um eina milljón króna til sveitarfélagsins á 
árinu og er það afar þakkarvert. Ragnheiður hefur starfað í þágu Safnahúss frá 2011. 
 
Starfsmenn í Safnahúsi voru því þessir á árinu: 
 

 

1. Anna Þ. Gunnarsdóttir (sýningarvarsla og sérverkefni) 
2. Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður 
3. Halldór Óli Gunnarsson (sérverkefni fyrir listasafn) 
4. Helga Jóhannsdóttir (ræstingar) 
5. Jenny Johansen (flokkun og skráning) 
6. Jóhanna Skúladóttir (skjalasafn o.fl.) 
7. Ragnheiður Kristófersdóttir (flokkun - sjálfboðavinna) 
8. Sandri Sjabansson (bókasafn, flokkun/skráning og sýningavarsla) 
9. Sævar Ingi Jónsson (bókasafn o.fl.) 

 
 

 

Í Safnahúsi er mjög undirmannað og má þar nefna að heimsóknir á bókasafnið eitt eru á 
bilinu 30-50 manns á dag auk þess sem sýningargestir skipta þúsundum. Mikið magn 
muna og gagna er gefið til byggðasafns og skjalasafns á ári hverju 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 
Síðan Borgarfjarðarstofa var lögð niður í október 2013 hafa málefni Safnahúss heyrt 
beint undir byggðaráð. Á árinu voru haldnir 16 vinnufundir starfsmanna (nr. 150-165). 
Fundargerðir voru sendar jafnóðum til allra í sveitarstjórn auk sveitarstjóra. Þær voru 
síðan lagðar formlega fram á fundum byggðaráðs og samþykktar af sveitarstjórn. Þannig 
var fullt upplýsingaflæði tryggt og góðir stjórnsýsluhættir viðhafðir. 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. Mannabreytingar verða oft í byggðaráði við 
kosningar og svo varð einnig vorið 2014. Stjórn hússins breytist því ört en að sama 
skapi hafa breytingar verið litlar í starfsmannahaldi.  Formaður byggðaráðs á árinu 2015 
var Guðveig Eyglóardóttir. 
 

1.8  Kynningarmál 
Starfsemin fékk reglulega umfjöllun í héraðsmiðlum, s.s. Íbúanum og Skessuhorninu. 
Einnig fékk sýningin Gleym þeim ei gott rými hjá RÚV, Morgunblaðinu og Fréttablaðinu. 
Mikið var birt af fréttum á heimasíðum Safnahúss og Borgarbyggðar auk þess sem 
dreifiblöð voru send í hús og tölvupóstfangalistar notaðir til markaðssetningar. 
Markpóstur var nýttur og Facebook síða hússins mikið notuð en þar eru um 960 „vinir“ 
og bættust rúmlega 100 við á árinu. 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 í 
samlesnum auglýsingum ríkisútvarpsins reglubundið frá júní og fram í ágúst. Ennfremur 
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var veggspjöldum og bæklingum dreift til ferðaþjónustuaðila á nærsvæði. Fastasýninga 
hússins er nú getið í nokkrum alþjóðlegum ferðabæklingum og hefur það skilað 
greinilegri aukningu í komu einstaklinga erlendis frá. Sérstök umfjöllun var um 
grunnsýningar Safnahúss í myndbandi sem sýnt er á öllum áætlunarleiðum Icelandair. 

1.9  Vörslumál 
Munir og gögn safnanna eru nú geymd á þremur stöðum, í geymsluhúsnæði við 
Sólbakka, á háalofti Safnahúss og í gömlu sláturhúsi í Brákarey (grófari munir).  Rýmið á 
Sólbakka 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. 
Fjárskortur hamlar því þó að hægt sé að taka á þeim málum að sinni. Um miðjan apríl 
var fermetrafjöldinn sem Safnahús nýtir í Brákarey minnkaður talsvert en fyrir tilstilli 
endurskipulagningar kom það ekki að sök. 

1.10  Rannsóknir og greinaskrif 
Rannsóknir hljóta alltaf að vera nauðsynlegur hluti af starfsemi safna. Mikið vannst á 
þessum vettvangi á öllum starfssviðum og sérstaklega var mikil heimildavinna unnin í 
tengslum við uppsetningu sýninga. Mikill árangur náðist á árinu í flokkun og skráningu 
safnkosts.   
 

Borgarbyggð hefur ekki séð sér fært að auka við starfsmannahald hússins eins og fram 
hefur komið og því eru rannsóknir ekki skilgreindar í ákveðnu stöðugildi. 
 

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 Slökkvilið Borgarbyggðar hefur eftirlit með 
húsnæðinu. Safnahús hefur formlegt starfsleyfi og nýtur formlegrar viðurkenningar 
Safnaráðs Íslands. 
 

Þess ber þó að geta að í geymslum fyrir grófari muni (í Brákrey) er aðstöðu nokkuð 
ábótavant. Ánægjulegt er þó að í lok ársins var sett þar upp innbrots- leka- og 
brunavarnarkerfi sem tengt er við stjórnstöð Securitas. Var það mikill áfangi í 
öryggismálum Safnahúss. 
 

1.12  Samstarf 

1.12.1 Norræni skjaladagurinn o.fl. 
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. Gripir voru 
lánaðir til annarra safna og stofnana, m.a. til Listasafns Íslands.  
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1.12.2 Tónlistarskólinn 
Mikilvægt samstarfsverkefni var við Tónlistarskóla Borgarfjarðar á árinu til að hvetja til 
listsköpunar ungs fólks og var gerður formlegur samningur um þetta frumkvöðlaverkefni 
stofnananna.  Sjá nánar í inngangi. 
 

1.12.3 Skessuhornið 
Safnahús vann með Skessuhorni að sérútgáfu þess vegna kosningaafmælis kvenna þann 
19. júní. Var efni um þrjár konur af kvennasýningunni notað auk þess sem Safnahús 
annaðist í verktöku efni um konur af Akranesi, Snæfellsnesi og úr Dölum. Var það gert 
með góðri aðstoð Ingibjargar Pálmadóttur á Akranesi, Bjargar Ágústsdóttur í 
Grundarfirði og Þrúðar Kristjánsdóttur í Búðardal. 
 

1.12.4 Sögufélag Borgarfjarðar 
Talsvert samstarf var haft við Sögufélag Borgarfjarðar á árinu og Safnahús auglýsti í 
sameiginlegum auglýsingum með ferðaþjónustuaðilum á nærsvæði auk auglýsinga í 
samvinnu við önnur söfn landsins. Síðast en ekki síst voru settar upp sýningar í samstarfi 
við borgfirskar fjölskyldur.  
 

1.12.5 Faglegt samstarf 
Allir þrír fastráðnir starfsmenn hússins tóku þátt í faglegu samstarfi bókasafna, listasafna, 
skjalasafna og byggðasafna.  
 

1.12.6 Samfélag 
Mikilvægast er þó samstarfið við nærsamfélagið, margs konar tengsl sem ræktuð eru 
með ýmsum hætti, þau eru söfnunum nauðsynleg. 
 

1.12.7 Sveitarfélög 
Á árinu höfðu tvö sveitarfélög samband og kynntu sér starfsemi Safnahúss; Akranes og 
Stykkishólmur. Menningarnefnd Akraness og bæjarstjóri sóttu söfnin heim í ágúst og 
forstöðumaður fór í október í Stykkishólm með fyrirlestur um starfsemina og fylgni 
hennar við menningarstefnu sveitarfélagsins. 
 

Hvalfjarðarsveit bað Safnahús um innlegg í dagskrá Hvalfjarðardaga í lok ágúst. Var það 
fúslega veitt í formi framsögu forstöðumanns um sýninguna Gleym þeim ei og erindis 
Þóru Elfu Björnsson um fjölskyldu sína en amma hennar Helga er ein kvennanna á 
sýningunni. Dagskrárliðurinn markaði upphaf hátíðahaldanna, föstudaginn 28. ágúst.   
 

