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Safnahús Borgarfjarðar 
Ársskýrsla 2014  
 
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 
1) Hallsteinn Sveinsson – 19. sept. 2013 var opnuð sýning um listvininn Hallstein 
Sveinsson. Sýningin stóð til 28. janúar 2014. 
 

2) Myndlistarsýning Jóhönnu L. Jónsdóttur – 8. feb. var opnuð sýning á 
málverkasýning frístundamálarans Jóhönnu L. Jónsdóttur. Stóð sú sýning fram til 11. 
mars. 
 

3) Þórður á Mófellsstöðum – samstarf við Landbúnaðarsafn. Þann 18. mars 
var opnuð sýning um listasmiðinn Þórð Jónsson (1874-1962) frá Mófellsstöðum í 
Skorradal. Stóð hún fram í miðjan apríl. Var þetta hluti samkomulags á milli 
Safnahúss og Landbúnaðarsafns Íslands um tvíþætt verkefni í tilefni af afmælisári 
Þórðar. Sýningin var verkefni Safnahúss og framlag Landbúnaðarsafnsins var vönduð 
grein eftir Bjarni Guðmundsson í Borgfirðingabók. Báðir verkþættir voru unnir í 
samvinnu við bróðurson Þórðar, Bjarna Vilmundarson á Mófellsstöðum. 
 

4) Guðmundur Böðvarsson –  24. apríl var opnuð sýning til minningar um 
Guðmund Böðvarsson skáld á Kirkjubóli. Voru textar Guðmundar sýndir auk 
útskurðar eftir hann. Sýningin var undirbúin með ráðgjöf Böðvars Guðmundssonar 
frá Kirkjubóli. 
 
5) Listsköpun ungs fólks – samstarf við Tónlistarskóla Borgarfjarðar – 24. 
apríl (Sumardagurinn fyrsti) var helgaður minningu Guðmundar Böðvarssonar. Auk 
þess að ný sýning var opnuð fóru fram tónleikar þar sem nemendur Tónlistarskóla 
Borgarfjarðar fluttu eigin frumsamin verk við texta Guðmundar. Ennfremur var sett 
upp sýning með teikningum 9. og 10. bekkinga í skólum héraðsins og voru það 
myndskreytingar innblásnar af ljóðum Guðmundar. Þetta var í annað sinn sem 
þróunarverkefni um listsköpun ungs fólks var unnið í samstarfi við Tónlistarskólann, 
en árið 2012 voru textar Guðrúnar Jóhannsdóttur frá Sveinatungu teknir fyrir. 
Hlaut verkefnið afar góðar viðtökur barna, kennara og foreldra og hefur verið 
ákveðið að halda því áfram. 
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6) Sumarlestur barna – sumarlesturinn var haldinn í 7. sinn og stóð yfir frá 10. 
júní til 10. ágúst. Var þátttakan góð og uppskeruhátíðin var haldin 15. ágúst. Þar 
fóru krakkar í leiki og þáðu bækur að launum fyrir dugnað við lestur. 
 

7)  Íslenski safnadagurinn – íslenski safnadagurinn var haldinn sunnudaginn 13. 
júlí. Tók Safnahús þátt í þessu landsátaki safna með því að bjóða upp á leiðsögn og 
hafa  ókeypis inn á sýningar.   
 

8) Minningarsýning um Bjarna Helgason – minningarsýning um Bjarna 
Helgason garðyrkjubónda á Laugalandi var opnuð 4. október. Var sýningin 
sérstaklega helguð áhugaljósmyndun Bjarna og var þar bæði hægt að sjá myndavélar 
og ljósmyndir. Sýningin var sett upp í tilefni af því að fjölskylda Bjarna færði 
Héraðsskjalasafninu myndasafn hans að gjöf og er að því mikill fengur fyrir 
borgfirska sögu. Umræddur 4. október hitti á Sauðamessu og var opnunin því liður í 
dagskrá hennar. Við sama tækifæri var haldinn stór bókamarkaður í Safnahúsi á 
vegum Héraðsbókasafns og í samvinnu við Sögufélag Borgarfjarðar. 
 

9) Sagnakvöld Safnahúss – það var haldið 20. nóv. og voru verk eftir eftirtalda 
borgfirska höfunda kynnt: Guðna Líndal Benediktsson, Dr. Guðmund Eggertsson,  
Kristínu Steinsdóttur, Þuríði Guðmundsdóttur og Ævar Þór Benediktsson.  Að 
venju hafði Héraðsbókasafnið veg og vanda af skipulagningunni. 
 

10) Málverkasýning Birnu Þorsteinsdóttur – laugardaginn 22. nóvember var 
opnuð sýning á málverkum eftir Borgnesinginn og tónlistarkonuna Birnu 
Þorsteinsdóttur. Stóð sýningin fram til 19. desember. 
 

11) Ljósmyndasafn Einars Ingimundarsonar – Í byrjun desember barst sérlega 
vegleg gjöf til Héraðsskjalasafnsins. Um var að ræða ljósmyndasafn Einars 
Ingimundarsonar málara sem tók mikið af myndum aðallega í Borgarnesi á árabilinu 
1960-1980. Var það fjölskylda Einars sem stóð að gjöfinni. Í tilefni af þessu var sett 
upp sýning á nokkrum myndanna í nokkra daga en fyrirhugað er að unnin verði upp 
stærri sýning úr safninu síðar, líklega í tengslum við 150 ára afmæli Borgarness 2017. 
 

14) Höfunda minnst – Safnahús vakti að vanda athygli á borgfirskum höfundum 
vegna stórafmæla þeirra á árinu. Dæmi: Guðrún Brynjúlfsdóttir, Dr. Hallgrímur 
Helgason, Bjarni Valtýr Guðjónsson, Jón Helgason ritstjóri, Björn Jakobsson  
 

15) Skráningar – talsvert var skráð af byggðasafnsmunum í Sarp og var hver 
munur yfirfarinn fyrir skráningu. Var þetta gert með stuðningi Safnaráðs Íslands. 
Ennfremur var stórátak gert í málefnum Listasafns Borgarness, ekki síst fyrir tilstyrk 
Menningarráðs Vesturlands og Borgarbyggðar sem veitti til þess sérstakan styrk. 
 

16) Norræni skjaladagurinn - hann var haldinn 8. nóv. og var þemað Vesturfarar. 
 
17) Handrit á vefinn - eitt merkasta handrit Héraðsskjalasafns, úr eigu Jóhanns 
Björnssonar frá Svarfhóli, hefur verið ljósmyndað og sett á www.handrit.is. 
Handritið er rúmlega 300 síður skrifað af Jóhannesi Jónssyni blinda um 1863.  
Innihaldið er m.a. Völsungasaga og Ragnars saga Loðbrókar. Handritadeild 
Landsbókasafns bauðst til að gera við handritið og ljósmynda það skjalasafninu að 
kostnaðarlausu.  Auðveldar þetta mjög aðgang að handritinu fyrir fræðimenn. 
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18) Myndatökur Harðar Jóhannssonar –  Í safnkosti skjalasafns er að finna 
upptökur frá Herði Jóhannssyni (1934-2012) í Borgarnesi sem tók mikið af efni um 
og eftir 1980, aðallega í Borgarnesi. Safnið átti á árinu gott samstarf við Ríkharð son 
Harðar sem hefur lagt sig fram um að miðla upptökum föður síns á minningarsíðu 
um hann. Var tengill á hana settur á heimasíðu Safnahúss, og þar er m.a. að finna 
efni úr fórum skjalasafnsins. 
 

Starfsemi safnanna á árinu var almennt blómleg og fjölbreytt og féll þannig vel að 
markmiðum sveitarfélagsins um menningarstarfsemi, fræðslu og miðlun.   

