„Þar lágu spor hjá löngu föllnum garði,
sem liðin kynslóð gekk á undan þér.“
María Bjarnadóttir 1896-1976 Æskuminning
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Safnahús Borgarfjarðar
Ársskýrsla 2016
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 og áhersla
lögð á lifandi starfsemi, fræðslu og miðlun. Í húsinu eru tvær grunnsýningar og voru
auk þeirra átta nýjar sýningar uppi á árinu, fimm í Hallsteinssal og þrjár örsýningar.

1.2 Helstu verkefni 2016
1.2.1 Leikið með strik og stafi.
Sýning Bjarna Guðmundssonar var uppi í upphafi árs, en hún var opnuð 21.
nóvember 2015. Sýningin stóð fram til 20. jan. 2016 og hlaut afar góðar viðtökur.

1.2.2 Myndlistarsýning Michelle Bird
Michelle sýndi öðru sinni í Hallsteinssal frá 5. mars til 8. apríl. Áður hafði hún sýnt í
janúarmánuði ári fyrr. Að þessu sinni hlaut sýning hennar heitið Beloved Borgarnes
og var að mestu leyti helgað þeim stað er myndefni varðar. Einnig stóð listakonan
fyrir teiknismiðju fyrir fullorðna á sýningartímabilinu.

1.2.3 Refir og menn
Á sumardaginn fyrsta (21. apríl) var opnuð sýning sem verið hafði í undirbúningi
síðan haustið 2015. Um var að ræða ljósmyndasýningu sem Sigurjón Einarsson vann
í samstarfi við Safnahús og styrkt var af Safnaráði Íslands og Uppbyggingarsjóði
Vesturlands. Sigurjón fékk að fylgjast með nokkrum refaveiðimönnum í héraði
mánuðina fyrir opnun og tók ljósmyndir af þeim við vetrarveiði. Markmiðið með
verkefninu var að veita innsýn í störf refaveiðimanna sem allir vita að eru
nauðsynleg en færri þekkja. Sýningin stóð fram til 11. nóvember og sáu hana
rúmlega þúsund manns.

1.2.4 Ljóð Snorra Hjartarsonar – „Að vera skáld og skapa“
Á sumardaginn fyrsta, 21. apríl voru haldnir tónleikar í Safnahúsi. Var þar um að
ræða uppskeruhátíð verkefnis 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 fjórða sinn sem slíkt samstarf fór fram og
ljóð eftirtalinna skálda hafa legið til grundvallar:
2012 Guðrún Jóhannsdóttir
2014 Guðmundur Böðvarsson
2015 Fjórar skáldkonur frá Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum
2016 Snorri Hjartarson
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Vinnuheiti verkefnisins er „Að vera skáld og skapa“. Í ár var það eins og áður sagði
Snorri Hjartarson sem varð fyrir valinu (f.1906). Var tekið saman ljóðasafn í
samvinnu við fjölskyldu hans og prentað í nokkrum eintökum sem færð voru
skólanum í janúarbyrjun. Nemendur völdu sér síðan ljóð til að semja við og fluttu
svo eigin tónsmíðar í fjöbreyttum útsetningum á tónleikunum. Voru ættingjar
Snorra viðstaddir sem var heiður fyrir báðar stofnanir. Fyrir hendi er
samstarfssamningur um þetta samstarfsform sem vakið hefur athygli, enda um
þverfaglegt verkefni að ræða, unnið í samstarfi ólíkra fagaðila. Fræðsla og miðlun er
þeirra sameiginlega markmið og í þessu verkefni eru góðir snertifletir. Við lok
tónleikanna lá fyrir að næstu tónleikar yrðu haldnir þann 20. apríl 2017 kl. 15.00.

1.2.5 Íslenski safnadagurinn
Íslenski safnadagurinn var miðvikudaginn 18. 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 níunda sinn efndi Héraðsbókasafnið til sumarlesturs fyrir börn á aldrinum 6-12 ára.
Tímabilið í ár var 10. júní -10. ágúst. Allar lesnar bækur voru skráðar og dregið úr
happamiðum á sérstakri uppskeruhátíð í ágúst. Þar var boðið upp á fallegar
súkkulaðikökur sem hollvinur Safnahúss hafði bakað. Markmið sumarlestrarins er
að nemendur viðhaldi og þjálfi þá lestrarleikni sem þeir hafa tileinkað sér í
skólunum yfir veturinn. Það var Sævar Ingi Jónsson héraðsbókavörður sem annaðist
skipulagningu verkefnisins og honum til aðstoðar voru sumarstarfsmenn Safnahúss,
þau Sandri Sjabansson og Anna Þórhildur Gunnarsdóttir. Að þessu sinni tóku alls
23 krakkar þátt og lásu þeir 99 bækur alls.

1.2.7 Ný heimasíða
Í maímánuði leit ný heimasíða hússins dagsins ljós en hún hafði verið um hálft ár í
undirbúningi. Sérstakur styrktaraðili síðunnar var Nepal hugbúnaður ehf sem setti
hana upp að grunni til en síðan tók forstöðumaður við þróun hennar undir
handleiðslu fyrirtækisins og lauk verkinu í apríl. Síðan er í Wordpress umhverfi og
aðlagar sig því að símum og öðrum miðlum sem tilheyra netnotkun í dag. Á henni
er m.a. kort með staðsetningu Safnahúss, en einnig fjölbreyttur fróðleikur af
starfssvæðinu sem nær allt frá Hvalfirði í suðri til Haffjarðarár í vestri. Á síðunni eru
upplýsingar á ensku og frönsku auk íslenskunnar.

1.2.8 Merkingar og þýðingar
Á árinu voru merkingar á Safnahúsi bættar. Orðið Museum var sett upp með
stórum hvítum stöfum á framhlið hússins svo og skilti við inngang á sýningarnar
Börn í 100 ár og Ævintýri fuglanna. Tekin var í notkun frönsk þýðing á
sýningartextum og bættist hún þá fyrir þær sem fyrir voru, þ.e. enskan og þýskan
texta auk þess íslenska.