1.13. Þakkir 
Starfsfólk hefur notið mikillar velvildar á árinu, ýmist í formi upplýsingagjafar frá fólki eða 
fræðistarfa, gjafa, góðra óska og hlýhugar. Er þetta verðmætt í því mikilvæga starfi að 
varðveita og kynna sögu héraðsins. 
 

Byggðaráði og sveitarstjórn eru færðar bestu þakkir fyrir gott samstarf og skarpa sýn 
menningarstefnu sveitarfélagsins á faglegt og vandað safnastarf. 
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2. Héraðsbókasafn Borgarfjarðar 

Sævar Ingi Jónsson, héraðsbókavörður 

2.1  Lánþegafjöldi og útlánatölur 
Í árslok 2015 voru lánþegar með gildandi lánþegaskírteini 500, heildarfjöldi skráðra 
eintaka í Gegni (samskrá íslenskra bókasafna) voru 45.813 eintök, þá er ótalin stór hluti 
tímaritasafns í geymslurými og stór hluti Pálssafns. Heildarútlán voru 13.891 eintök.  
 

Útlán helstu efnisþátta á árinu 2015: 
Bækur    12.260  
Hljóðbækur (Cd og kassettur)  429 
DVD/VHS    233 
Tímaritshefti  926  

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 miðlun Safnahúss.  Eftirfarandi höfundum voru gerð skil á 
heimasíðu Safnahúss á árinu 2015.  
 

Þann 1. apríl fagnaði Þorsteinn Þorsteinsson lífefnafræðingur frá Húsafelli níræðisafmæli 
sínu en hann hefur verið ötull velgjörðarmaður safnanna og lagt þar inn ýmislegt efni í 
gegnum tíðina. Þá hefur hann birt fjölmörg skrif, bæði á sviði sérþekkingar sinnar en 
einnig á öðrum sviðum. Þar má nefna skrif hans um ógleymanlegar persónur og horfna 
starfshætti úr sínu heimahéraði.  
 
Þann 14. ágúst voru 110 ár liðin frá fæðingu Þorgeirs Sveinbjarnarsonar frá Efstabæ í 
Skorradal en Þorgeir, sem var íþróttakennari að mennt og lengi forstjóri Sundhallar 
Reykjavíkur, varð þjóðkunnugt skáld og sendi frá sér þrjár ljóðabækur og skrifaði m.a. 
greinar í blöð og tímarit. Hann samdi kennslubók í Glímu við annan mann og birti 
smásagnaþýðingar sínar. Þorgeir hlaut rithöfundaverðlaun Ríkisútvarpsins árið 1966.  
Hann lést árið 1971 skömmu fyrir útgáfu sinnar þriðju og síðustu ljóðabókar.  
 
Þann 6. nóvember voru liðin 110 ár frá fæðingu Ragnars Ásgeirssonar frá Kóranesi á 
Mýrum. Hann starfaði lengst af á starfsævinni sem garðyrkjuráðunautur Búnaðarfélags 
Íslands en var einnig ráðunautur B.Í. um byggðasöfn og kom að stofnun Byggðasafns 
Borgarfjarðar árið 1960 en á árunum 1954-60 safnaði hann munum á bæjum í héraðinu.  
Ragnar skrifaði fjölmargar greinar í blöð og tímarit um ýmis málefni, ekki hvað síst um 
garðyrkju, ræktun og menningarmál. Bækur hans voru fimm talsins, þeirra á meðal er 
Skrudda í þremur bindum en þar var safnað saman munnmælasögum, sögnum og 
kveðskap af landinu öllu. Safnið var svo endurútgefið, aukið og endurbætt. Ragnar lést 
árið 1973. 
 
Til viðbótar þessum kynningum má nefna að héraðsbókavörður tók saman ítarefni um 
Þórunni Ríkharðsdóttur í Höfn í Melasveit sem var ein kvennanna fimmtán sem voru til 
umfjöllunar á sýningunni Gleym þeim ei sem sagt er annarsstaðar frá í skýrslu þessari.  
Þórunn var mikil merkiskona, hún leitaði sér ung lækninga í Skotlandi og dvaldi þar 
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næstu árin á eftir og öðlaðist meðal annars góða færni í erlendum tungumálum. Um 
aldamótin flutti hún ásamt eiginmanni sínum að Höfn í Melasveit þar sem hún bjó til 
æviloka.  Mann sinn missti hún þó eftir aðeins tíu ára hjónaband en Þórunn stóð áfram 
fyrir myndarbúi í Höfn, síðari árin í félagi við Pétur einkason sinn. Hún vann mikið að 
félagsmálum í héraðinu, skrifaði fjölmargar greinar um ýmis framfaramál og flutti 
fyrirlestra. Börn, unglingar og ungar stúlkur dvöldu hjá henni í Höfn til menntunar og 
frömunar. Þórunn lést árið 1958 á 96. aldursári. 
 

2.2.2. Sagnakvöld Safnahúss 
Hið árlega sagnakvöld Safnahúss var að þessu sinni haldið þann 12. nóvember og var að 
venju fjölbreytt dagskrá í boði. Þar komu fram Óskar Guðmundsson sem las upp úr bók 
sinni Þá hló Skúli sem er ævisaga Skúla Alexanderssonar, systurnar Ólöf og Lilja Guðrún 
Þorvaldsdætur fjölluðu um bók hinnar fyrrnefndu Sindur, ljósbrot frá eyðibýli og Anna 
Lára Steindal las uppúr bók sinni Undir fíkjutré sem greinir frá lífshlaupi Ibrahem Faraj 
sem kom hingað til lands sem flóttamaður á sínum tíma. Soffía Björg Óðinsdóttir sló svo 
botninn í kvöldið og söng nokkur lög við eigin gítarundirleik en Soffía Björg, sem frá 
Einarsnesi í Borgarhreppi fyrrum hefur verið að hasla sér völl á sólóferli og mun hennar 
fyrsta plata líta dagsins ljós á árinu 2016. Kvöldið heppnaðist vel og mættu um 40 manns 
á viðburðinn að þessu sinni sem er nokkuð undir meðaltali fyrri ára en eins og svo oft á 
þessum árstíma voru fleiri viðburðir í bænum þetta kvöld.  
   

2.2.3. Önnur þjónusta og verkefni 
Sem fyrr er veitt þjónusta við hin ýmsu skólastig í héraðinu, bókakoffort  eru til að 
mynda mikið notuð í leikskólum sveitarfélagsins sem fyrr.  
 

Að frumkvæði stjórnenda leikskólans Klettaborgar útbjó héraðsbókavörður 
lánþegaskírteini fyrir alla nemendur leikskólans og heimsótti leikskólann í kjölfarið þann 
9. september og afhenti hverju og einu barni sitt eigið skírteini. Í framhaldinu höfðu 
stjórnendur Leikskólans Uglukletts samband og þangað fór héraðsbókavörður í sömu 
erindagjörðum á degi íslenskrar tungu þann 16. nóvember. Börnin komu svo mörg í 
framhaldinu og fengu lánaðar bækur út á hið nýja skírteini, sum hver birtust samdægurs, 
mikill var áhuginn. Þetta er mjög ánægjulegt frumkvæði leikskólanna og hvetjandi fyrir 
börnin að sama skapi. Að sjálfsögðu bregst héraðsbókavörður hratt við því ef aðrir 
leikskólar í héraði vilja skírteinavæða nemendur sína á nýju ári. 
    