 
 

1.3  Gestafjöldi 
Árið 2014 var fjöldi gesta á sýningar á neðri hæð 2.313 og 940 manns koðuðu 
sýningar á efri hæð. Samtals komu því 3.253 gestir á sýningar. Heimsóknir á 
Héraðsskjalasafn voru 174 og á Héraðsbókasafn komu 6.735 gestir. Samtals 
komu því 10.162 gestir í Safnahús á árinu 2014 samkvæmt gestabókum. 
 

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. 
 

Gestir Safnahúss 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

jan 494 510 697 638 714 679 757 721 

feb 537 495 568 715 835 823 797 740 

mars 586 461 695 909 854 650 631 740 

apríl 574 395 828 698 654 603 1620 802 

maí 519 954 783 773 1121 948 1291 1071 

júní 907 1037 1300 1543 983 1013 1108 800 

júlí 850 1778 1650 1309 1074 1068 947 1073 

ág 895 931 1399 1035 983 770 978 1070 

sept. 548 562 783 959 801 813 794 752 

okt. 487 730 748 828 722 736 729 896 

nóv. 705 730 954 868 1040 1127 763 776 

des. 541 672 813 965 649 886 629 721 

Samt 7.643 9.255 11.218 11.240 10.430 10.116 11.044 10.162 
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Gestir á bókasafn 2007 – 2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
jan 479 503 686 570 630 606 617 600 

feb 470 453 548 587 580 691 572 510 

mars 537 453 575 740 730 570 530 620 

apríl 432 371 581 519 578 506 510 460 

maí 508 578 490 479 801 640 520 619 

júní 559 491 589 709 675 590 540 426 

júlí 507 662 767 785 688 710 578 555 

ág 614 500 717 710 760 520 575 580 

sept. 500 489 576 687 640 520 530 602 

okt. 470 550 611 572 603 550 564 604 

nóv. 694 530 685 739 860 850 580 570 

des. 530 634 700 710 580 575 520 589 

Samt 6.300 6.214 7.525 7.807 8.125 7.328 6.636 6.735 

 

1.4  Fjárhagur  
1.4.1 Fjárhagsáætlun 
Í fjárhagsáætlun ársins 2014 var ráðstöfunarfé áætlað 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. Sambærilegar tölur fjárhagsáætlunar ársins 2013 voru að  
ráðstöfunarfé var 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. Munurnn á milli ára skýrist af því að á árinu 2014 var gert ráð fyrir framlagi vegna 
1. áfanga flutninga í geymslur við Sólbakka. Talsverð aukning varð í tekjum en á móti 
kom að styrkir Safnaráðs eru nú að mestu miðaðir við verkefni, en ekki rekstur.  
 
Á árinu varð mikil hækkun á þjónustugjöldum Sarps og lét forstöðumaður ítrekað í ljósi 
óánægju sína með að sveitarfélögin þurfi að axla aukinn kostnað vegna þróunar 
gagnagrunnsins. Það virðist sem hækkunin sé komin til að vera og stjórn Sarps hefur þar 
að auki nýverið ákveðið að gjaldið skuli tengt við neysluvísitölu.  Mikilvægi Sarps sem 
gagnagrunns fyrir söfnin í landinu er hins vegar óumdeilanlegt og er safnkostur skráður í 
hann samkvæmt faglegum tilmælum Safnaráðs. 
 
Rekstur hússins var nokkuð nálægt áætlun þegar búið var að færa inn framlag 
Vinnumálstofnunar og Borgarbyggðar vegna atvinnuátaks og námsmannasamnings. 
 

1.4.2 Styrkir 
Safnahús fékk styrki frá eftirtöldum aðilum vegna rekstrar og verkefna á árinu:  
 

• Menningarráð Vesturlands vegna listsköpunar ungs fólks og vinnu við listasafn. 
• Safnaráð Íslands vegna rekstrar og flutninga skráninga yfir í Sarp. 
• Þjóðskjalasafn vegna skjalavörslu. 
• Norðurál vegna almenns safnastarfs. 

 

Því miður var umsókn Safnahúss til Minjastofnunar (áður Húsafriðunarnefndar) vegna 
endurbóta á Hlíðartúnshúsunum hafnað en um er að ræða merkar minjar um búskap 
íbúa á fyrstu áratugum byggðar í Borgarnesi. Verkið hefur verið í gangi með styrkjum frá 
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Húsafriðun allt frá árinu 2009 og verður kappkostað að halda því áfram. Safnahús hefur 
útbúið almenn gögn og sótt um, en eignasjóður Borgarbyggðar hefur lagt til tæknilegar 
upplýsingar og skipulagt framkvæmdir.  
 

Safnahús tók ennfremur þátt í atvinnuátaksverkefni og námsmannaverkefni á árinu í 
samvinnu við Borgarbyggð sem lagði til mótframlag 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. 1.579.457. 
 
 

1.5  Viðhald og endurnýjun 
Á árinu var lokið við að mála húsið á Bjarnarbraut. Ennfremur var nýtt teppi sett á 
bókasafnsrýmið. Hillur í barnahorni voru endurnýjaðar og skjalavörsluskápur keyptur 
fyrir geymslur á Bjarnarbraut. Hillurekki var settur upp á norðurvegg í geymslum á 
Sólbakka. Gluggi á vesturvegg Bjarnarbrautar var nokkuð til vandræða sökum leka sem 
reynt var að minnka með bráðabirgðaviðgerð. Vonast er til að hægt verði að lagfæra 
hann á árinu 2015. Eftir langa mæðu kom í ljós að göt fyrir festingar í geymsluskápunum 
á Sólbakka sneru ekki rétt og var það framleiðsluvömm hjá framleiðendum skápanna.  
Leyst var úr þessu með því að fá sérstakar festingar sendar Safnahúsi því að 
kostnaðarlausu. Í árslok var einangrun geymslna Safnahúss við Sólbakka bætt með því að 
klæddar voru tvær innkeyrsluhurðir. Er það virðingarvert hversu vel Borgarbyggð hefur 
sinnt vörslumálum safnanna síðastliðin ár enda söfnin með þeim elstu í landinu og 
margur dýrgripur innan veggja þeirra. 

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) 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. Sótt var um tveggja 
milljóna króna aukaframlag til Borgarbyggðar til aukins starfsmannahalds á árinu en því 
miður var ekki hægt að bregðast jákvætt við því. 
 

Jenny Johansen vann við sérverkefni á vegum byggða- og skjalasafns frá 1. maí og Halldór 
Óli Gunnarsson vann 2 ½ mánuð fyrir listasafn frá 1. júní fyrir tilstyrk Borgarbyggðar í 
gegnum námsmannaverkefni. Helga Jóhannsdóttir annaðist ræstingar. Sumarstarfsmenn 
voru Bjarki Þór Grönfeldt og Anna Þórhildur Gunnarsdóttir, Hannes Heiðarsson vann 
að almennum viðhaldsverkefnum og uppsetningu sýninga. Ragnheiður Kristófersdóttir 
vann fyrir skjalasafn í sjálfboðavinnu í um 223 tíma á árinu 2014.  Ef reikna ætti þetta til 
launa (x5.000) eru það um 1,1 milljón króna sem Ragnheiður hefur gefið sveitarfélaginu í 
formi vinnu á árinu.  Er góður fengur að framlagi hennar auk þess sem oft hefur verið 
gott að leita í hennar miklu þekkingu á sögu Borgarfjarðar. 
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Starfsmenn í Safnahúsi voru því þessir á árinu: 
 

 

1. Bjarki Þór Grönfeldt Gunnarsson (bókasafn, flokkun/skráning og sýningavarsla) 
2. Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður 
3. Halldór Óli Gunnarsson (sérverkefni fyrir listasafn) 
4. Helga Jóhannsdóttir (ræstingar) 
5. Jenny Johansen (flokkun og skráning) 
6. Jóhanna Skúladóttir (Héraðsskjalasafn o.fl.) 
7. Ragnheiður Kristófersdóttir (flokkun - sjálfboðavinna) 
8. Sævar Ingi Jónsson (Héraðsbókasafn o.fl.) 