1.2.9 Pourquoi pas? - minningarsýning
Í september var sett upp ný veggspjaldasýning í stigagangi að bókasafni. Var þar um
að ræða frásögn af hörmulega slysinu sem varð 1936 þegar franska rannsóknaskipið
Pourquoi pas sökk og 40 manns fórust. Að haustinu voru því liðin 80 ár frá slysinu.
Sú leið var að þessu sinni valin að minnast þessa með einfaldri frásögn á áberandi
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stað. Guðrún Jónsdóttir samdi texta og myndir voru sóttar í sjóð
Héraðsskjalasafnsins. Heiður Hörn Hjartardóttir hannaði sýninguna og hlaut lof
fyrir smekklega og fallega útfærslu. Þess má geta að í aðdraganda sýningarinnar voru
Safnahúsi (skjalasafni) færðar nokkrar ljósmyndir sem Finnbogi Rútur Valdimarsson
tók á slysstað á sínum tíma. Voru það afkomendur hans sem það gerðu. Textar
voru þýddir á frönsku með aðstoð franska sendiráðsins. Einnig voru settir upp
textar um efnið á ensku auk íslensku. Ný heimasíða Safnahúss var að þessu sinni
einnig nýtt til miðlunar og var sýningin sett þangað inn í heild sinni bæði á íslensku
og frönsku.
Þann 15. sept. kom margmenni í Safnahús í móttöku á vegum Borgarbyggðar til að
minnast slyssins. Þar tóku Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri og Geirlaug
Jóhannsdóttir formaður byggðaráðs á móti gestum og sá fyrrnefndi flutti ávarp. Í
hópnum var m.a. Annie Marie Vallin-Charcot barnabarn skipherrans og
vísindamannsins Jean Babtiste Charcot sem fórst með skipinu. Einnig var franski
sendiherrann Philippe O´Quin með í för; foringjar og undirforingjar af því skipi sem
nú ber heitið Pourquoi pas, svo og fulltrúi Landhelgisgæslunnar og fleiri. Fjölskylda
Kristjáns Þórólfssonar var einnig viðstödd, en hann bjargaði þeim eina sem af komst
úr öldurótinu þennan örlagaríka dag.
Skjala- og ljósmyndasýning var sett upp í salnum á vegum Héraðsskjalasafnsins af
þessu tilefni, en margar gersemar þessu tengdar eru varðveittar í Safnahúsi, bæði
munir, myndir og skjöl, m.a. persónuleg sendibréf Charcots.

1.2.10 Sýning Jóns R. Hilmarssonar
Sunnudaginn 27. nóv. kl. 15.00 var opnuð ný ljósmyndasýning. Þar sýndi Jón R.
Hilmarsson myndir sem hann hafði tekið á Vesturlandi. Við opnunina söng
Alexandra Chernyshova nokkur lög og boðið var upp á veitingar. Klukkan 17.00
þennan sama dag voru ljósin tendruð á jólatré Borgarbyggðar við Kveldúlfsvöll í
Borgarnesi og voru þessir tveir viðburðir auglýstir saman sem þótti gefa góða raun.
Sýning Jóns hlaut góða umsögn gesta og var vel sótt. Hún stóð fram yfir áramótin.

1.2.11 Jakob á Varmalæk
Þann 7. des. 2016 hefði Jakob Jónsson á Varmalæk orðið 100 ára. Af því tilefni var
sett upp veggspjaldsýning um hann þar sem kveðskapur hans var í fyrirrúmi. Jakob
lést árið 2004. Hann átti alla sína ævi heima á Varmalæk og tók við búskap þar
1946. Hann var hæfileikaríkur maður, var oddviti Andakílshrepps í mörg ár og
gegndi fjölda trúnaðarstarfa. Hann var þó líklega þekktastur fyrir kveðskap sinn;
vísur hans voru oft beittar en jafnframt glettnar og afar lipurlega ortar. Jakob vann
samfélaginu margt gott á ævi sinni og má nefna skólamál og tónlistarmenntun í
héraði sem dæmi um málaflokka sem hann lagði margt gott til. Sýningin um Jakob
var við inngang Héraðsbókasafns og var hún hönnuð af Heiði Hörn Hjartardóttur.
Á afmælisdaginn sjálfan bauð Safnahús börnum og tengdabörnum Jakobs til
samverustundar í minningu hans og voru þeir Gunnlaugur A. Júlíusson sveitarstjóri
og Björn Bjarki Þorsteinsson forseti sveitarstjórnar viðstaddir auk starfsfólks
hússins. Sýningin um Jakob stóð enn uppi í árslok.

1.2.12 Ljósmyndasamkeppni
Borgarnes á 150 ára afmæli árið 2017. Af því tilefni efndi Safnahús
(Héraðsskjalasafn) til samkeppni um ljósmyndir teknar í eða við Borgarnes árið
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2016. Markmiðið var söfnun sjónrænna samtímaheimilda um bæinn og var óskað
eftir myndum sem sýndu mannlíf, umhverfi og byggingar. Tímabil myndatöku var 21.
apríl – 31. okt. 2016 og var myndum skilað fyrir 7. nóvember.
Dómnefnd lauk störfum í nóvember. Nefndina skipuðu þau Heiður Hörn
Hjartardóttir, Kristján Finnur Kristjánsson og Þorkell Þorkelsson. Annars vegar
voru þrjár myndir valdar til 1.–3. verðlauna og hins vegar 26 myndir sem fyrirhugað
var að sýndar yrðu í Safnahúsi 14. janúar til 10. mars 2017. Fyrstu verðlaun voru
ljósmyndavörur frá Beco sem studdi þetta framtak af rausn. Valinn hluti innsendra
mynda varð hluti safnkosts Héraðsskjalasafns að lokinni keppni og samþykktu
myndhöfundar það með þátttöku sinni. Alls sendu 14 aðilar inn á sjötta tug
ljósmynda og var myndefnið fjölbreytt og lýsandi fyrir umhverfi og samfélag á
þessum tímapunkti.

1.2.13 Skráningar
Fyrir tilstilli Safnaráðs Íslands náðist að skrá alla gripi náttúrugripasafnsins í Sarp á
árinu og var í árslok einungis steinasafn þess eftir. Ennfremur voru skráningar
listasafns yfirfarnar. Allar nýskráningar safnanna eru nú gerðar í þennan viðurkennda
gagnagrunn safna sem er miðlægur. Í desemberbyrjun var í fyrsta sinn farið að skrá
ljósmyndir skjalasafns í Sarp og höfðu í árslok um 230 myndir verið skannaðar,
merktar og skráðar. Þar með var þeim áfanga náð að eitthvað af safnkosti allra safna
hússins hafi verið skráður í Sarp þótt margt eigi enn eftir að færa á milli af eldri
skráningum.