Skólahópar koma öðru hverju í heimsókn á bókasafnið, stundum er hópunum skipt upp 
og sýningar Byggðasafnsins skoðaðar líka. Sem dæmi um slíkar heimsóknir á árinu má 
nefna kynningaheimsóknir vegna sumarlesturs sem fór að sjálfsögðu fram í ár með 
uppskeruhátíð í lok sumars en þátttakendur voru rúmlega 30. Þá má einnig nefna 
heimsókn menntaskólanema í marsmánuði á Pálssafn þar sem aðaláherslan var lögð á 
fyrstu útgáfur Passíusálmanna en í því merkissafni eru varðveittar þrjár af fyrstu fjórum 
útgáfum sálmanna, þar á meðal frumútgáfan frá 1666.   
  

Safnið kappkostar sem fyrr að bjóða uppá millisafnalán frá öðrum söfnum sé það gerlegt 
og eru þau talsvert nýtt. Þá lánar safnið oft safnkost sinn til annarra safna sé þess óskað. 
Sem fyrr er bókasafnið í samstarfi við Bókasafn Akraness og gilda skírteini lánþega á 
hvorum staðnum sem er. Jafnframt tekur héraðsbókavörður bækur af Akranesi á 
daglegum ferðum sínum á milli sveitarfélaganna. 
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Dagur bókasafnanna var haldinn í þriðja sinn, nú að hausti til þann 8. september.  Á 
okkar safni var boðið upp á konfekt og birtur listi yfir uppáhalds íslensku 
kvenrithöfundanna, valin af starfsfólki bókasafna víðsvegar um landið.   
 
Frá byrjun nóvember kom Ásmundur Guðmundsson einu sinni í viku á vegum 
félagsþjónustu Borgarbyggðar og aðstoðaði á bókasafninu við ýmis tilfallandi verkefni 
(bókafrágang, flokkun tiltekt ofl.), í klukkutíma í senn til reynslu til áramóta.    

2.2.4. Ferðir og fundir 
Héraðsbókavörður sótti haustfund Félags forstöðumanna almenningsbókasafna sem 
haldin var í menningarmiðstöðinni Gerðubergi þann 25. september. 

 

2.3  Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2015 
Á árinu þáði Héraðsbókasafn með þökkum fjölmargar bókagjafir með þeim skilmálum 
sem fyrr að mega ráðstafa því sem safnið hefur ekki not fyrir hverju sinni.  Í nokkrum 
tilfellum sá safnið sér ekki fært að þiggja það efni sem bauðst, átti það einkum við um 
tímaritagjafir. Um haustið var sett upp söluborð í anddyri bókasafns þar sem bækur 
voru seldar á einu verði, 500 kr. stykkið.   
 

17. janúar. Ragnhildur Kristín Einarsdóttir, Borgarnesi, gefur eintak af nýlegri barnabók föður síns, Einars 
Guðmundssonar, (1931-2013). Bókin heitir Sagan um Glókollu, Denisa Negrea teiknaði myndir, en R. 
Kristín ritstýrði og Óðinsútgáfa gaf út árið 2014. Bókin er fjórða útgefna bók Einars en hann notaðist 
einnig við höfundarnafnið Einar frá Hergilsey.  Aðrar útgefnar bækur hans eru Meðan jörðin grær, Blærinn 
í laufi og Ljós við Látraröst. 
29. janúar. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur, einkum skáldsögur á íslensku, ensku og 
dönsku, meðal annars eru nýjar bækur eftir Jussi Adler Olsen (danska) Henrik Mankell (enska) og nýjasta 
bók finnska rithöfundarins Sofie Oksanen á Íslensku.   
20. febrúar. Þórunn Edda Bjarnadóttir, Hvanneyri, gefur ýmsar nýjar og nýlegar þýddar skáldsagnakiljur. 
22. febrúar. Guðrún Jónsdóttir, Borgarnesi, gefur tvær nýlegar bækur, önnur þeirra Saga mannsins hafði 
sloppið framhjá innkaupalistum héraðsbókavarðar og var því ekki til fyrir á safninu.   
25. febrúar. Michelle Bird, Borgarnesi, gefur nokkuð magn erlendra tónlistargeisladiska þar sem hinar 
ýmsu stefnur dægurtónlistar fá að njóta sín. 
9. mars. Ágústa Þorkelsdóttir Refstað, Vopnafirði, sendir í pósti Manntal á Íslandi 1940, tvö hefti, annað 
nær yfir Borgarfjarðarsýslu og hitt yfir Mýrasýslu en afi hennar Pétur Georg Guðmundsson tók saman. 
Manntalið fór á sínum tíma ekki í almenna dreifingu og eintök því illfáanleg í dag. Í fylgiblaði með 
sendingunni biður Ágústa þess að grúskarar fái að njóta. 
17. mars. Ómar Hauksson, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka ýmissa efnisflokka, jafnt skáldsögur, 
ævisögur og fræðibækur. 
18. mars. Lára Ólafsdóttir, Hvanneyri, gefur eintak af nýútkominni bók Jo Nesbo er nefnist Afturgangan. 
Nesbo er sívinsæll á safninu, ekki hvað síst nýjar bækur hans og því er bókin kærkomin. 
24. mars. Sigurþór (Sissi) Kristjánsson, Borgarnesi,  færir safninu að gjöf tvö eintök af geislaplötu 
hljómsveitarinnar Festival sem út kom rétt fyrir síðustu jól. Sissi er einn meðlima sveitarinnar og 
geislaplatan sem nefnist Brenna brýr er tekin upp í hljóðveri hans, Stúdíó Gott hljóð í Borgarnesi. 
25. júní. Kristján Ólafsson og Ása Ólafsdóttir, Reykjavík, áður Borgarnesi, gefa ritröðina Íslenskur annáll í 
ellefu bindum frá 1979-1989 í mjög góðu ásigkomulagi. 
29. júní. Sigrún Elíasdóttir, Ferjubakka, gefur bækur ýmissa efnisflokka. 
4. júlí. Rán Höskuldsdóttir, Skorradalshreppi, gefur nokkuð magn gamalla bóka, einkum skáldsögur. 
5. júlí. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir gefa sem fyrr nýjar kiljur á ensku- gjöf sem nýtist jafnan vel 
og viðheldur ferskleika í enskubókadeildinni. 
6. júlí. Michelle Bird, Borgarnesi, gefur bækur á ensku, tónlistardiska og nokkrar DVD kvikmyndir. 
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15. júlí. Afkomendur Ólafar Haflínu Eggertsdóttur og Ingimundar Halldórssonar gefa tvö eintök af nýju 
niðjatali hjónanna.  
5. ágúst. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur bækur á íslensku jafnt sem ensku, meðal bóka eru nýlegar 
skáldsögur Elizabeth George á ensku. Þá leynast fræðibækur ýmiskonar. 
6. ágúst. Þorbjörg Valdimarsdóttir og fjölskylda, Flóðatanga, gefur nokkurt magn bóka- bæði eldri sem 
nýlegri, skáldsögur, ævisögur og fræðirit. 
10. september. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur þó nokkuð úrval DVD-diska, einkum ótextaðar 
kvikmyndir bæði á ensku og dönsku.   
27. sept. Elísa Elíasdóttir f.h. Héraðsbókasafns Rangæinga, sendir eintak af riti sem inniheldur dagskrá sem 
flutt var af Umf. Stafholtstungna á árinu 1991 um Halldór Laxness í leikstjórn Jóns Júlíussonar og kórstjórn 
Sigurðar Guðmundssonar.   
1. okt. Björn Jóhannsson, Borgarnesi, gefur nokkuð úrval gamalla bóka, bæði er um að ræða bækur 
Ferðafélags Íslands og bækur ýmissa efnisflokka. 
1. okt. Guðríður Ringsted, Arnbjörgu, gefur nokkrar myndasögusyrpur (Disney) en þannig bækur eru 
sívinsælar á safninu.   
23. okt. Erla Gunnlaugsdóttir og Þórhallur Bjarnason, Laugalandi, gefa talsvert magn bóka ýmissa 
efnisflokka á Ísl. bæði nýlegar bækur og eldri, fræðibækur, skáldsögur, ævisögur og ljóð. 
20. nóv. Sigrún Elíasdóttir, Ferjubakka, gefur eintak af nýrri bók Námsgagnastofnunnar  Ferðir Ódyseifs 
sem Sigrún endursegir en bókin er ætluð til kennslu í grunnskólum. 
25. nóv. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur, bæði skáld- og fræðibækur á ensku og 
íslensku. 
27. nóv. Haukur Júlíusson og Ingibjörg Jónasdóttir, Hvanneyri, gefa eintak af nýútkomnum geisladisk 
hljómsveitarinnar Þoku en meðal meðlima sveitarinnar er Reynir sonur þeirra. 
27. nóv. Fanney Þorkelsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur, einkum skáldsögur í kiljuútgáfu. 
15. des. Unnsteinn Elíasson, Ferjubakka, gefur bækur ýmissa efnisflokka. 
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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 um opinber skjalasöfn nr. 
77/2014, 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. Afgreiðslutími 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. Jenný 
Johansen vann í tvo mánuði við skráningu og flokkun gagna. Við skönnun og skráningu 
ljósmynda vann Anna Þórhildur Grönfeldt, sumarstarfsmaður Safnahúss. Ennfremur 
hefur Ragnheiður Kristófersdóttir unnið ómetanlegt starf í sjálfboðavinnu við flokkun og 
skráningu ljósmynda og skjala. 