 
 

Við þetta má bæta að Diðrik Vilhjálmsson fyrrum bóndi á Helgavatni í Þverárhlíð vann 
talsvert þýðingastarf fyrir sýningar Safnahús á árinu og var það gert í sjálfboðavinnu.  
 

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 fastan starfsmannafjölda í náinni framtíð. 
 

1.7  Stjórnsýslufyrirkomulag 
Í október 2013 höfðu orðið breytingar á nefndarskipan, Borgarfjarðarstofa var lögð 
niður og verkefni hennar færð undir byggðarráð, þar með talin voru málefni Safnahúss. 
Borgarfjarðarstofa mælti með því að byggðarráð hefði málefni Safnahúss sem fastan lið á 
dagskrá einu sinni í mánuði og var sú vinnuregla tekin upp fram að kosningum 2014.  
 

Á árinu voru haldnir 16 vinnufundir (nr. 134-149). Eftir breytinguna hafa fundargerðir 
verið sendar jafnóðum til allra í sveitarstjórn, sveitarstjóra og skrifstofustjóra. Þær eru 
eftir sem áður lagðar formlega fram á fundum og samþykktar 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. 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 á föstu starfsmannahaldi.  Formenn byggðaráðs voru 
tveir á árinu, Bjarki Þorsteinsson og Guðveig Eyglóardóttir. 
 

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 850 „vinir“ og bættust tæplega 
200 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 frá júní og fram í ágúst. Ennfremur 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. 
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1.9  Vörslumál 
Munir og gögn eru nú geymd á þremur stöðum, í 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 í flokkun og skráningu safnkosts og 
forstöðumaður samdi ítarlega grein fyrir safnafræðideild Háskóla Íslands á árinu um sögu 
Byggðasafns Borgarfjarðar.  
 
Borgarbyggð hefur ekki séð sér fært að auka við starfsmannahald hússins eins og fram 
hefur komið og því eru rannsóknir ekki skilgreindar sem hluti 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 Slökkviðliðið hefur eftirlit með húsnæðinu. 
Safnahús hefur formlegt starfsleyfi og fékk á árinu viðurkenningu Safnaráðs Íslands. 
 

Þess ber þó að geta að í geymslum fyrir grófari muni (í Brákrey) er aðstöðu nokkuð 
ábótavant og ekkert öryggiskerfi er fyrir hendi.  
 

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. Gripir voru 
lánaðir til annarra safna og stofnana, m.a. til Listasafns Íslands. Mikilvægt 
samstarfsverkefni var við Tónlistarskóla Borgarfjarðar á árinu og gerður var um það 
formlegur samningur sem frumkvöðlaverkefni stofnananna. Samstarf var við 
Handritadeild Landsbókasafns um miðlun gamals handrits. Talsvert samstarf var haft við 
Sögufélag Borgarfjarðar ár árinu og Landbúnaðarsafnið og Safnahús unnu saman að 
miðlun fróðleiks um Þórð Jónsson frá Mófellsstöðum. Safnahús auglýsti í sameiginlegum 
auglýsingum með ferðaþjónustuaðilum á nærsvæði auk auglýsinga í samvinnu við önnur 
söfn landsins. Unnið var í samstarfi við Ríkharð Harðarson um myndmiðlun á netinu. 
Síðast en ekki síst voru settar upp sýningar í samstarfi við borgfirskar fjölskyldur. Allir 
fastráðnir starfsmenn hússins tóku 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.   
 

Byggðaráði 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 og koma fram í 
menningarstefnu sveitarfélagsins.   
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2. Héraðsbókasafn Borgarfjarðar 
Sævar Ingi Jónsson, héraðsbókavörður 

2.1  Lánþegafjöldi og útlánatölur 
Í árslok 2014 voru lánþegar með gildandi lánþegaskírteini 480, heildarfjöldi skráðra 
eintaka í Gegni (samskrá íslenskra bókasafna) voru 44.837 eintök, þá eru ótalin stór 
hluti tímaritasafns í geymslurými og mjög stór hluti Pálssafns en hluti þess safns hefur þó 
verið skráður í Gegni.  
Heildarútlán voru 14.924 eintök.  
Útlán helstu efnisþátta á árinu 2014: 

Bækur    13.550  
Hljóðbækur (Cd og kassettur)  482 
DVD/VHS    205 
Tímaritshefti  678 
 

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 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 2014: 
 

Guðrún Brynjúlfsdóttir fæddist á Kvígsstöðum í Andakíl þann 28.janúar 1904, bjó á 
Veiðilæk fyrstu æviárin en frá Borgarnesi flutti hún til Reykjavíkur árið 1932 og bjó þar 
síðan.  Frá hennar hendi kom út bókin Ýlustrá árið 1981 en efni hennar varð til á 
löngum tíma og má þar finna bæði ljóð, sögubrot og greinar um ýmis mál er áður höfðu 
birst í tímaritum og blöðum.  Við sum kvæða Guðrúnar voru gerð lög, sjálf spilaði hún á 
gítar og söng.  Guðrún lést í hárri elli árið 2006, þá á 102. Aldursári. 
 

Þann 17.febrúar fagnaði Bjarni Valtýr Guðjónsson frá Svarfhóli í Hraunhrepp, 85 ára 
afmæli sínu.  Hann hefur komið víða við í skrifum sínum og félagsstörfum á langri ævi.  
Síðustu ár hafa 4 ljóðabækur, tvær barna-og unglingabækur og  ein þýðing litið dagsins 
ljós frá hendi Bjarna og hann er enn að.  
 

Þann 5.júní voru liðin 120 ár frá fæðingu Björns Jakobssonar frá Varmalæk.  Starf Björns 
að tónlistarmálum í héraði og víðar er geysimikilvægt; hann kenndi ungur söng, var 
organisti í ýmsum kirkjum í héraði og þjálfaði kóra bæði innan héraðs og utan.  Þá samdi 
hann einnig sönglög, bæði sálma- og ljóðalög.  Árið 1937 gaf Kaupfélag Borgfirðinga út 
nótnabók með sönglögum hans.  Ýmsum ritstörfum sinnti Björn, m.a var hann fyrsti 
ritstjóri Kaupfélagsritsins og sinnti því starfi til æviloka.  Björn Jakobsson lést árið 1977. 
 

Þann 11.júní 2014 voru liðin hundrað ár frá fæðingu Jóns Helgasonar riststjóra frá Stóra-
Botni í Hvalfirði.  Jón varð blaðamaður við Nýja-dagblaðið árið 1937 og gegndi því starfi 
til æviloka, lengst af við Tímann þar sem hann var bæði fréttastjóri og síðar ritstjóri.  
Meðfram blaðamennskunni skrifaði Jón yfir 20 bækur, mjög fjölbreyttar að efni.  Sumar 
þeirra tengdust Borgarfjarðarhéraði sterkum böndum.  Meðal verka hans er ritröðin 
Íslenskt mannlíf sem út kom í fjórum bindum á árunum 1958-1962.  Jón Helgason hlaut 
margar viðurkenningar fyrir ritstörf sín.  Hann varð bráðkvaddur í veiðiferð  4.júní 1981. 
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Sveinbjörn Beinteinsson skáldbóndi og allsherjargoði hefði fagnað 90 ára afmæli sínu 
þann 4.júlí hefði hann lifað en hann lést á aðfangadag jóla árið 1993.  Sveinbjörn sendi frá 
sér nokkrar ljóðabækur og kom að útgáfu á mörgum öðrum bókum á sviði kveðskapar.  
Hann má telja forvígismann í varðveislu gömlu rímnahefðarinnar.  Flutningur hans á 
rímnakveðskap var gefin út víða um lönd og honum bregður fyrir í tímamótaverkinu 
Rokk í Reykjavík svo fátt eitt sé nefnt.  Ævisaga hans kom út skömmu fyrir andlátið en 
hana skrifaði hann í samstarfi við Berglindi Gunnarsdóttur.   
 