1.2.14 Borgfirskir höfundar
Um nokkurt skeið hefur verið unnið að samantekt á upplýsingum um borgfirska
höfunda og hagyrðinga. Hefur víða verið leitað fanga enda verkefnið umfangsmikið.
Merkur áfangi lá fyrir í árslok í formi nafnalista þar sem sjá má á fimmta hundrað
nafna. Listann setti Sævar Ingi Jónsson héraðsbókavörður saman og styrktaraðili
verkefnisins er Akkur, styrktar og menningarsjóður VM- Félags vélstjóra og
málmtæknimanna Eru stjórn sjóðsins færðar miklar þakkir fyrir trú hennar á gildi
verkefnsins. Tekið skal fram að listinn verður áfram í vinnslu þótt miklu verki sé
lokið og verður það um óákveðinn tíma, hann uppfærist jafnóðum og er
aðgengilegur á heimasíðu Safnahúss.
Markmið verkefnisins er að til sé listi yfir skáld og hagyrðinga á starfssvæði
Safnahúss (frá Hvalfirði og að Haffjarðará á Snæfellsnesi) fyrr og síðar og síðar verði
settur fróðleikur og/eða myndir undir hvert nafn. Eðli málsins samkvæmt er þetta
langtímaverkefni og var þetta fyrsti verkþáttur þess.
Er tengsl höfunda við svæðið varðar er helst horft til fæðingarstaðar, búsetu og
lengri tíma dvalar. En mat á því hvaða nöfn verða á listanum er samt alltaf að
einhverju leyti huglægt og mörkin óljós. En hér hefur mikilvægum heimildum um
bókmenntasögu Borgarfjarðarhéraðs verið safnað á einn aðgengilegan stað.
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1.2.15 Önnur verkefni
Til viðbótar ofangreindu var unnið að ýmsum sérverkefnum. Starfsemin var kraftmikil og
fjölbreytt og söfnin voru áberandi í samfélaginu. Hér skulu nefnd nokkur dæmi:
Bjarni Bachmann – Í apríl færði fjölskylda Bjarna Bachmann fyrirverandi
safnstjóra Safnahúsi góða gjöf og hafði Þórður Bachmann þar milligöngu. Um var
að ræða íþróttasafn Bjarna, bækur og muni sem tilheyrðu þessu áhugamáli hans.
Safninu hefur verið komið haganlega fyrir í vönduðum hillum og skápum sem
fylgdu gjöfinni. Dagurinn til afhendingarinnar var valinn 27. apríl því hann er
afmælisdagur Bjarna (1919-2010). Viðstödd afhendinguna var fjölskylda hans auk
sveitarstjóra, sveitarstjórnarmanna og starfsfólks Safnahúss.
Bjarni Bachmann gegndi safnvarðarstarfi fyrir borgfirsku söfnin 1969-1994 eða í
aldarfjórðung. Hann vann mikið og óeigingjarnt starf ásamt eiginkonu sinni
Önnu Þ. Bachmann sem einnig starfaði á söfnunum. Þau hjón höfðu verið búsett
í Borgarnesi ásamt fjölskyldu sinni frá árinu 1961.
Bjarni lagði mikla elju í söfnunina og á þannig stóran þátt í þeim merka safnkosti
sem söfnin búa að í dag. Eftir hann liggja einnig rannsóknaverkefni sem eru
verðmætar heimildir. Þess má einnig geta að Bjarni vann einna mest með
Hallsteini Sveinssyni að því að koma merkri listaverkagjöf hans til safnanna um
1970. Með því var lagður grunnur að Listasafni Borgarness sem á um 600
listaverk í dag. Bjarni kom einnig á fót náttúrugripasafni. Þar má m.a. finna
viðamikið og vandað fuglasafn auk steinasafns. Byggðasafn Borgarfjarðar elfdist
mjög um daga Bjarna, svo og skjalasafn og bókasafn Borgarfjarðar. Allt var þetta
rekið í sama húsnæðinu og heyrði undir sama forstöðumann. Einnig var Pálssafni
komið fyrir í Safnahúsi í tíð Bjarna, en það safn er eitt merkasta einkabókasafn
landsins. Nú hefur íþróttasafn Bjarna bæst við þessar gersemar. Safnið verður
ekki til útláns, en til afnota á bókasafni. Á meðal gripanna er falleg teikning af
Bjarna og Önnu eftir sonardóttur þeirra Þórhildi K. Guðjónsdóttur Bachmann.
Voru fjölskyldunni færðar bestu þakkir fyrir þennan hlýhug til safnanna.
Hlíðartúnshúsin - Safnahús sótti um styrk frá Minjastofnun vegna
Hlíðartúnshúsanna í Borgarnesi, en þar er um að ræða gömul torfútihús, sem
eru verðugur fulltrúi þess tíma þegar búskapur var stundaður í þorpinu á
upphafsárum þess. Styrkur fékkst upp á kr. 500.000 og sá eignasvið
Borgarbyggðar um framkvæmdir.
Jólatré Guðmundar - Einnig má nefna að árlega er á aðventu litlu jólatré stillt
upp sem nokkurs konar innsetningu. Tréð smíðaði Guðmundur Böðvarsson
skáld og við hlið þess er frásögn af jólaminningu eftir Böðvar son hans. Tréð
stóð á dúkum sem Ingibjörg Sigurðardóttir eiginkona Guðmundar saumaði.
Haförn á fuglasýninguna – Snemma vors ákvað Náttúrufræðistofnun Íslands
að taka jákvætt í beiðni Safnahúss um að fá örn á sýninguna Ævintýri fuglanna. Í
framhaldi af því kom Snorri Freyr Hilmarsson hönnuður í Borgarnes og mælti
fyrir um hvar örninn skyldi staðsettur. Það var síðan Hannes Heiðarsson smiður
sem kom honum fyrir. Um er að ræða össu í sitjandi stellingu. Hún fannst rekin
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árið 1959 í Rauðasandshreppi. Fuglinn er ungur, en engu að síður með 220 cm
vænghaf. Var þetta kærkomin og langþráð viðbót við sýninguna.
Miðlað af reynslu – Fjögur sveitarfélög höfðu samband við Safnahús á árinu til
að fá upplýsingar um rekstrarfyrirkomulag stofnunarinnar og hvernig hún fylgdi
menningarstefnu Borgarbyggðar. Ekki síst voru menn áhugasamir um hvernig
starfsemin virkaði í menningarmiðlun út í samfélagið. Fór forstöðumaður m.a.
með fyrirlestur í Stykkishólm á vel sóttan fund í tengslum við gerð
menningarstefnu þar. Ennfremur flutti sama stutt erindi á vorfundi
Þjóðminjasafns, um samstarf og tengsl Safnahúss við skapandi greinar.
Starfsáætlun og starfsstefna 2016-2019
Ný fjögurra ára starfsáætlun Safnanna var lögð fram á starfsmannafundi 2.
nóvember og í framhaldinu í byggðaráði og sveitarstjórn. Byggði hún að hluta á
starfsáætlun 2016-2018 sem rædd var og þróuð á starfsmannafundum.
Upplýsingagjöf til sveitarstjórnar
Haldnir voru 14 starfsmannafundir. Var á þeim öllum rituð ítarleg fundargerð
sem var send til sveitarstjórnar og sveitarstjóra strax að fundi loknum. Með
þessum hætti eiga sveitarstjórnarmenn auðvelt með að fylgjast með starfseminni
og fylgni hennar við menningarstefnu sveitarfélagsins. Hefur þetta fyrirkomulag
nú verið í gildi í um tíu ár og hefur reynst vel.