3.2  Skjalavarsla og þjónusta 
Skráðar gestakomur á skjalasafn voru 146 og er það aðeins minna en á árinu 2014 en þá 
voru skráðar gestakomur með afhendingar og á lessal 174 talsins. Skráðar fyrirspurnir í 
síma og tölvupósti eru 205 en voru 210 í fyrra . 73 afhending var á árinu en 64 í fyrra og 
komu m.a. inn stór myndasöfn. Safnið hefur einnig tekið á móti ljósmyndum og skannað 
þær inn. Þær eru einu stafrænu gögnin sem tekið er á móti enn sem komið er. 
 
Mikil vinna hefur farið fram á árinu í heimildaöflun vegna þjóðlendumála á svæði Mýra- 
og Borgarfjarðarsýslu og eins vegna ritunar Sögu Borgarness sem hófst í byrjun s.l. árs. 
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 skráð í FileMaker 
gagnagrunn.  
 

3.3  Námskeið og fundir 
Fundur Þjóðskjalasafns Íslands og héraðsskjalasafnanna var haldinn í Reykjavík 16. apríl 
2015. Á honum var m.a. farið yfir ýmis nýmæli í lögum nr. 77/2014 frá eldri lögum nr. 
66/1985. Við sama tækifæri var opnaður vefurinn einkaskjalasafn.is sem er samskrá yfir 
einkaskjalasöfn á landinu. Vefurinn er afrakstur samstarfs Þjóðskjalasafns, 
héraðsskjalasafnanna og Landsbókasafns-Háskólabókasafns og vonast er til að með 
honum batni aðgengi að heimildaflokknum. Rúmlega 5000 færslur eru komnar inn á 
vefinn, þar af eru 130 frá Héraðsskjalasafni Borgarfjarðar. Unnið verður að því að koma 
fleiri skráningum inn á vefinn. Þjóðskjalasafn Íslands hefur umsjón með vefnum sem það 
einnig á og rekur en Jóhanna héraðsskjalavörður á sæti í nefnd um vefinn.  
 
Héraðsskjalavörður fór á ráðstefnu/námskeið Félags héraðsskjalavarða á Íslandi sem 
haldin var á Húsavík 1.-2. október. Þar var fjallað um skilaskylda aðila, miðlun, eftirlit, 
skjöl í félagsþjónustunni, miðlæga grunna, skráningarforrit fyrir ljósmyndir o.fl.  
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3.4  Sýningar 
Skjalasafnið tekur þátt í sameiginlegum sýningum safnanna í Safnahúsi með því að leggja 
til í þær efni eins og ljósmyndir og skjöl. Í ár voru 100 ár frá því að konur fengu fyrst 
kosningarétt á Íslandi og í því tilefni var sett upp sýningin Gleym þeim ei sem brá 
kastljósinu á 15 konur víðsvegar af starfssvæði Safnahúss. Einnig tóku skjalasöfn landsins 
sig saman og hófu þjóðarátak í söfnun skjala kvenna í tilefni af afmælinu en skjöl kvenna 
hafa síður skilað sér inn á söfnin en skjöl karla.  
 
Haldið var upp á norræna skjaladaginn laugardaginn 14. nóvember. Þjóðskjalasafn og 
héraðsskjalasöfnin voru að venju með sameiginlegan skjaladagsvef, skjaladagur.is. Í ár var 
yfirskrift dagsins „Án takmarka, óbundin(n) - endalaus“ og var framlag Héraðsskjalasafns 
Borgarfjarðar efni um Sæmund Stefánsson úr Hvítársíðu en hann var einn af þeim sem 
bjó við þau kjör að vera hreppsómagi. Einnig stóð héraðsskjalasafnið í tilefni dagsins fyrir 
fyrirlestri og kynningu á bókinni Utangarðs? Ferðalag til fortíðar eftir Sigríði Hjördísi 
Jörundsdóttur og Halldóru Kristinsdóttur. Þær sögðu frá leit sinni í skjölum að 
heimildum um utangarðsfólk og förufólk á Vesturlandi og Vestfjörðum á síðari hluta 18. 
aldar og fram á fyrstu ár 20. aldar.   
 
Skjalasafnið er með sýningar á ljósmyndum úr safninu á ljósmyndavefnum 
ljosmyndasafn.safnahus.is og á kveðskap á vísnavefnum bragi.info/borg. Einnig er 
skjalasafnið með facebooksíðu þar sem fólk er t.d. beðið um að þekkja myndefnið og 
hefur það skilað góðum árangri. 