Þann 3.nóvember voru liðin hundrað ár frá fæðingu Dr. Hallgríms Helgasonar eins af 
mestu fræðimönnunum þjóðarinnar á sviði tónlistar á síðustu öld.  Hallgrímur ólst að 
vísu ekki upp í héraðinu en tengdist því sterkum böndum og dvaldi þar oft síðar á 
lífsleiðinni.  Framlag Hallgríms er geysi þýðingarmikið á mörgum sviðum tónlistar, hann 
var hljóðfæraleikari, kenndi söng og stjórnaði kórum og samdi mörg fjölbreytt verk 
bæði sönglög og verk fyrir einleikara, strengjasveitir og sinfóníuhljómsveitir.  Hallgrímur 
stundaði einnig ritstörf og frá hans hendi komu út nokkrar bækur um tónlist og 
tónlistarmenn.  Þar má nefna bækurnar Tónmenntir I-II sem lýsa má sem einskonar 
tónlistarorðabókum sem enn hafa ríkulegt heimildagildi.  Hallgrímur lést áttræður að 
aldri árið 1994. 
 

Á árinu var einnig tekið saman hefti með skáldskap fjögurra skáldkvenna frá 
Ásbjarnastöðum í Stafholtstungum, þær eru: Guðrún Halldórsdóttir eldri, Sigríður 
Helgadóttir dóttur hennar, og systurnar Guðrún Halldórsdóttir yngri og Valdís 
Halldórsdóttir, barnabörn Guðrúnar eldri. Samantektin var liður í árlegu verkefni 
Safnahúss og Tónlistarskóla Borgarfjarðar þar sem nemendur skólans spreyta sig á að 
semja lög við ljóð áðurnefndra kvenna sem flutt verða í Safnahúsi á sumardaginn fyrsta 
2015.  Í heftinu er að finna bæði áður birt sem óbirt kvæði.  Dóttir Guðrúnar yngri, 
Vigdís Kristjánsdóttir og börn Valdísar, Heiðdís og Halldór Gunnarsbörn veittu 
mikilvæga aðstoð og útveguðu og gáfu leyfi sitt fyrir áður óbirtu efni systranna.  Í heftinu 
er jafnframt stutt æviágrip kvennanna fjögurra og birt stutt ættartré.  
 

2.2.2. Sagnakvöld Safnahúss 
Hið árlega Sagnakvöld Safnahúss var haldið þann 20.nóvember. Að þessu sinni voru 
kynntar fimm nýútkomnar bækur; Kristín Steinsdóttir las úr bók sinni Vonarlandið, 
Guðmundur Eggertsson fjallaði um bók sína Ráðgáta lífsins, bræðurnir Ævar Þór og 
Guðni Líndal Benediktssynir stigu á stokk með bækur sínar Þín eigin þjóðsaga og 
Blóðey, leitin að afa en fyrir þá bók, sína fyrstu, hlaut Guðni Líndal Íslensku 
barnabókaverðlaunin árið 2014.  Þá las Þorgerður Ólafsdóttir úr bók föðursystur sinnar 
Þuríðar Guðmundsdóttur en sú bók nefnist Konan með slöngupennann.  Um 50 manns 
lögðu leið sína í Safnahúsið þetta kvöld og margir þeirra keyptu sér áritað eintak af 
höfundunum sjálfum.  Nefna má að margt annað var í boði í bæjarlífinu þetta kvöld sem 
án efa hefur haft áhrif á aðsóknina að þessu sinni, en góður rómur var gerður að hinni 
fjölbreyttu dagskrá. 
 
2.2.3. Önnur þjónusta og verkefni 
Sumarlestur fyrir börn á aldrinum 6-12 ára var á sínum stað að vanda enda löngu orðinn 
árlegur viðburður.  Boðið var upp á kynningar á verkefninu að vorinu og komu 
nemendur 1-5.bekkjar Grunnskólans í Borgarnesi í heimsókn á bókasafnið og sumir 
tóku jafnvel strax með sér bók heim að lesa. Nýtt héraðsmet var sett á árinu en 
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þátttakendur voru alls 53 og lesnar bækur 300.  Uppskeruhátíð var haldin 14. ágúst með 
líku sniði og undanfarin ár. Sem fyrr teiknaði Elín Elísabet Einarsdóttir einkennismynd 
sumarlesturs eins og hún hefur gert frá upphafi verkefnisins hér árið 2008. 
 

Dagur bókasafnanna var haldinn í fjórða sinn, þann 8. sept. Markmið dagsins er tvíþætt, 
annars vegar að vekja athygli á mikilvægi bókasafna í samfélaginu og hinsvegar að vera 
dagur starfsmanna safnanna. Þann dag var opnuð örsýning í samstarfi skjala-og bókasafns 
á bókamerkjum sem varðveitt eru á skjalasafni og hafa fundist í safngögnum í gegnum 
tíðina, bæði er um að ræða hefðbundin sem óhefðbundnari merki sem öll hafa það 
hlutverk að merkja þann stað í bók þar sem lestri var hætt. Að venju var jafnframt 
boðið upp á konfekt í tilefni dagsins og niðurstöður úr bókakönnun ársins á landsvísu 
birtar. 
 

Á Sauðamessu, meðfram opnun minningasýningar um Bjarna Helgasonar (sjá fyrr) var 
opnaður stór bókamarkaður í Hallsteinssal í samstarfi við Sögufélag Borgarfjarðar.  Þar 
voru í boði útgefnar bækur Sögufélagsins og ýmsar bækur frá bókasafninu sem margar 
hverjar hafa fengist í bókagjöfum liðinna ára. Markaðurinn gekk vel þennan dag og 
margir gerðu góð kaup enda verði stillt í hóf. Markaðurinn var svo áfram í boði í salnum 
næstu vikurnar á eftir. 
 

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 og tekið á móti skólahópum. 
Safnið kappkostar sem fyrr að bjóða uppá millisafnalán frá öðrum söfnum og eru þau 
talsvert nýtt. Þá er einnig nokkuð um að lánþegar nýti sér samstarfið við Bókasafn 
Akraness sem felur í sér að eitt lánþegaskírteini gildir á báðum stöðum og hægt sé að 
skila bókum á hvorum staðnum fyrir sig.  Á Þjónustuvef Landkerfis bókasafna má sjá að 
26 lánþegar með gild bókasafnsskirteini á okkar safni fengu 439 bækur lánaðar á 
Akranesi, við þá tölu bætast svo millisafnalán.  Að sama skapi fengu 40 lánþegar 
bókasafns Akraness lánaðar 462 bækur. 
 