1.3 Gestafjöldi
Gestir árið 2016
Árið 2016 var fjöldi gesta á grunnsýningar (Börn í 100 ár og Ævintýri fuglanna) 2.773
talsins og er það fjölgun um 97 heimsóknir eða 3,6 %. frá árinu 2015 sem var metár í
sögu safnanna, ekki síst vegna sýningarinnar Gleym þeim ei sem hlaut fádæma góða
aðsókn. Borið saman við árið 2014 hefur gestum á grunnsýningar fjölgað um 460 eða
19,9 %. Á sama tímabili fjölgaði gestum á sýningar í Hallsteinssal (tímabundnar
sýningar) um 298 manns eða 31,7 %.
Vegna þess hve árið 2015 var óvenjulegt er hér frekar horft til tveggja ára
samanburðar (við árið 2014) og að meðaltali hefur gestum á sýningar hússins fjölgað
um 26 % á því tímabili.
Heimsóknir fræðimanna á Héraðsskjalasafn voru 146 árið 2015 en 165 árið 2016. Var
því heldur um aukningu að ræða, en enn sem fyrr kemur mest af fyrirspurnum í síma
og í tölvupósti.
Gestum Héraðsbókasafns fækkaði nokkuð á milli ára, þ.e. voru 6.666 árið 2015 og
6.156 árið 2016. Munurinn er 510 heimsóknir eða 7,65 %.
Samtals komu 10.332 gestir í Safnahús árið 2016 en voru 10.805 árið 2015. Á milli
2015 og 2016 er því fækkun á heildargestafjölda um 473 gesti sem skýrist fyrst og
fremst af fækkun gesta á bókasafn. Sé horft til 2014 er aftur um aukningu á
heildargestafjölda að ræða og nemur hún 170 heimsóknum (1,67 %).
Hvað gesti á sýningar á árinu varðar þá var árið 2016 í fyrsta sinn skráð hlutfall
erlendra ferðamanna á grunnsýningar og var það gert alla mánuði nema mars og apríl
þar sem talning eftir þjóðernum misfórst. Niðurstaða þessara tíu mánaða er um 47 %
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Íslendingar og 53 % erlendir gestir. Þar af voru um 500 skólabörn, flest úr
grunnskólum á heimasvæði, en einnig frá eftirtöldum svæðum: Snæfellsnes, Strandir,
Dalir, Akranes og Reykjavík.

1.3.1 Heildargestafjöldi jan.- des. 2014-2016
2014
721
740
740
802
1071
800

2015
644
800
714
1005
1138
1097

2016
719
699
770
835
1066
1150

1073
1070
752
896
776
721

1224
1199
877
723
744
640

1000
1195
840
778
651
629

10.162 10.805 10.332

1.3.2. Gestir á sýningar jan.-des. 2014-2016
2014
106
216
95
329

2015
55
191
130
485

2016
240
133
224
363

432

652

547

367
511
482
132
272
196
115
3.253

530
671
659
299
122
122
77
3.993

675
468
617
310
198
115
121
4.011
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1.3.3 Gestir á bókasafn jan.-des 2014 – 2016
2014
600
510
620
460
619
426
555
580
602
604
570
589
6.735

2015
579
602
574
511
479
555
540
521
560
588
607
550
6.666

2016
470
546
528
460
505
465
523
560
515
565
525
494
6.156

1.4 Fjárhagur
1.4.1 Fjárhagsáætlun og útkoma ársins
Í fjárhagsáætlun ársins 2016 var ráðstöfunarfé kr. 34.085.568 að frádreginni innri leigu
sem var áætluð kr. 16.671.180. Alls gerði áætlun ráð fyrir kr. 50.756.748 til rekstrar. Þar
af voru laun kr. 27.039.466 og almennur rekstur því kr. 7.046.102.
Reksturinn var kr. 1.371.844 yfir áætlun á árinu og skýrist það einkum af launaþróun.
Töluleg niðurstaða var nokkuð meira yfir eða kr. 2.437.045 yfir áætlun en frá því dregst
vanáætluð innri leiga (kr. 710.000) og áfallið orlof (kr. 355.201) sem hvorugt var inni í
áætlun (samtals kr. 1.065.201). Einnig hækkaði þjónustugjald vegna gagnagrunna óvænt
og kostnaður vegna síma hækkaði vegna stofnkostnaðar (2017 verður betra hvað það
varðar vegna hagstæðari samninga til lengri tíma).
Sambærilegar tölur í fjárhagsáætlun ársins 2015: þar var ráðstöfunarfé áætlað 33.577.195
kr. að frádreginni innri leigu sem var kr. 16.931.935. Af heildaráætluninni voru laun
áætluð kr. 29.267.601 og almennur rekstur án innri leigu og launa var því kr. 4.309.594.
Að venju fylgdi áætlanagerð í Safnahúsi minnisblað með beiðni um lengri opnunartíma
bókasafns, almennan starfsmann fyrir söfnin og kaup á skjalaskáp fyrir skjalasafnið.
Beiðnum þessum var því miður ekki hægt að verða við en úr rættist að einhverju leyti í
áætlunargerðinni fyrir árið 2017.