3.5  Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2015 
2015/1 Ingveldur Hrómundsdóttir Haukatungu. 7 skannaðar ljósmyndir. Ingveldur Gestsdóttir 
Kaldárbakka afhenti.  
2015/2 Byggðasafn Borgarfjarðar. Bréf, reikningar og fylgiskjöl 1956-2015. Guðrún Jónsdóttir afhenti.  
2015/3 Ingibjörg Friðgeirsdóttir Hofsstöðum. Æviágrip, kvæði og 2 skannaðar ljósmyndir. Gestur 
Friðjónsson afhenti.  
2015/4 Guðmundur Þorsteinsson Skálpastöðum. Ársreikningar, dreifi- og fréttabréf og fleira varðandi 
Afurðasöluna Borgarnesi hf. 1991-1999. Guðmundur Þorsteinsson afhenti. 
2015/5 Bjarni Helgason og Lea Kristín Þórhallsdóttir Laugalandi. Ýmis einkaskjöl, gögn vegna 
Lionsklúbbsins Öglu, Sjálfstæðiskvennafélags Mýrasýslu, erindi um Stafholtstungur og fl. 1911-2012. Helgi 
Bjarnason afhenti.  
2015/6 Ingibjörg Bjarnadóttir frá Brautartungu. Ca. 160 ljósmyndir, 12 póstkort og 9 leikaramyndir. 
Bergþór N. Bergþórsson afhenti.  
2015/7 Ólöf Sigvaldadóttir Borgarnesi. Gögn um Bridgefélag Borgarness, Kvenfélag Borgarness, 
Skallagrímsgarð, kveðskapur og fl. 1927-2000. Ómar Arason afhenti.  
2015/8 Guðmundur Sigurður Jóhannsson. Viðauki og leiðréttingar við Borgfirskar æviskrár 1-13 með 
heimildatilvísunum (stafrænt). Upplýsingar um hjónaskilnaðarmál sem aflað var í tengslum við ofangreint 
verkefni. Ljósrit úr ýmsum skýrslum. Guðmundur Sigurður Jóhannsson.  
2015/9 Pálína Pétursdóttir Grund. 87 pappírsljósmyndir, 14 skannaðar ljósmyndir. Unnur María Figved. 
2015/10 Ragnheiður Torfadóttir frá Arnarholti. Nokkur bréf (afrit) frá Guðrúnu Jónsdóttur Borgarnesi til 
Ragnheiðar Torfadóttur (frá Ólafsdal og Arnarholti) Reykjavík. Bréf (afrit) frá Sigurjóni Kristjánssyni 
Krumshólum. Landakort af Arnarholti. 1910-1938. Ragnheiður Torfadóttir yngri afhenti.  
2015/11 Helga Ingibjörg Halldórsdóttir Borgarnesi. 5 skannaðar ljósmyndir, póstkort, kvittanir, niðjatal og 
fl. 1966-1976. Guðný Dóra Gestsdóttir afhenti.  
2015/12 Rannveig Oddsdóttir Steinum. 6 skannaðar ljósmyndir. Sæunn Oddsdóttir afhenti.  
2015/13 Helga Pétursdóttir Draghálsi. Tvær skannaðar ljósmyndir af Helgu Pétursdóttur. Lilja 
Grétarsdóttir afhenti.  
2015/14 Helga Pétursdóttir Draghálsi. Þrjár skannaðar ljósmyndir af Helgu. Samantekt Þóru Elfu 
Björnsson um fólkið sitt úr Hvalfirði. Þóra Elfa Björnsson afhenti.  
2015/15 Davíð Pétursson Grund. Skönnuð mynd af gamla bænum á Grund. Pétur Davíðsson afhenti.  
2015/16 Ingigerður Kristjánsdóttir. 7 skannaðar ljósmyndir og jólakort. Svanhvít Guðmundsdóttir afhenti.  
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2015/17 Ingigerður Kristjánsdóttir. Skönnuð ljósmynd af Ingigerði og Jóni Gunnarssyni og börnum þeirra. 
Ása Ólafsdóttir afhenti.  
2015/18 Ingveldur Gestsdóttir Kaldárbakka. 12 skannaðar ljósmyndir. Ingveldur Gestsdóttir afhenti. 
2015/19 Steinunn Stefánsdóttir frá Fíflholtum. 5 skannaðar myndir og æviágrip Steinunnar í samantekt 
Dóru Jónsdóttur. Dóra Jónsdóttir afhenti. 
2015/20 Theódóra Sveinsdóttir veitingakona. Skannaðar ljósmyndir úr eigu Theódóru Sveinsdóttur. 
Theódór Þórðarson afhenti.  
2015/21 Ragnheiður Kristófersdóttir. Skannaðar ljósmyndir af tvennum hjónum í Kalmanstungu. 
Ragnheiður Kristófersdóttir afhenti. 
2015/22 Ragney Eggertsdóttir Borgarnesi. 10 öskjur af ljósmyndum. Theódór Þórðarson afhenti.  
2015/23 Kristrún Inga Valdimarsdóttir. 13 ljósmyndir. Kristrún Inga Valdimarsdóttir afhenti.  
2015/24 Óskar Þórðarsson frá Haga. Gögn frá skólavist í Reykholti, bréf og fl. Ársæll Óskarsson afhenti.  
2015/25 Orlofsbyggðin Húsafelli. Tvær fundargerðabækur 1982-2001. Vikar Pétursson afhenti.  
2015/26 Jón Guðmundsson frá Ketilsstöðum. Námsbækur frá Búnaðarskólanum í Ólafsdal og fl. Finnur 
Torfi Hjörleifsson afhenti.  
2015/27 Helgi Bjarnason frá Laugalandi. Fjórar ljósmyndabækur. Helgi Bjarnason afhenti. 
2015/28 Ingimundur Ásgeirsson Hæli Flókadal. Bréfaskipti Ingimundar vegna ábúendatals og fl. 1926-1983. 
Björk Ingimundardóttir afhenti.  
2015/29 Svanhvít Guðsteinsdóttir. Fermingarskeyti, afmælisskeyti, fermingarkort 1979-1996. Svanhvít 
Guðsteinsdóttir afhenti.  
2015/30 Rótarýklúbbur Borgarness. Fundargerðabók 1998-2004. Guðmundur Brynjúlfsson afhenti.  
2015/31 Rótarýklúbbur Borgarness. Gestabók 1992-2010. 7 ljósmyndir úr ferðalagi til Keflavíkur 1959 og 
hópmynd frá 1955. Daníel Haraldsson afhenti.  
2015/32 Berglind Gunnarsdóttir. Laust og bundið mál með rithönd Sveinbjörns Beinteinssonar. Berglind 
Gunnarsdóttir afhenti.  
2015/33 Anna Guðmundsdóttir og Þórður Sigurðsson Borgarnesi. Hjónavígslubréf 1926, 30 ljósmyndir. 
Hallbera Friðriksdóttir afhenti.  
2015/34 Flóðatangi. Ljósmyndir af kirkjukór Stafholtskirkju 1954, kórum Mýraprófastdæmis 1954 og 
Kvenfélagi Stafholtstungna. Jóhann Sveinsson afhenti.  
2015/35 Foreldrafélag Grunnskólans í Borgarnesi. Fundargerðabók og bréf 1981-1986. Jóhanna Erla 
Jónsdóttir afhenti. 
2015/36 Freyja Bjarnadóttir. Leikskrár, kveðskapur, m.a. sem tengist Kvenfélagi Borgarness. Ingibjörg 
Hargrave afhenti. 
2015/37 Friðrik Þorvaldsson frá Borgarnesi. Hreyfimyndir Friðriks Þorvaldssonar. Óskar Jóhann 
Óskarsson afhenti.  
2015/38 Guðmundur B. Guðmundsson Grjóteyri. Stafræn ljósmynd af Jóhannesi Guðfinnssyni, Guðmundi 
Sigurðssyni, Guðmundi Böðvarssyni og Barða Friðrikssyni. Guðmundur B. Guðmundsson afhenti.  
2015/39 Erlingur Jóhannesson frá Hallkelsstöðum. Þættir, ritgerðir og ljóð. Elín Senko afhenti.  
2015/40 Hannes Ólafsson frá Söðulsholti. Örnefni í Söðulsholti Eyjahreppi. Þorleifur Þorkelsson afhenti.  
2015/41 Háafell í Skorradal. 23 ljósmyndir, mest af fólki úr sveitinni í kring. Ýmislegt frá Hvítárbakkaskóla, 