2.3  Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2014 
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.   Öllum gefendum ársins 
eru færðar bestu þakkir fyrir. 
10. janúar. Þór Þorsteinsson f.h. Björgunarsveitarinnar Ok, gefur nokkur eintök af nýútkomnu 
tímariti þeirra sem nefnist Annáll ársins og hefur komið út árlega undanfarinn ár. 
10. janúar. Þórir Finnsson, Hóli Norðurárdal, gefur tvö eintök af markaskrá Mýrasýslu fyrir árið 
2012 en Þórir hafði umsjón með útgáfunni. Markaskráin var ekki til á safninu og fór 
héraðsbókavörður þess á leit við Þóri í heimsókn hins síðarnefnda hvort hann gæti útvegað 
safninu eintök. Þórir brást fljótt og vel við. 
20. janúar. Dagmar Mýrdal Harðardóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur og hefti á sviði 
kennaramenntunar m.a. bækur Johns Dewey  á Íslensku. 
20. janúar. Hilmar Már Arason, Borgarnesi, gefur safninu eintak af lokaverkefni sínu til M.ED 
gráðu á Menntavísindasviði H.Í. árið 2011, ritgerðin nefnist: Það er bara einfaldlega mjög 
skemmtilegt að læra eitthvað nýtt, alltaf jafn gaman. 
4. febrúar. Sindri Arnfjörð, Laufskálum, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka, einkum 
barnabækur og skáldsögur fyrir fullorðna. 
20. feb. Hallsteinn Sigurðsson, Reykjavík, gefur tímarit þýðenda, Jón á Bægisá. 
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25. apríl. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi,  gefur nú nýlegar skáld- og ævisögur, á ísl. og ensku, 
meðal bóka eru bækur Yrsu Sigurðardóttur og Arnaldar Indriðasonar á ensku. 
23. apríl. Þóra Magnúsdóttir, Kleppjárnsreykjum, gefur nokkuð magn af skáldsögum á ensku í 
kiljuútgáfu. 
23.apríl. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa nýlegar enskar skáldsögur og 
eintök af tímaritinu Historie. 
28. apríl. Halla Guðmundsdóttir, Dalsmynni, gefur f.h Laugargerðisskóla tvö eintök af Jökli 
skólablaði skólans árið 2014 en Halla hefur undanfarin ár fært safninu eintök af skólablaðinu sem 
gefið er út á hverju ári með miklum myndarbrag. 
3. júní. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur nú sem fyrr nokkrar nýlegar bækur, m.a. Bítlaávarp 
Einars Más Guðmundssonar á dönsku og skáldsögur bæði á ensku og íslensku. 
4. júní. Jenny Johansen, Borgarnesi, gefur töluvert af bókum t.d skáldsögur fyrir börn og 
fullorðna. 
4.júní. Tryggvi V. Líndal,Reykjavík, sendir bókasafninu í pósti tvær nýkomnar bækur sínar: Sögur 
og þýdd ljóð og Væringjaljóð sem báðar komu út á þessu ári en Tryggvi hefur í gegnum tíðina 
skrifað fjölmargar bækur. 
3. júlí. Ingibjörg Júlíusdóttir, Borgarnesi, gefur nokkur eintök af Eiðfaxa innbundnum. 
18.júlí. Ingimundur Ingimundarson, Borgarnesi, gefur einn árgang af Lesbók Morgunblaðsins 
innbundinni. 
20. júlí. Ásgeir Ásgeirsson, Borgarnesi, gefur innbundnar bækur Vilhjálms Stefánssonar í fallegu 
bláu skinnbandi. 
14. sept. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð úrval bóka, bæði fræðirit og ævisögur á 
ensku, þar á meðal bók Cynthiu Lennon sem fjallar um fyrrum eiginmann hennar John Lennon. 
16. sept.  Guðmundur Brynjúlfsson, Borgarnesi, gefur tvö hefti sem ekki voru til fyrir á safninu 
og raunar hvergi á bókasöfnum landsins.  Annað heftið geymir endurminningar afa hans 
Guðbrands Sigurðssonar Hrafnkelsstöðum skrifaðar af honum sjálfum en Guðmundur bjó til 
prentunar. Hinsvegar er hefti sem Guðmundur og sonur hans, Sigurdór, útbjuggu vegna 
ættarmóts í Lyngbrekku 29.júní 2002 en það er Niðjatal hjónanna Helgu Þórðardóttur og Eiríks 
Ágústs Jóhannessonar á Hamranedum í Hraunhreppi. 
24. sept. Guðrún Jónsdóttir, Borgarnesi, gefur eina nýlega skáldsögu á þýsku- í nóvember bætir 
hún þremur þýskum við, bæði skáld og ævisögum. 
5. nóv. Sabina K. Mukka (starfandi um tíma á Hvanneyri) gefur safninu tvær bækur, annars vegar 
bók Jojo Moyes á sænsku, Livet efter dig og bók Dan Brown, Inferno, á ensku. 
10. nóv. Ágúst Einarsson, prófessor við Viðskiptaháskólann á Bifröst, gefur eintak af nýrri bók 
sinni Hagræn áhrif ritlistar sem nú er nýkomin. Ágúst hefur í gegnum tíðina sent aðrar nýjar 
bækur sínar (t.d Hagræn áhrif tónlistar og Hagræn áhrif kvikmyndalistar) til almenningsbókasafna 
í landinu. 
18. nóv. Dagbjört Kristjánsdóttir,Borgarnesi, gefur nokkrar gamlar bækur m.a. eru allar bækur 
Málfríðar Einarsdóttur og hluti ritsafns Ólafs Jóhanns Sigurðssonar. 
3. des. Gunnar Kristjánsson, Borgarnesi, gefur töluvert magn gamalla bóka, bæði ljóða- og 
sagnabækur sem og útgáfur af Íslendingasögunum. 
3. des. Hafdís Guðmundsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur fyrir börn og fullorðna.  
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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. Hluta af árinu 
vann Jenný Johansen við skráningu og flokkun gagna. Við skönnun og skráningu 
ljósmynda unnu Anna Þórhildur Grönfeldt og Bjarki Þór Grönfeldt, sumarstarfsmenn 
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 174 og er það aðeins fækkun frá árinu 2013 en þá 
voru skráðar gestakomur með afhendingar og á lessal 181 talsins.  Skráðar fyrirspurnir í 
síma og tölvupósti eru 210  og eru það færri en árið 2013 en þá voru þær 230.  64 
afhendingar voru á árinu en 82 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 
safnið tekur á móti enn sem komið er.  
Mikil vinna hefur farið fram á safninu á árinu í heimildaöflun vegna þjóðlendumála á 
svæði Mýra- og Borgarfjarðarsýslu og eins vegna ritunar Sögu Borgarness sem hófst í 
byrjun ársins. 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 því enn er ekki búið að taka upp sameiginlegan skjalaskrárgrunn 
héraðsskjalasafnanna og Þjóðskjalasafns.  
Þjóðminjasafn fékk lánaðar glerplötur og upplýsingamöppur úr Skuggamyndasafni UMSB 
vegna sýningar sem það setti upp um ljósmyndarann Þorstein Jósepsson frá 
Signýjarstöðum. Handritadeild Landsbókasafns fékk lánað söguhandrit úr eigu 
skjalasafnsins og myndaði það fyrir handritavef, þar sem það er nú aðgengilegt. 
Handritið, sem er 200 síður, var skrifað af Jóhannesi Jónssyni á Smyrlahóli á árunum 
1862-1867 og inniheldur það ýmsar fornar sögur eins og Ásmundarsögu kappabana. 
Handritið hafði síðast verið í eigu Jósefs Björnssonar á Svarfhóli sem afhenti það síðan 
héraðsskjalasafninu til eignar. Mun þessi ljósmyndun á handritinu auðvelda aðgang 
fræðimanna að því en nokkur aðsókn hefur verið í að rannsaka það.  
Varðandi geymslumál safnsins þá var nokkur hluti myndasafns þ.e. ljósmyndir í römmum, 
fluttur í geymslu á Sólbakka. Einnig bættist við einn skápur í aðalskjalageymsluna í 
Safnahúsi.  
 