1.4.2 Styrkir og þjónustusamningar
Safnahús fékk góða styrki á árinu og voru helstu styrktaraðilar þessir:
Akkur sjóður vélstjóra og málmtæknimanna v/borgfirskra höfunda og heimasíðu
Beco ehf vegna ljósmyndasamkeppni
Efla verkfræðistofa v/ verkefnisins „Að vera skáld og skapa“
Náttúrufræðistofnun Íslands v/grips á fuglasýningu
Nepal hugbúnaður vegna heimasíðu
Safnaráð Íslands v/náttúrugripasafns og rekstrar
Sendiráð Frakklands v/þýðingar á textum
Tækniborg ehf v/skönnunar skjala og mynda
Uppbyggingarsjóður Vesturlands v/sýningahalds og átaks á varðveislusviði
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Þjóðaskjalasafn v/héraðsskjalasafns
Styrkir námu í fjárhæðum kr. 4.828.929, en nokkuð var einnig um að framlög fælust í
gripum eða annarri aðstoð.
Tekjur frá nágrannasveitarfélögum, þ.e. Skorradalshreppi og Hvalfjarðarsveit vegna
þjónustusamninga (Skorradalshreppur um byggðasafn, náttúrugripasafn, skjalasafn og
bókasafn og Hvalfjarðarsveit um héraðsskjalasafn) námu samtals kr. 1.627.103.

1.5 Viðhald og endurnýjun húsnæðis og tækja
Á árinu var hálft þakið á Bjarnarbraut endurnýjað og voru það menn frá PJ byggingum
ehf á Hvanneyri sem það gerðu. Verkið fór fram í einstöku blíðviðri í maí og gekk vel.
Hinn helmingur þaksins verður endurnýjaður árið 2017. Reynslan á síðari hluta ársins
2016 bendir til að þetta hafi komið í veg fyrir hvimleiðan leka á stigapalli. Þar og í
stigagangi voru veggir málaðir. Það svæði allt er æ meira notað fyrir ýmiss konar
veggspjaldasýningar svo að þessu var mikill fengur. Á árinu voru merkingar á
Bjarnarbraut endurbættar eins og fram hefur komið og öryggiskerfi tekið í notkun í
Brákarey. Í júní varð vart við að leki hefði komið að lögnum við húsið og því komið
jarðsig á bletti nálægt inngangi. Var þetta lagfært og stéttin meðfram húsinu að
framanverðu yfirfarin í leiðinni.
Í október tók forstöðumaður saman lista yfir helstu viðhaldsmál hússins á næstu árum
og sendi til umsjónarmanns fasteigna. Var það uppfært í lok desember og endursent.
Á árinu áskotnaðist Safnahúsi nýr skanni, sem gefinn var af Tækniborg (febrúar).

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 í nokkra mánuði á
árinu. Hefur hún þar með lokið starfstíma sínum hjá Safnahúsi og hyggst fara á eftirlaun.
Jenny hefur starfað fyrir söfnin með hléum síðan árið 2009 og er hér þakkað fyrir afar
vönduð og góð störf. Halldór Óli Gunnarsson hóf störf 1. júní og var gerður
ráðningarsamningur við hann til 31. janúar 2017 með von um framlengingu. Halldór
vann að ýmsum sérverkefnum samkvæmt verkefnislýsingu og fyrir tilstyrk
Uppbyggingarsjóðs og Safnaráðs. Meðal verkefna hans var að skrá gripi
Náttúrugripasafnsins í Sarp, yfirfara skráningar listasafns og endurskipuleggja
fyrirkomulag í geymslum í Brákarey og að nokkru leyti á Sólbakka. Í árslok hóf hann að
skrá ljósmyndir í Sarp og er það í fyrsta sinn sem það er gert (Héraðsskjalasafn).
Ennfremur er ekki betur vitað en að Náttúrugripasafn Borgarfjarðar sé fyrsta safn sinnar
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tegundar sem skráir svo viðamikinn hluta safnkosts síns í Sarp, en allt var skráð nema
steinasafnið. Helga Jóhannsdóttir annaðist ræstingar. Sumarstarfsmenn voru Anna
Þórhildur Gunnarsdóttir og Sandri Sjabansson. Hannes Heiðarsson vann að almennum
viðhaldsverkefnum og uppsetningu sýninga. Ásmundur Guðmundsson vann á bókasafni á
vegum Fjölskyldusviðs sem hluta af verkefninu atvinna með stuðningi. Ragnheiður
Kristófersdóttir vann sjálfboðastarf fyrir skjalasafn og vann alls 210 tíma frá áramótum.
Séu þeir tímar margfaldaðir með 4.000 kr. tímakaupi eru það um 840.000 kr.sem hún
hefur gefið til sveitarfélagsins á árinu og er það afar þakkarvert. Ragnheiður hefur
starfað í Safnahúsi frá 2011.
Starfsmenn í Safnahúsi voru því þessir á árinu:
1. Anna Þ. Gunnarsdóttir (sýningarvarsla og sérverkefni)
2. Ásmundur Guðmundsson (atvinna með stuðningi)
3. Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður
4. Halldór Óli Gunnarsson (sérverkefni fyrir listasafn)
5. Helga Jóhannsdóttir (ræstingar)
6. Jenny Johansen (flokkun og skráning)
7. Jóhanna Skúladóttir (skjalasafn o.fl.)
8. Ragnheiður Kristófersdóttir (flokkun - sjálfboðavinna)
9. Sandri Sjabansson (bókasafn, flokkun/skráning og sýningavarsla)
10. 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 safnanna á ári hverju og margir sækja þau heim. Samstarf við
skóla er mikið enda safnfræðsla afar mikilvæg.