Umf. Dagrenning, Klakfélagi Skorrdælinga, Fiskiræktarfélagi Skorrdælinga og fl. 1919-1946. Ingibjörg 
Björnsdóttir afhenti. 
2015/42 Þórunn Þórðardóttir frá Borgarnesi. 4 skannaðar ljósmyndir af Þórunni og börnum hennar. 
Arndís Pétursdóttir afhenti. 
2015/43 Þórdís Árnadóttir. 117 ljósmyndir úr fórum Sesselju Soffíu Níelsdóttur frá Grímsstöðum og 
dætra hennar tveggja, Hildar og Þórdísar. Þórdís Árnadóttir afhenti.  
2015/44 Valbjörg Jónsdóttir Borgarnesi. 49 ljósmyndir. Ólafur V. Skúlason afhenti. 
2015/45 Sveinn Björnsson forseti. Ljóð og söngvar frá 100 ára minningarafmæli Jónasar Hallgrímssonar 
1907. Guðrún Jónsdóttir afhenti. 
2015/46 Þóra H. Þorkelsdóttir. Ljósmyndir og skjöl m.a. úr búi foreldra hennar Þorkels Magnússonar og 
Soffíu Þórðardóttur. Þóra H. Þorkelsdóttir afhenti. 
2015/47 Pourquoi pas? 2 ljósmyndir teknar í sept. 2015 af akkeri og skrúfu skipsins Pourquoi pas? þar sem 
þau liggja á hafsbotni. Svanur Steinarsson afhenti. 
2015/48 Jakob Jónsson Varmalæk. Vísur og kvæði eftir Jakob Jónsson Varmalæk (ljósrit). Með hans 
rithönd. Jón Jakobsson afhenti. 
2015/49 Halldór Helgason Ásbjarnarstöðum. Tvö kvæði flutt á 50 ára afmæli Borgarness, 22. mars 1917. 
Gestur Friðjónsson afhenti. 
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2015/50 Innri Akraneshreppur. Hreppsbók (sveitabók, fundargerðabók) 1946-1966. Bréfabók 1946-1961. 
Bréfabók. Virðingar og uppboðsgjörðir. 1918-1927. Uppboðs og virðingabók 1931-1945. Uppskriftabók 
fyrir Innri-Akraneshrepp 1902-1917. Uppskriftabók 1917?-1918. 
Útsvarsbók (er í blöðum, ath. með ártöl). Búnaðarfélagið. Félagsgjöld 1893-1909. Uppboðsbók í Innri-
Akraneshreppi. Uppboðsbók 1906-1913. Gjörðabók fræðslunefndarinnar Innri-Akraneshrepp 1912-1916. 
Bréfabók Barnaskólans í Innri-Akraneshreppi 1916-1931. Reglugjörð fyrir farskólann í Innri-
Akraneshreppi. 1913. Fræðslusamþykkt fyrir Innri-Akraneshrepp 1913. Bréf og fl. 1912-1924. Ný 
jarðabók fyrir Ísland, Tilskipun um lausamenn og húsmenn á Íslandi, Tilskipun um vinnuhjú á Íslandi, 
Aukatekjureglugjörð fyrir réttarins þjóna á Íslandi. Anton Ottesen afhenti.  
2015/51 Prjónastofa Borgarness. Auglýsingabæklingar sem sýna framleiðsluvöru Prjónastofunnar 1970-
1985. Gísli Halldórsson afhenti.  
2015/52 Guðrún Björnsdóttir Borgarnesi. Afmælisdagbók. Guðrún Jónsdóttir afhenti. 
2015/53 Rannveig Ólafsdóttir Dalbrún. Poesibók 1914-1916. Rannveig Lind Egilsdóttir afhenti. 
2015/54 Daníel Björnsson Borgarnesi. Bókin Tværs over kölen fra Söderkrog til Reykjavík eftir Daniel 
Bruun útgefin 1899. Sigurður Guðmundsson afhenti.  
2015/55 Jóhanna Lind Pálsson. Ljósmynd af 9 konum í orlofsdvöl húsmæðra. Jenny Lind Egilsdóttir afhenti.  
2015/56 Sigrún Símonardóttir. Dagbók frá skátaferðalagi í Noregi 1959, ljósmyndir frá skátaferðalaginu, 
ljósmyndir úr Verslunarfélagi Borgarfjarðar, handavinnumynstur. Sigrún Símonardóttir afhenti.  
2015/57 Jóhann Kr. Jóhannesson Borgarnesi Minnisbók 1943-1953, Hamarsbúið 1944, skuldabréf, umboð 
og afsöl. Björn Jóhannsson afhenti. 
2015/58 Ungmennafélagið Brúin Hvítársíðu. Úr fórum Erlings Jóhannessonar. Bréf og skýrslur varðandi 
Umf Brúin og UMSB. Elín Senko afhenti.  
2015/59 Borgarneshreppur. Fundargerðabók fyrir hreppsnefnd Borgarneshrepps 1962 –1967. 
Fundargerðabók fyrir hreppsnefnd Borgarneshrepps 1968 – 1973. Fundargerðabók fyrir hreppsnefnd 
Borgarneshrepps 1973 – 1976. Fundargerðabók fyrir hreppsnefnd Borgarneshrepps 1982 -1984. Kjörbók 
fyrir Borgarneshreppskjördeild 1953 - 1987. Fundargerðabók Brunamálanefndar 1931 - 1976. Kristján Þ. 
Gíslason. 
2015/60 Þverárhlíðarhreppur. Kjörbók við hreppsnefndarkosningar í Þverárhlíðarhreppi, 1907 -1999. 
Kristján Þ. Gíslason afhenti.  
2015/61 Borgarhreppur. Gjörðabók fyrir kjörstjórn Borgarhrepps 1949 - 1999. Kristján Þ. Gíslason 
afhenti. 
2015/62 Álftaneshreppur. Fundargerðabók hreppsnefndar Álftaneshrepps 1993 - 1998. Kjörbók fyrir 
Álftaneshrepp 1931 - 1998. Kristján Þ. Gíslason afhenti.  
2015/63 Hvítársíðuhreppur. Kjörbók fyrir Hvítársíðuhrepp 1907 - 2006. Fundargerðabók fyrir 
Hvítársíðuhrepp 1999 - 2006. Kristján Þ. Gíslason afhenti.  
2015/64 Kolbeinsstaðahreppur. Utankjörfundabók fyrir kjörstjóra Kolbeinsstaðahrepps 1959 - 8. 2006. 
Gjörðabók kjörstjórnar í Kolbeinsstaðahreppi 1942 - 2006. Kristján Þ. Gíslason afhenti.  
2015/65 Varmalandsskóli. Gerðabók skóla- og rekstrarnefndar Varmalandsskóla. 1998 - 2002. Kristján Þ. 
Gíslason afhenti.  
2015/66 Edduveröld. 11 ljósmyndir úr Englendingavík sem voru uppi á veggjum í Edduveröld. Jóhanna Erla 
Jónsdóttir afhenti. 
2015/67 Sigríður Kristjánsdóttir Borgarnesi. Bréf, jólakort og myndir 1942-1960. Þórður Jónsson afhenti. 
2015/68 Sjúkrasamlag Hvítársíðuhrepps. Gögn frá stofnun Sjúkrasamlagsins 1944-1946. Elín Senko afhenti.  
2016/69 Búnaðarfélag Stafholtstungnahrepps. Jarðabótabók 1891-1934. Fundargerðabók 1934-1952. 
Fundargerðabók 1953-1983. Fundargerðabók 1984-1995. Fundargerðabók 1996-2002. Drög að sögu 
Búnaðarfélags Stafholtstungna samantekin af Kristjáni F. Björnssyni 1959. Jón Þór Jónasson afhenti.  
2015/70 Skógræktarfélag Skilmannahrepps. Reikningabók 1978-1999. Bók með félaga- og 
stjórnarmannatali 1939-2005 ásamt upplýsingum um gróðursetningar 1978-2005. Gjörðabók yfir vinnu við 
Fannahlíð og gróðursetningar 1978-1987. Jón J. Eiríksson afhenti. 
2015/71 Skarð í Lundarreykjadal. Ljósmyndir og skjöl frá Skarði 1883-1986. Ingibjörg Þorgilsdóttir afhenti.  
2015/72 Ólöf Friðjónsdóttir Eystri-Leirárgörðum. 5 skannaðar ljósmyndir. Ólöf Friðjónsdóttir afhenti.  
2015/73 Guðrún Jónsdóttir Borgarnesi. Ljósmyndir og bréf. Guðrún Jónsdóttir afhenti.  
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4. Munasafn 