3.3 Námskeið og fundir 
Fundur Þjóðskjalasafns Íslands og héraðsskjalasafnanna var haldinn í Reykjavík 16. maí. 
Meðal þess sem þar var tekið fyrir var skýrsla Þjóðskjalasafns um eftirlitsheimsóknir á 
héraðsskjalasöfnin, staða samskrár safnanna yfir einkaskjalasöfn og rætt var um Lísu sem 
er rafræn skjalaskrá Þjóðskjalasafns sem héraðsskjalasöfn munu væntanlega taka upp 
bráðlega. Ennfremur var rætt um frumvarp um opinber skjalasöfn sem verður senn að 
lögum.  
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Héraðsskjalavörður fór á árlega ráðstefnu/námskeið Félags héraðsskjalavarða á Íslandi 
sem haldin var í Eldheimum í Vestmannaeyjum dagana 24.-26. september. Þar var fjallað 
um ný lög um opinber skjalasöfn og áhrif þeirra á þjónustu-, eftirlits- og 
leiðbeiningarskylduhlutverk héraðsskjalasafnanna.  Þann 3. desember var haldinn 
fræðslufundur Félags héraðsskjalavarða á Íslandi um skjalavörslu leikskóla fyrir 
héraðsskjalaverði, forsvarsmenn leikskólamála hjá sveitarfélögum og leikskólastjóra. 
Átján héraðsskjalaverðir tengdust saman gegnum fjarfundabúnað á fimmtán stöðum 
kringum landið og voru á 8. tug manna á fræðslufundinum. Á starfssvæði 
Héraðsskjalasafns Borgarfjarðar mættu 9 manns á fræðslufundinn. 

3.4 Sýningar 
Haldið var upp á norræna skjaladaginn 8. nóvember. Þjóðskjalasafn og héraðsskjalasöfnin 
voru með sameiginlegan skjaladagsvef, skjaladagur.is, í tilefni dagsins. Í ár var þemað 
„Vesturfarar“ og var framlag Héraðsskjalasafns Borgarfjarðar efni Kristleifs  
Þorsteinssonar Stóra-Kroppi en hann skrifaði í þrjá áratugi fréttabréf úr Borgarfirði sem 
birtust í Lögbergi, blaði sem gefið var út í Winnipeg. Kristleifi var það mjög í mun að 
halda tengslum milli þeirra sem fóru til Vesturheims og þeirra sem voru eftir heima.  
Skjalasafnið tekur þátt í sameiginlegum sýningum safnanna í Safnahúsi með því að leggja 
til á þær efni eins og ljósmyndir og skjöl. Blaðið Brúin var m.a.  á sýningu Guðmundar 
Böðvarssonar. Sýnt var úr nýjum myndaafhendingum úr söfnum frá Bjarna Helgasyni á 
Laugalandi og frá Einari Ingimundarsyni.  
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.  
 