1.7 Stjórnsýslufyrirkomulag
Síðan Borgarfjarðarstofa var lögð niður í október 2013 hafa málefni Safnahúss heyrt
beint undir byggðaráð. Á árinu var eins og áður kom fram haldnir 14 vinnufundir (nr.
166-179). 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 fallið undir 4 nefndir: Menningarnefnd, Tómstunda- og
menningarnefnd, Borgarfjarðarstofu og nú byggðaráð. Formaður byggðaráðs í upphafi
árs 2016 var Guðveig Eyglóardóttir en frá febrúarmánuði Geirlaug Jóhannsdóttir.

1.8 Kynningarmál
Starfsemin fékk reglulega umfjöllun í héraðsmiðlum, s.s. Íbúanum og Skessuhorninu.
Einnig fékk sýningin Börn í 100 ár gott rými hjá sjónvarpsstöðinni N4. Mikið var birt af
fréttum á heimasíðum Safnahúss og Borgarbyggðar auk þess sem tölvupóstfangalistar
voru notaðir til markaðssetningar. Markpóstur var nýttur og Facebook síða hússins
mikið notuð en þar eru um 1050 „vinir“ og bættust um 100 við á árinu. Beinar
auglýsingar voru í Skessuhorni og Íbúanum auk bókarinnar „Á ferð um Ísland“ og
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bæklings Ferðaþjónustu bænda. Einnig var auglýst í sameiginlegum auglýsingum safna,
einnig sérstaklega vegna Safnadagsins í maí og í samlesnum auglýsingum RÚV 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 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 fyrrum sláturhúsi í Brákarey (grófari munir). Rýmið á
Sólbakka er afar kærkomið og styður vel við faglega hlið safnastarfsins. Á árinu var
hugað sérstaklega að þeim munum sem eru í Brákarey. Það húsnæði er ekki fullnægjandi
en þó var þar komið fyrir innbrots- reyk- og lekavörum í árslok 2015 og eru þeir
tengdir við Securitas. Í nóvemberlok s.l. var fermetrafjöldinn sem Safnahús nýtir í
Brákarey minnkaður um u.þ.b. 40 fm til að losa lagnarými þar sem óttast var um öryggi
safngripa. Við sama tækifæri fór fram endurskipulagning og nokkrar tilfærslur gripa yfir á
Sólbakka svo missir rýmisins kom ekki að sök.

1.10 Rannsóknir og greinaskrif
Rannsóknir hljóta alltaf að vera nauðsynlegur hluti af starfsemi safna. Mikið vannst á
þeim vettvangi á öllum fagsviðum og sérstaklega var mikil heimildavinna unnin í tengslum
við uppsetningu sýninga. Mikill árangur náðist í flokkun og skráningu safnkosts. Í árslok
skilaði forstöðumaður af sér grein um listasafnið fyrir safnafræðadeild HÍ og mun hún
birtast í bók um listasöfn landsins á næsta ári.
Rannsóknir við söfnin eru ekki skilgreindar sem stöðugildi en er sinnt í tengslum við
verkefni og eftir föngum að öðru leyti.

1.11 Öryggismál
Á Bjarnarbraut er leka- og brunavarnarbúnaður sem tengdur er við viðvörunarkerfi
Securitas (Pálssafn, skjalasafn, sýningarsalir, geymsluloft og bókasafn). Hreyfiskynjarar
eru við innganga og brunaútgangar eru 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 hefur eftirlit með húsnæðinu. Ekki eru fyrir
hendi slökkvitæki á Sólbakka eða í Brákarey og er brýnt að bæta úr þeirri vöntun.
Safnahús hefur formlegt starfsleyfi og nýtur viðurkenningar Safnaráðs Íslands.

1.12 Samstarf o.fl.
1.12.1 Nefndir o.fl.
Forstöðumaður sat fundi ritnefndar um sögu Borgarness sem tengiliður sveitarfélagsins,
auk þess að eiga sæti í hátíðarnefnd vegna 150 ára afmælis Borgarness (2017). Höfundur
Sögu Borgarness hafði vinnuaðstöðu í Safnahúsi eins og árin þar á undan.
Forstöðumaður var skipaður í ritnefnd um safnastefnu sem Þjóðminjasafn Íslands hefur
milligöngu um að koma á fót. Gott samstarf var við ýmis önnur söfn og stofnanir, ekki
síst höfuðsöfn.
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1.12.2 Tónlistarskólinn – Að vera skáld og skapa
Mikilvægt samstarfsverkefni var við Tónlistarskóla Borgarfjarðar á árinu til að hvetja til
listsköpunar ungs fólks og var viðfangsefnið að þessu sinni ljóð Snorra Hjartarsonar.
Verkefnið var styrkt af Verkfræðistofunni Eflu. Sjá nánar í inngangi.

1.12.3 Samvinna á sviði samtímaheimilda
Í árslok 2015 fór Safnahús þess á leit við Sigurjón Einarsson ljósmyndara að hann fylgdi
refaskyttum í héraði eftir í vetrarveiði og tæki myndir af störfum þeirra. Afraksturinn
var sýning á ljósmyndum sem stóð frá apríl og fram í nóvember 2016. Var gerður afar
góður rómur að þessu verkefni sem unnið var í víðtæku og góðu samstarfi við
viðkomandi skyttur.

1.12.4 Kynningarmál í samstarfi
Safnahús auglýsti í sameiginlegum auglýsingum með ferðaþjónustuaðilum á nærsvæði auk
auglýsinga í samvinnu við önnur söfn landsins.

1.12.5 Faglegt samstarf
Allir 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. Má þar m.a. nefna samstarf við
skólastofnanir en miðlun til yngri kynslóða er afar mikilvæg.