Guðrún Jónsdóttir, forstöðumaður 
 

Munasafn er samheiti yfir þrjú söfn: Byggðasafn og Náttúrugripasafn Borgarfjarðar (deild 
í byggðasafni) og Listasafn Borgarness.   

4.1  Byggðasafn Borgarfjarðar 
Í safninu voru í árslok skráð 10.012 númer og voru á árinu 69 nýir gripir nýskráðir (50 
númer).  Er söfnun ágætlega virk.  
 

 
Lokanúmer 

2010 9466 

2011 9715 

2012 9786 

2013 9903 

2014 9962 

2015 10012 
 
 

Allt sem kom nýtt inn var skráð í Sarp sem er viðurkenndur gagnagrunnur fagsafna 
(áður var skráð í Filemaker skráningakerfið, en frá grip nr. 9652 einungis í Sarp). Í árslok 
2015 voru alls 4.324 munir úr safnkosti Safnahúss skráðir í Sarp, ný aðföng og áður 
óskráðir munir úr eldri safnkosti. Samtals voru skráningar í árslok 2015 orðnar 3.678 
fyrir byggðasafnið og 646 (á árinu 2014 var byrjað að skrá listasafnið í Sarp og því starfi 
lauk árið 2015) fyrir listasafn eða samtals 4.324. 
 

Á árinu var sem sagt haldið áfram að flytja eldri safnkost byggðasafnsins yfir í Sarp og 
náðist að færa 1025 skráningarnúmer á milli. Voru allir þeir munir yfirfarnir og mældir 
og tekin af þeim ljósmynd. Ennfremur voru skráningar leiðréttar og leitað meiri heimilda 
ef þörf var á. Það var Jenny Johansen sem annaðist þetta verkefni ásamt nýskráningum 
muna. Yfirfærslum verður haldið áfram á árinu 2016 eftir því sem fjárhagur leyfir. 
 

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 og hlaut byggðasafnið viðurkenningu Safnaráðs 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 alls 69 gripir og voru þeir skráðir sem hér segir: 
 

Aðfangaskrá 2015 
 Nr. Munur Afhent 

9963 Mynd af Akra-Jóni. 3. febrúar 

9964 Fínlegur dúkur úr eigu Akra-Jóns.  febrúar 

9965 Vog frá fyrstu starfsárum Vírnets. 18. feb. 

9966 Brennimark úr eigu Valdimars Davíðsssonar (VD). mars 

9967 Brennimark úr eigu Valdimars Davíðsssonar (M7). mars 

9968 Altari úr Hjörseyjarkirkju. 3. apríl 
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9969 Altarisklæði gert af Sigríði Jónsdóttur. 3. apríl 

9970 Skrautmunur - horn, smíðað af Hauki Jakobssyni. 29. apríl 

9971 Jakki/peysa með merki Borgarnesstáls (Vírnet hf). Úr eigu Björns Hermannssonar. 29. apríl 

9972 Bolur með merki Borgarnesstáls (Vírnet hf). Úr eigu Björns Hermannssonar. 29. apríl 

9973 Pólóbolur með merki Borgarnesstáls (Vírnet hf). Úr eigu Björns Hermannssonar. 29. apríl 

9974 Skátabúningur úr eigu Soffíu Þórðardóttur. 29. apríl 

9975 Servíettusafn Þóru H. Þorkelsdóttur. 29. apríl 

9976 Þrjár óopnaðar maltflöskur, frá c.a. 1990, úr eigu Þóru H. Þorkelsdóttur. 29. apríl 

9977 Skautbúningur Rósu Jónsdóttur frá Valbjarnarvöllum, síðar í Kaupmannahöfn. júní 

9978 Sun-Kraft sólarlampi úr eigu Þóru Björgvinsdóttur, Borgarnesi. 28. júlí 

9979 Lýsislampi frá 19. öld. Gefandi: Björk Ingimundardóttir frá Hæli í Flókadal. júlí 

9980 Nálarprilla, rennd. Gefandi: Björk Ingimundardóttir frá Hæli. júlí 

9981 Rakhnífur í ljósu, skreyttu hulstri. Gefandi: Björk Ingimundardóttir frá Hæli. júlí 

9982 Verðlaunapeningar 37 stk.) Gefandi: Björk Ingimundardóttir frá Hæli. júlí 

9983 Sex sparihálsklútar úr eigu Elínar Jónsóttur á Hallkelsstöðum. 31. júlí 

9984 Fótbolti með merki Sparisjóðs Mýrasýslu. 10. ágúst 

9985 Veggklukka úr eigu Önnu Guðmundsdóttur og Þórðar Jónssonar, Borgarnesi. 10. ágúst 

9986 Lampi úr eigu Hervalds Björnssonar. 10. ágúst 

9987 Fjórir smáhlutir frá hernámsárunum í Borgarnesi. 18. ágúst 

9988 Sundkútur frá Varmalandi. Gefinn af Helga Bjarnasyni. 19. ágúst 

9989 Stimpill Lestrarfélags Norðdælinga. 26. ágúst 

9990 Myndavél úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1, Borgarnesi (frá Kvíslhöfða) 9. sept. 

9991 Myndavél  úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9992  Myndavél úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9993 Tóbaksdós  úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9994 Útsaumur frá 1897  úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9995 Tveir önglar úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9996 Garnvinda úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9997 Tvö koparístöð úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9998 Prent - stimplasett úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarbraut 1 . 9. sept. 

9999 Skátabelti með merki Badens-Powell. Úr eigu Sigrúnar Símonardóttur, Borgarnesi. október 

10000 Hvítur kragi af skátabúningi, úr eigu Sigrúnar Símonardóttur. október 

10001 Tvær skátahúfur úr eigu Sigrúnar Símonardóttur. október 

10002 Trefill framleiðddur á Prjónastofu Borgarness. Úr eigu Áslaugar Sveinsdóttur. 22. okt. 

10003 Rúmfjöl úr eigu Jóns Hjörtssonar. Kom frá Fljótstungu. 9. nóv. 

10004 Ullarkambur úr eigu Þorbjargar Pálsdóttur. Kom frá Fljótstungu. 9. nóv. 

10005 Tóbaksjárn og bretti frá Fljótstungu. 9. nóv. 

10006 Trog, mjög gamalt. Kom frá Fljótstungu. 9. nóv. 

10007 Ljósmynd af málverki af húsinu Skarði sem reist var í Borgarnesi 1908. 19. nóv. 

10008 Visakortaposi og áfastur penni. Frá Snyrtistofu Jennyar Lind, Borgarnesi. 26. nóv. 

10009 Tveir bíldar úr eigu Steinunnar Andreu Þorsteinsdóttur ljósmóður. nóvember 

10010 Skenkur frá baróninum á Hvítárvöllum. Úr eigu Jóhanns Björnssonar. nóvember 

10011 Borðstofuborð frá baróninum á Hvítárvöllum. Úr eigu Jóhanns Björnssonar. nóvember 

10012 Sex stólar frá baróninum á Hvítárvöllum. Úr eigu Jóhanns Björnssonar. nóvember 

Alls 50 skráningar, 69 munir. 
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4.2  Listasafn Borgarness 

4.2.1  Safnkosturinn  
Öll verk nýskráð í Sarp 2015 (20 talsins) eru eldri verk sem áður voru óskráð en voru 
hluti safnkostsins. Halldór Óli Gunnarsson nemi í hagnýtri menningarstjórnun við HÍ 
vann að skráningu og flutningi safnsins í geymslur á Sólbakka í júní og júli 2015. 
 