3.5 Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2014 
2014/1 Múrarafélag Vesturlands. Fundargerðabók 1968-2003, bréf og bókhald. 
Guðmundur Reynir Guðmundsson afhenti. 
2014/2 Sorpurðun Vesturlands. Ársreikningur 2012. Grænt bókhald 2008, 2010, 2011, 
2012. Hrefna Jónsdóttir afhenti. 
2014/3 Sigurður Marísson Galtarholti. Jólakort, bréf, bæklingar og fl. 1944-1991. Lillý 
Sigríður Guðmundsdóttir afhenti.  
2014/4 Bjarni Árnason frá Brennistöðum. Ljósmyndir, glerplötur og filmur. Þóra 
Árnadóttir afhenti. 
2014/5 Borgarhreppur. Gestabók Torfhvalastaða, leitarhúss Borghreppinga 1995-2000. 
Gjafabréf. Eigendur Galtarholts gefa Borgarhreppi Beilárheiði 1954. Sigurjón Jóhannsson 
afhenti. 
2014/6 Þórdís Sigurbjörnsdóttir Hrísum. Efnisskrár og auglýsingar 1978-2002. Þórdís 
Sigurbjörnsdóttir afhenti.  
2014/7 Guðmundur Skúli Halldórsson Borgrnesi. Auglýsing frá sóknarpresti og 
sóknarnefnd um viðburði vegna þrjátíu ára vígsluafmælis Borgarneskirkju 1989. 
Guðmundur Skúli Halldórsson afhenti. 
2014/8 Hallsteinn Sigurðsson Reykjavík. 3 sýningarskrár frá sýningu í Ásmundarsafni 
1997, Listasafni Sigurjóns Ólafssonar 2006 og Listasafni Reykjanesbæjar 2013. Hallsteinn 
Sigurðsson afhenti.  
2014/9 Félag eldri borgara í Borgarnesi og nágrenni (FEBBN). Ársreikningar, 
starfsáætlanir, félagslög, félagaskrár, bókhald  1988-2010. Jenni R. Ólason afhenti. 
2014/10 Skátafélag Borgarness. Skátaflokkurinn Himbrimar, svarthvít ljósmynd tekin ca. 
1952-1953. Dagný Hjálmarsdóttir afhenti.  
2014/11 Rannsóknastofnun landbúnaðarins, Bútæknideild á Hvanneyri. Búvélaprófanir, 
skýrslur og athuganir 1905-2000. Grétar Einarsson afhenti.  
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2014/12 Guðmundur Böðvarsson Kirkjubóli. Ljósmyndir frá Kirkjubóli í Hvítársíðu og af 
handverki Guðmundar. Böðvar Guðmundsson afhenti.  
2014/13 ÞórðurJónsson Mófellsstöðum. Viðurkenningarskjal, kvæði og ljósmyndir. Bjarni 
Vilmundarson afhenti. 
2014/14 Dagbjartur Dagbjartsson Hrísum. Mótaskrá og dómar hestamannamóta 1950-
1977. Dagbjartur Dagbjartsson afhenti.  
2014/15 Bjarni Bachmann Borgarnesi. Ýmis gögn vegna rannsókna Bjarna.  Þórður 
Bachmann og Guðjón Bachmann afhentu.  
2014/16 Vilmundur Jónsson Mófellsstöðum. Reikningur vegna húsbyggingar 1926.  Bjarni 
Vilmundarson afhenti.   
2014/17 Debóra Þórðardóttir Hvammstanga. Skólaspjöld frá Reykholti 1931-1934. Þór 
Magnússon afhenti. 
2014/18 Bjarni Helgason og Lea Þórhallsdóttir Laugalandi. Ljósmyndir og fleira. Helgi 
Bjarnason afhenti. 
2014/19 Bergljót Ingólfsdóttir Reykjavík. Bergþór Bergþórsson og Guðrún 
Sigurðardóttir frá Straumfirði. Aldarminning og ljósmynd. Bergljót Ingólfsdóttir afhenti. 
2014/20 Vigfús Guðmundsson frá Eyri. Gögn er varða Hreðavatnsskála, Hótel 
Borgarnes, Borgarnesdeild Kaupfélags Borgfirðinga, og fleira er varðar líf og störf 
Vigfúsar 1907-1965. Heiður Vigfúsdóttir afhenti.  
2014/21 Frank M. Weaver. Ljósmynd. R.C. „Doc“ Weaver afhenti. 
2014/22 Ásta Sigurðardóttir Borgarnesi. Ljósmyndir af Guðbrandi Tómassyni og 
fjölskyldu. Ásta Sigurðardóttir afhenti. 
2014/23 Úlfar Manfred Guðmundsson frá Borgarnesi. Húsgagnateikningar frá námi í 
Iðskólanum í Reykjavík 1966. Guðmundur Skúli Halldórsson afhenti.  
2014/24 Sögufélag Borgarfjarðar. Reikningar og fylgiskjöl 2011-2013. Snorri 
Þorsteinsson afhenti.  
2014/25 Snorri Þorsteinsson frá Hvassafelli. Vinnugögn frá ritun bóka. Snorri 
Þorsteinsson afhenti. 
2014/26 Þóra Hafdís Þorkelsdóttir Borgarnesi. Ljósmyndir.  Þóra Hafdís Þorkelsdóttir 
afhenti. 
2014/27 Vigdís Pálsdóttir Borgarnesi. Ljósmyndir. Vigdís Pálsdóttir afhenti. 
2014/28 Páll Guðbjartsson Borgarnesi. Vírnet hf.  Borgarnesi. Saga fyrirtækisins í 43 ár. 
1956-1999. Einar G. Pálsson afhenti.   
2014/29 Helga Hansdóttir Hvolsvelli. Námsgögn og ljósmyndir frá skólunum á 
Varmalandi. Helga Hansdóttir afhenti. 
2014/30 Þórður Þórðarson Borgarnesi. Blöð, skýrslur og skrár. Þórdís Árnadóttir 
afhenti.  
2014/31 Ragnar Lúðvík Jónsson Borgarnesi. Snælda með kvartettsöng og söngskrá. Gísli 
Þorsteinsson afhenti.  
2014/32 Bjarni Vilmundarson Mófellsstöðum. Reikningur vegna námsdvalar í Reykjaskóla 
1946-1949. Bjarni Vilmundarson afhenti.  
2014/33 Ása Ólafsdóttir frá Borgarnesi. Kosningamál Sjálfstæðisflokksins í Borgarnesi 
1946. Ása Ólafsdóttir.  
2014/34 Listasafn Borgarness. Bækur og skrár yfir smíðisgripi Hallsteins og höggmyndir 
Ásmundar Sveinssona. Guðrún Jónsdóttir afhenti. 
2014/35 Stefán Björnsson Borgarnesi. Söngskrár með textum frá 1913 og 1917. Edda 
Kristjánsdóttir afhenti. 
2014/36 Menningarráð Vesturlands. Ársskýrsla 2013. Hrefna Jónsdóttir afhenti. 
2014/37 Hollvinasamtök Borgarness (áður Neðribæjarsamtök). Fundargögn frá 2010. 
Guðrún Jónsdóttir afhenti.  
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2014/38 Guðmundur Böðvarsson Kirkjubóli. Fjallferðasaga 1943 og örnefnaskrá. Böðvar 
Guðmundsson afhenti.  
2014/39 Sorpurðun Vesturlands. Ársskýrsla 2013. Hrefna Jónsdóttir afhenti. 
2014/40 Samband borgfirskra kvenna - dvalarheimilisnefnd. Fundargerðabók 1958-1968, 
málasafn og ljósmyndir frá Aðalheiði Jónsdóttur Bjargi. Heiður Hörn Hjartardóttir 
afhenti. 
2014/41 Borgarbyggð  - íþrótta- og æskulýðsfulltrúi. Ljósmyndir frá íþrótta- og 
æskulýðsstarfi í Borgarnesi. Guðrún Pálmadóttir og Silja Eyrún Steingrímsdóttir afhentu.  
2014/42 Ólöf Friðjónsdóttir frá Hofstöðum. Ljósmyndir og úrklippubækur. Daníela 
Gross afhenti. 
2014/43 Ragnhildur Björnson Borgarnesi. Ljósmyndir. Ingibjörg Sigurðardóttir afhenti.  
2014/44 Snorri Þorsteinsson frá Hvassafelli. Ræður og ritsmíðar. Jarðaskjöl og fl. Gísli 
Þorsteinsson afhenti. 
2014/45 Guðrún Arnórs. Myndir af sr. Arnóri J. Þorlákssyni og Guðrúnu E. Jónsdóttur 
Hesti Hestþingum. Sigurjón Vilhjálmsson afhenti. 
2014/46 Júlíana Jónsdóttir frá Kálfalæk, Reykjavík. Ljósmyndir og kort. Lea Kristín 
Þórhallsdóttir afhenti.  
2014/47 Vigdís Kristjánsdóttir frá Ásbjarnarstöðum. Ljósmyndir. Vigdís Kristjánsdóttir 
afhenti.  
2014/48 Ungmennafélagið Skallagrímur. Ýmis gögn frá starfi félagsins. Jón Karl Jónsson 
afhenti. 
2014/49 Rafblik. Áður Rafstofa Reynis Ásbergs. Raflagnateikningar og bókhald 1955-
1986. Þorleifur Reynisson afhenti. 
2014/50 Erla Björk Daníelsdóttir Borgarnesi. Ljósmyndir. Erla Björk Daníelsdóttir 
afhenti. 
2014/51 Birgir Gíslason Borgarnesi. Samantektir um kirkjur landsins. Lilja Jónasdóttir 
afhenti. 
2014/52 Ingimundur Ásgeirsson og Ingibjörg Guðmundsdóttir Hæli Flókadal. Skjöl, 
nótnahefti, ljósmyndir og kort. Björk Ingimundardóttir afhenti. 
2014/53 Kvenfélag Borgarness. Saga félagsins, Borgarneskirkju, Skallagrímsgarðs og fl. frá 
Ólöfu Sigvaldadóttur. Helga Guðmarsdóttir afhenti. 
2014/54 Ásdís Kristjánsdóttir frá Borgarnesi. Ljósmyndir. Ásdís Kristjánsdóttir. 
2014/55 Ungmennafélag Borgarfjarðar. Fundargerðir 1947-1958. Úrslit héraðsmóta 
1953-1962. Guðmundur Þorsteinsson afhenti. 
2014/56 Ragnhildur Benjamínsdóttir Kalmanstungu. Æviágrip og minningar. Ragnheiður 
Kristófersdóttir afhenti.  
2014/57 Elín Björg Magnúsdóttir. Ljóðabréf frá Jóni Sigurðssyni Haukagili. Elín Björg 
Magnúsdóttir afhenti. 
2014/58 Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu. Fundargerðir, samþykktir, bréf og fl. 1989-
2007. Davíð Pétursson afhenti.  
2014/59 Einar Ingimundarson. Ljósmyndasafn. Ingimundur Einarsson afhenti. 
2014/60 Þorgils Stefánsson frá Kalastöðum. Ljósmyndir frá Reykholti 194? Úrsúla 
Árnadóttir afhenti.  
2014/61 Sævar Ingi Jónsson Ásfelli II. Kynningaefni frá sveitarstjórnarkosningum í 
Hvalfjarðarsveit 2014. Sævar Ingi Jónsson afhenti. 
2014/62 Vinstri hreyfingin, grænt framboð í Borgarbyggð. Kynningaefni frá 
sveitarstjórnarkosningum í Borgarbyggð 2014. Bjarki Þór Grönfeldt afhenti.  
2014/63 Borgarbyggð. Samkeppni um byggðamerki 2006. Eiríkur Ólafsson afhenti. 
2014/64 Jón Hermannsson Borgarnesi. Ljósmyndir frá Borgarnesi. Þóra Ragnarsdóttir 
og Helga Indriðadóttir afhentu. 
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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.  Eins og áður hefur komið fram er í samþykktum 
byggðasafnsins kveðið á um starf munavarðar. Það var lagt niður vorið 2010 og hefur 
ekki fengist fjrámagn 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 9.962 númer og voru á árinu 61 nýir gripir nýskráðir.  Er 
söfnun ágætlega virk og hafa frá árinu 2010 verið skráðir 496 munir í safnið. Loka 
skráningarnúmer hvers árs hafa verið þessi síðastliðin fimm ár: 

2010 9.466 

2011 9.715 

2012 9.786 

2013 9.903 

2014 9.962 
 

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 og á árinu 
2014 bættust við 276 skráningar fyrir Listasafn og 179 fyrir Byggðasafn. Samtals hafa 
skráningar í árslok 2014 því verið 2.618 fyrir byggðasafnið og 376 (á árinu 2014 var 
byrjað að skrá listasafnið í Sarp) fyrir listasafn eða samtals 2.994. 
 