1.13. Þakkir
Starfsemi Safnahúss 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.
Eru sveitarstjórn færðar bestu þakkir fyrir gott samstarf og skarpa sýn á gildi vandaðs
safnastarfs eins og kemur fram í menningarstefnu sveitarfélagsins.
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2. Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Sævar Ingi Jónsson, héraðsbókavörður

2.1 Lánþegafjöldi og útlánatölur
Lánþegafjöldi var svipaður og árið á undan eða um 500 lánþegar. Heildarfjöldi skráðra
eintaka í Gegni (samskrá íslenskra bókasafna) voru 46.082 eintök, við það bætist stór
hluti tímaritasafns í geymslurými og nokkur hluti sérsafna.
Við safnkostinn hefur nú bæst Íþróttabókasafn Bjarna Bachmann en safnið var afhent á
árinu eins og fram kemur annarsstaðar í skýrslu þessari. Safnið er að mestu leyti hrein
viðbót við safnkostinn því þar er ýmislegt sérhæft efni sem ekki var til fyrir á
bókasafninu; bækur, tímarit og ýmis smárit víðsvegar af landinu er snerta hinar mörgu
greinar íþróttanna. Greinargóð skrá yfir safnkostinn fylgdi en framundan er að skrá það í
Gegni. Efni safnsins er ætlað til skoðunar á staðnum en er ekki til útláns.
Heildarútlán ársins voru 12.600 eintök.
Útlán helstu efnisþátta á árinu 2016:
Bækur
11.104
Hljóðbækur 360
DVD/VHS 132
Tímaritshefti 971

2.2 Helstu verkefni
2.2.1. Verkefnið Borgfirskir höfundar
Á árinu var mikil vinna lögð í verkefnið og var listi með nöfnum þeirra sem lagt hafa út á
ritvöllinn með einhverjum hætti birtur á heimasíðu Safnahúss í lok árs. Þá voru
jafnframt lagðir grunnar að stuttum kynningum margra þessara höfunda og sumar
kynningar eru raunar fullbúnar nú þegar. Nánar er fjallað um verkefnið hér fyrr í
skýrslunni.

2.2.2. Upplestur í Safnahúsi
Þann 23. nóvember las Hildur Sif Thorarensen upp úr bók sinni Einfara sem þá var
nýkomin út. Hildur Sif stundar læknisnám í Noregi en Einfari, sem er glæpasaga, er
hennar fyrsta bók. Höfundur hafði sjálfur samband og bauð fram krafta sína en bókin
tengist Borgarnesi með þeim hætti að ein sögupersóna hennar, Borgnesingurinn Geir
Konráð Theódórsson, er góðvinur Hildar, en hann hlýtur raunar grimmileg örlög í
sögunni. Upplestur Hildar fór fram síðdegis í anddyri bókasafnsins.
Ekkert varð af því að árlegt sagnakvöld Safnahúss yrði haldið þetta árið.

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. Þá berast stundum séróskir
frá kennurum skólanna í héraðinu um ákveðið efni í einhverju magni, t.d. bækur eftir
ákveðinn höfund eða frá ákveðnum löndum vegna verkefna í skólanum á því sviði. Það
er gleðilegt að fá slíkar beiðnir, að sama skapi koma oft upp fyrirspurnir um bækur á
hinum ýmsu tungumálum sem yfirleitt er þá hægt að útvega frá öðrum söfnum í gegnum
millisafnalán. Safnið fær tugi bóka lánaða fyrir lánþega sína með þeim hætti á hverju ári.
Flestar bækurnar koma frá Bókasafni Akraness á grundvelli samstarfssamnings safnanna
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og tekur héraðsbókavörður bækurnar með sér í ferðum sínum í og úr vinnu. Eins lánar
bókasafnið bækur sínar til annarra safna sé eftir því leitað.
Skólahópar koma öðru hverju í heimsókn á bókasafnið, stundum er hópunum skipt upp
og sýningar Byggðasafnsins skoðaðar líka. Sem dæmi um heimsóknir á árinu má nefna
heimsókn Drekaskáta úr Skátafélagi Borgarness sem unnu verkefni upp úr heimildum
sem héraðsbókavörður hafði tínt til um ólíkt jólahald í ýmsum löndum. Þá má einnig
nefna árlegar kynningaheimsóknir vegna Sumarlesturs en verkefnið fór að sjálfsögðu
fram í ár líkt og undanfarin ár með uppskeruhátíð í lok sumars. Fjöldi þátttakenda var
svipaður og árin á undan. Nánar er fjallað um verkefnið hér framar í skýrslunni.
Dagur bókasafnanna var haldinn í þriðja sinn þann 8. september og bar yfirskriftina
Lestur er bestur- út fyrir endimörk alheimsins. Á okkar safni var boðið upp á konfekt
og birtur listi yfir uppáhalds íslenska ljóðið (ljóðlínuna) sem starfsfólk bókasafna
víðsvegar um landið hafði valið.
Á hverju ári býður Héraðsbókasafnið ungum gestum sínum að taka þátt í
Bókaverðlaunum barnanna sem Borgarbókasafn Reykjavíkur stendur fyrir. Hengt er upp
plakat með öllum útgefnum barnabókum ársins og geta börnin skilað inn sínum tillögum
til héraðsbókavarðar sem sér um að koma þeim atkvæðum sem berast áleiðis til
umsjónarmanns.
Þá má einnig nefna annað verkefni sem snýr að miðlun en undanfarin tvö ár hefur IBBY á
Íslandi, sem eru frjáls félagasamtök áhugamanna um barnabækur og barnamenningu,
gefið öllum nemendum í fyrsta bekk grunnskóla bókina Nesti og nýir skór sem hefur að
geyma ljóð, sögur og myndir úr ýmsum áttum. Almenningsbókasöfn landsins hafa tekið
að sér að koma bókinni í réttar hendur og hefur okkar safn séð um að dreifa bókinni í
héraðinu. Yfirleitt með þeim hætti að afhenda börnunum sjálfum bókina við komu þeirra
á safnið utan skólatíma en einnig hafa bekkirnir komið í sérstaka bekkjarheimsókn á
safnið af þessu tilefni.
Ásmundur Guðmundsson starfaði áfram við ýmis tilfallandi verkefni á bókasafni
(bókafrágang, flokkun, tiltekt ofl.) á vegum félagsþjónustu Borgarbyggðar, starfshlutfall
hans var aukið á árinu og kom hann mest tvisvar sinnum í viku í tvo og hálfan tíma í senn
yfir vetrartímann en starfaði annarsstaðar yfir sumarið.