Skráningar í Sarp 2015 
 

  Númer verk skráð 

700 Málverk eftir Friðrik Guðjónsson
2
 23. júní 

701 Málverk eftir Hafliða Magnússon 30. júní 

701 Málverk eftir Hafliða Magnússon 30. júní 

702 Málverk eftir Hafliða Magnússon 30. júní 

703 Málverk eftir Hafliða Magnússon 30. júní 

704 Málverk eftir Hafliða Magnússon 30. júní 

705 Málverk eftir Ása í Bæ 30. júní 

706 Pennateikning eftir Ragnar Lárusson 2. júlí 

707 Pennateikning eftir Ragnar Lárusson 2. júlí 

708 Máluð Húsafellshella eftir Pál Guðmundsson 15. júlí 

709 Tréskúlptúr eftir Þorkle Gunnar Guðmundsson 15. júlí 

710 Leirmynd (Nýársfagnaður) - óþekktur höfundur 15. júlí 

711 Mynd af Kristínu á Grund eftir Ríkharð Jónsson 15. júlí 

712 Málverk eftir Valgerði Hafstað 15. júlí 

713 Skúlptúr eftir Grím Marinó Steindórsson 15. júlí 

714 Málverk eftir Áka Gränz 15. júlí 

715 Málverk eftir Áka Gränz 15. júlí 

716 Myndvefnaður eftir Guðbjörgu Guðmundsdóttur 15. júlí 

717 Myndvefnaður (innrammað verk) - óþekktur höfundur 15. júlí 

718 Málverk eftir Júlíus Axelsson (Englendingavík) 15. júlí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
2 Verk no. 699, málverk eftir Hassa (Matthías Ólafsson) skráði Halldór Óli Gunnarsson 22. júlí 2014 í Sarp 
en skráningin var ekki færð í aðfangabók og var því ekki færð í ársskýrslu 2014.  Henni hefur nú verið 
bætt við í aðfangabók(janúar 2016/GJ.). Síðasta númer ársins 2014 var því 699. 
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Alls voru 718 verk skráð í eigu Listasafns Borgarness í árslok 2015 (698 í árslok 2014).    
 

Safnið á auk þess fé í sjóði sem einnig er frá Hallsteini og ætlað hefur verið að byggingar 
eða endurbóta listasalar. Stefnan síðustu ár hefur verið að kaupa lítið af verkum til 
safnsins heldur einbeita sér að bættum aðbúnaði og meiri miðlun, forvörslu og betra 
utanumhaldi um muni safnsins. Nýir geymsluskápar á Sólbakka voru teknir í notkun árið 
2014 og á árinu 2015 náðist sá merki áfangi að flytja þann hluta safnkostsins sem enn var 
á Bjarnarbraut yfir í tryggar geymslur við Sólbakka.  Er nú allt safnið komið þangað. 
 

 

4.2.2  Sýningahald á listsviði og lán á listaverkum 
Eftirtaldar listsýningar voru í Hallsteinssal3 á árinu: 
 

Michelle Bird – 10. janúar 2015 var opnuð sýning á málverkum eftir Michelle Bird 
þar sem myndefnið var aðallega fólk úr Borgarnesi. Samhliða starfrækti listakonan 
vikulega teiknismiðju. Sýningin stóð til loka febrúar. . 
 

Myndlistarsýning Loga Bjarnasonar – Þann 28. febrúar var opnuð sýning á 
myndverkum Loga Bjarnasonar myndlistarmanns. Um nútímalistaverk var að ræða 
og stóð sýningin fram í apríl.  
 
Bjarni Guðmundsson – Þann 21. nóvember kl. 13.00 var opnuð ný sýning í 
Hallsteinssal og bar hún heitið „Leikur með strik og stafi“  Um var að ræða sýningu 
á myndverkum og textum eftir Bjarna Guðmundsson safnamann og rithöfund á 
Hvanneyri og stóð hún fram til 20. janúar 2016. 
 

 

Eins og fyrr voru verk úr Listasafninu lánuð til ýmissa stofnana á Borgarfjarðarsvæðinu 
og tekið vægt gjald fyrir samkvæmt fyrirliggjandi verðskrá. Verk voru leigð til eftirtalinna: 
 

Brákarhlíð Borgarnesi     1 verk 
Hagvangur, Borgarnesi    3 verk 
Háskólinn á Bifröst      8 verk 
Héraðsdómur Vesturlands    6 verk 
KPMG, Borgarnesi     2 verk 
Menntaskóli Borgarfjarðar, Borgarnesi  3 verk 
Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri  14 verk 
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Borgarnesi 1 verk 
Lögreglustjóraembættið á Vesturlandi, Borgarnesi 17 verk  
Ráðhús Borgarbyggðar       52 verk 
 

 

Samtals hafa verið 107 verk í útláni á árinu og er það fjölgun um 3 verk frá árinu 2014.  
 
 

                                            
3 Hallsteinssalur er eitt sýningarrýma Safnahúss og er nefndur eftir Hallsteini Sveinssyni (1903–1995) sem 
var mikill hagleiksmaður og smíðaði ramma utan um sköpunarverk helstu myndlistarmanna Íslands á 
síðustu öld.  Á ævikvöldi sínu gaf hann einstakt listaverkasafn sitt til Borgarness. Var þar með lagður 
grunnur að Listasafni Borgarness og mótast starfsemi þess af hugsjónum Hallsteins um miðlun listarinnar. 
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Lán til annarra safna 

Listasafn Íslands – þrjú verk eftir Nínu Tryggvadóttur voru lánuð til yfirlitssýningar 
safnsins á verkum hennar í september. Einnig var veittur aðgangir að einkabréfasafni 
Selmu Jónsdóttur sem varðveitt er í Héraðsskjalasafni, en þar voru fjölmörg bréf frá 
Nínu sem nýttust vel við heimildavinnu vegna sýningarinnar. 
 

Á árinu var lokið við að yfirfæra safnkostinn í betri geymslur og skrá í Sarp. Ýmiss konar 
forvarsla fór einnig fram. Verkefnisstjóri var Halldór Óli Gunnarsson.  
 
  

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 
Árið 2013 var opnuð ný glæsileg sýning úr safnkosti Náttúrugripasafnsins. Hlaut hún 
nafnið Ævintýri fuglanna og er helguð minningu Sigfúsar Sumarliðasonar (1932-2001) 
fyrrv. formanns Náttúrugripa- og Byggðasafns Borgarfjarðar. Sýningin hafði verið fimm 
ár í smíðum og framkvæmt eftir því sem fjármagn (styrkir) leyfði. 
 

Hönnuður sýningarinnar er Snorri Freyr Hilmarsson, en hann hannaði einnig hina 
fastasýningu Safnahúss: Börn í 100 ár.  
 

Megin áhersla sýningarinnar er farflugið og verndun búsetusvæða.  Þetta er undirstrikað 
í leiðsögn. Hefur sýningin orðið gott innlegg í fræðslu nemenda á svæðinu og er vinsæl 
bæði meðal íbúa og ferðamanna. Á árinu bárust þau góðu tíðindi frá 
Náttúrugripastofnun að beiðni um að fá lánaðan haförn þaðan hefði fengið jákvæðar 
undirtektir.  Er gripurinn væntanlegur á útmánuðum 2016. 
 

4.3.3. Nýskráningar 
Engir nýir gripir voru skráðir í Náttúrugripasafn á árinu 2015. 
 

4.3.4. Lán til annarra safna 
Þrír gripir voru lánaðir til Listasafns Árnesinga í janúar vegna sýningar. 

 
Gert í Borgarnesi febrúar 2015 

Guðrún Jónsdóttir (sign) 
Jóhanna Skúladóttir (sign) 
Sævar Ingi Jónsson (sign) 

 

Skýrsla þessi hefur verið kynnt byggðaráði Borgarbyggðar 
sem jafnframt er stjórn Safnahúss Borgarfjarðar: 

Björn Bjarki Þorsteinsson 
Geirlaug Jóhannsdóttir 
Guðveig Eyglóardóttir 

 