Á árinu var haldið áfram að flytja eldri safnkost í Sarp og náðist að færa 170 áður skráða 
eldri muni á milli. Voru þeir allir yfirfarnir og mældir og tekin af þeim ljósmynd. 
Ennfremur voru skráningar leiðréttar og leitað betri heimilda þar sem þess þurfti með. 
Yfirfærslum verður haldið áfram á árinu 2015 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 var lögð inn umsókn hjá Safnaráði um viðurkenningu til handa byggðasafninu. 
Fékkst hún í ársbyrjun 2014 og var það góð hvatning fyrir safnastarfið. 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 61 gripur og voru skráð sem hér segir: 
 

 

Aðfangaskrá 2014 
 Nr. Munur Skráð 

9904 Músarmotta fyrir tölvu merkt Sparisjóði Mýrasýslu SARPUR 

9905 Borð smíðað af Þórði Jónssyni, Mófellsstöðum SARPUR 

9906 Hefill  (úr safni Kristjáns Runólfssonar) SARPUR 

9907 Brjóstnæla (úr safni Kristjáns Runólfssonar) SARPUR 

9908 Silfurplata til merkingar  (úr safni Kristjáns Runólfssonar) SARPUR 

9909 Laxateljari frá Norðurá SARPUR 
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9910 Sólarrafhlaða (fylgdi 9909) SARPUR 

9911 Dúkkulísusafn Þorbjargar Þórðardóttur SARPUR 

9912 Skápur eftir Þórð á Mófellsstöðum SARPUR 

9913 Barnaleikfang: flugfreyjusett úr eigu Áslaugar Þorgeirsdóttur SARPUR 

9914 Barnaleikfang: Brúða í burðarrúmi, úr eigu Áslaugar Þorgeirsdóttur SARPUR 

9915 Barnaleikföng: Smádót af ýmsu tagi, úr eigu Áslaugar Þorgeirsdóttur SARPUR 

9916 Mót til smíða á súlum á skápa (Þórður á Mófellsstöðum) SARPUR 

9917 Mót til smíða á súlum á skápa (Þórður á Mófellsstöðum) SARPUR 

9918 Barnarúm/vagga eftir Þórð á Mófellsstöðum SARPUR 

9919 Veiðistöng Vigfúsar verts SARPUR 

9920 Rauðvínsflaska Í körfu, úr eigu Blöku (Guðrúnar L. Jónsdóttur) SARPUR 

9921 Hækja, smíðuð af Þórði Jónssyni á Mófellsstöðum SARPUR 

9922 Myndastækkari úr félagsmiðstöðinni Óðali SARPUR 

9923 Sjal frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9924 Bakki frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9925 Dúkur frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9926 Efni frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9927 Kökukefli frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9928 Prjónastokkur frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9929 Buffhamar frá Hæli í Flókadal SARPUR 

9930 Útsaumsmynd (gefandi Helga Hansdóttir) SARPUR 

9931 Myndavél (gefandi Helga Hansdóttir) SARPUR 

9932 Kommóða (barnaleikfang) (gefandi Helga Hansdóttir) SARPUR 

9933 Box með pennaoddum, úr eigu Guðmundar Böðvarssonar SARPUR 

9934 Box með pennaoddum, úr eigu Guðmundar Böðvarssonar SARPUR 

9935 Reisla úr versluninni Horninu SARPUR 

9936 Segulbandstæki úr eigu Reynis Ásberg SARPUR 

9937 Þrjár myndavélar úr eigu Reynis Ásberg SARPUR 

9938 Ferðasaumavél úr eigu Reynis Ásberg SARPUR 

9939 Boxhanskar úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9940 Legghlífar úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9941 Smásjá úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9942 Vasahnífur úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9943 Frímerkjabók úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9944 Útskorinn myndarammi gerður af og úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9945 Hárklippur úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9946 Garðyrkjubækur, þrjú stk. úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9947 Leica myndavél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9948 Aðdráttarlinsa fyrir Leica vél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9949 Ljósmælir úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9950 Ljósmælir úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9951 Ljósmælir úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9952 Stækkari úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9953 Slides sýningarvél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9954 Slides sýningarvél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9955 Kvikmyndasýningavél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9956 Olympus myndavél og tvær linsur úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 
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9957 Canon myndavél og aðdráttarlinsa úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9958 Canon myndavél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9959 Stafræn myndavél úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9960 tvær 8 mm filmur úr eigu Bjarna Helgasonar á Laugalandi SARPUR 

9961 Lyklakippa merkt Sparisjóði Mýrasýslu SARPUR 

9962 Gamall kistill (kom í safnið 1980 en var óskráður) SARPUR 

 

4.2  Listasafn Borgarness 

4.2.1  Safnkosturinn  
Alls bárust safninu 14 verk á árinu: 

Númer Verk 

685 Teikning eftir Pál Guðmundsson 

686 Verk eftir Hafliða Hallgrímsson 

687 Glermynd eftir Sigríði Ásgeirsdóttur 

688 Glermynd eftir Sigríði Ásgeirsdóttur 

689 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

690 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

691 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

692 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

693 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

694 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

695 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

696 Vatnslitamynd eftir Blöku (Guðrúnu L. Jónsdóttur) 

697 Andlitsmynd af Vigfúsi vert - Ríkharð Jónsson 

698 Veggteppi - Júlíana Sveinsdóttir   

 Alls voru 698 verk skráð í eigu Listasafns Borgarness í árslok 2014 (684 í árslok 2013).    
 

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 teknir í notkun á árinu og 
talsvert magn verka úr safninu var flutt í nýjar geymslur við Sólbakka í Borgarnesi. 
 

4.2.2  Sýningahald og lán á listaverkum 
Eftirtaldar sýningar voru í Hallsteinssal1 á árinu: 
 

� Hallsteinn Sveinsson - Þann 19. sept. 2013 var opnuð sýning um listvininn 
Hallstein Sveinsson. Sýningin stóð til 28. janúar 2014. 
 

� Jóhanna L. Jónsdóttir - 8. feb. var opnuð sýning á málverkasýning 
frístundamálarans Jóhönnu L. Jónsdóttur. Stóð sú sýning fram til 11. mars. 
 

                                            
1 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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� Birna Þorsteinsdóttir - laugardaginn 22. nóvember var opnuð sýning á 
málverkum eftir Birnu Þorsteinsdóttur. Stóð sýningin fram til 19. desember. 

 

 

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   - 45 verk  
Sýslumaðurinn í Borgarnesi   - 22 verk 
Brákarhlíð dvalarheimili fyrir aldraða -  1 verk 
SSV – 1 verk 

 

Samtals hafa verið 104 verk í útláni á árinu og er það fjölgun um 10 verk frá árinu 2013.  
Á árinu var byrjað að færa listaverk í betri geymslur og skrá þau í Sarp. Var þetta unnið í 
verkefnavinnu (Halldór Óli Gunnarsson). Var mögulegt að flytja og skrá  375 verk og 
verður reynt að halda áfram á árinu 2015 eftir því sem fjárhagur leyfir. 
 
  

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: 
 

2008  Greining á styrkleikum safnsins og hugmyndavinna fyrir sýningu 
2009  Hönnun 
2010 - 2012 Unnið að lokahönnun og framkvæmdum 
2013  Verklok 

 

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

Megin áhersla sýningarinnar er farflugið og verndun búsvæða.  Þetta er undirstrikað í 
leiðsögn. Hefur sýningin orðið gott innlegg í fræðslu nemenda á svæðinu og er vinsæl 
bæði meðal íbúa og ferðamanna.  
 
 

Aðfangaskrá (nýskráningar) 2014 Náttúrugripasafn Borgarfjarðar

Nr. Munur Gefandi

818 Nautshorn úr eigu Guðmundar Sigurðssonar, veiðimanns á Patreksfirði Sigurður A. Guðmundsson

819 Nautshorn úr eigu Guðmundar Sigurðssonar, veiðimanns á Patreksfirði Sigurður A. Guðmundsson  
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Gert í Borgarnesi febrúar og mars 2015 

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

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

Guðveig Eyglóardóttir 
Björn Bjarki Þorsteinsson 
Magnús Smári Snorrason 