2.2.4. Ferðir og fundir
Héraðsbókavörður sótti vorfund Félags forstöðumanna almenningsbókasafna sem
haldinn var á Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum daganna 28. og 29. apríl. Einnig sótti
héraðsbókavörður landsþing Upplýsingar sem fram fór í Reykjanesbæ dagana 29. og 30.
september en landsþingið er haldið annað hvert ár.

2.3 Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2016
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 var ekki hægt að þiggja það efni sem bauðst. Fyrri hluta ársins var uppi
söluborð í anddyri bókasafns þar sem bækur voru seldar á einu verði, 500 kr. stykkið.
Listinn sem hér fer á eftir er birtur með þeim fyrirvara að einhverjir gefendur hafi orðið
útundan í upptalningunni. Öllum gefendum sem og þeim sem sendu inn fyrirspurnir
vegna hugsanlegra gjafa er þökkuð hugulsemin.
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23. febrúar. Agnar Már Ólafsson Borgarnesi, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka.
5. mars. Afkomendur Margrétar Pálmadóttur frá Sauðafelli í Dölum gefa eintak af nýrri bók sem hefur að
geyma kveðskap hennar, bókin heitir Ljóð Margrétar Pálmadóttur frá Sauðafelli. Í fylgiblaði með gjöfinni
kemur fram að Margrét (1866-1935) hafi verið 12 barna móðir og hafi ort ljóð í stopulum frístundum sér
til hugarhægðar.
11. mars. Kjartan Jarlsson, Hafnarfirði, gefur nýlegar skáldsögur á ensku, einkum glæpasögur og nokkur
tímaritshefti.
14. mars. Anja Mayer, Dýrastöðum, gefur nokkuð magn gamalla bóka ýmissa efnisflokka.
7. apríl. Guðberg Haraldsson, Reykjavík, gefur ljóðabók föður síns Haraldar Jónssonar (Jónssonar
Helgasonar frá Ásbjarnarstöðum) en bókin nefnist Dalablær og Borgarljós og kom út árið 1984. Bókin var
ekki til á safninu fyrir, að auki komu tvö smáhefti Haraldar: Skemmtiferðalag í sumarfríi sumarið 1955
(útg. 1983) og Ágrip úr ferðasögu til Norðurlanda sumarið 1968 (útg. 1982). Forsaga málsins er sú að
Hrafn Malmquist starfsmaður í skylduskilum á Landsbókasafni hafði samband við héraðsbókavörð og
spurðist fyrir um ljóðabókina, Haraldur kenndi sig við Borgarnes og því eðlilegt að hingað væri leitað. SIJ
hafði samband við Guðberg og lofaði hann að athuga málið. Á vordögum hafði Guðberg svo aftur
samband og var þá komin með þrjú eintök af bókinni (eitt til Landsbókasafns) og smáheftin tvö.
14. júní. Edda B. Hauksdóttir, Leirulækjarseli, gefur tvær nýlegar skáldsögur, annarsvegar Nautið eftir
Stefán Mána og hinsvegar Dimmu eftir Ragnar Jónasson.
5. júlí. Jón Einarsson, Borgarnesi, gefur nokkuð magn eldri bóka.
10. júlí. Patricia Texeira, Borgarnesi, gefur nokkrar barnabækur.
15. júlí. Gunnar Örn Guðmundsson, Hvanneyri, gefur fyrir hönd Karlakórsins Söngbræðra eintak af eina
hljómdiski kórsins til þessa, hann nefnist Vorvindar og er frá árinu 1999 en diskurinn var ekki til hér fyrir.
19. júlí. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa nú sem oftar skáldsögur á ensku og blöð
sem koma sér vel sem fyrr.
21. júlí. Sjómannafélag Íslands sendir eintak af bókinni Frjálsir menn þegar aldir renna: saga
Sjómannafélagsins 1915-2015. Í fylgiblaði með gjöfinni sem ritari félagsins Guðbjörg E. Friðfinnsdóttir
skrifar kemur fram að bókin hafi verið skrifuð í tilefni af 100 ára afmælinu og hafði Hallur Hallsson verið
ráðinn til verksins. Ákveðið var að senda eintak að gjöf á stærstu bókasöfn landsins þar sem bókin fór
ekki í almenna sölu.
7. ágúst. Gunnar Kristjánsson og Auðbjörg Pétursdóttir, Borgarnesi, gefa bækur um fjármál.
14. ágúst. Bjarni Guðmundsson, Hvanneyri, gefur eintak af nýútkominni bók sinni Konur breyttu
búháttum: saga Mjólkurskólans á Hvanneyri og Hvítárvöllum.
25. ágúst. Sveinn Hálfdánarson og Ása Baldursdóttir, Borgarnesi, gefa nokkuð úrval bóka ýmissa
efnisflokka.
23. sept. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur nú og hafði einnig gefið fyrr á árinu bækur, einkum á ensku og
DVD myndir, aðallega ótextaðar kvikmyndir.
6. okt. Erla Reynisdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð úrval bóka ýmissa efnisflokka.
10. okt. Jónína Steiney Steingrímsdóttir, Hafnarfirði, gefur fyrir hönd Hafnarfjarðarkirkju ritið Helgistaðir
við Hafnarfjörð, þriggja binda verk um sögu Hafnarfjarðarkirkju sem út kom árið 2015. Jónína Steiney er
varaformaður sóknarnefndar kirkjunnar.
15. okt. Hulda Rún McDonald, Borgarnesi, gefur nokkuð safn bóka ýmissa efnisflokka.
19. okt. Hrefna Ásgeirsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka, einkum skáldsagnakiljur og
teiknimyndasögur fyrir börn og unglinga, m.a. gott safn bóka um köttinn Garfield en bækurnar hafa gengið
vel í útlánum á bókasöfnum landsins.
17. okt. Reynir Guðsteinsson, Hafnarfirði, gefur eintak af ljóðabók móður sinnar Guðrúnar Margrétar
Guðmundsdóttur (orti undir skáldanafninu Björk). Bókin kom út árið 1996 en skáldkonan lést fjórum
árum síðar. Héraðsbókavörður hafði samband fyrr á árinu við Reyni sem tókst svo í framhaldinu að
útvega eintak. Í sömu sendingu voru einnig myndir frá móður hans og brot af ævisögu hennar sem hún
hóf að skrifa skömmu fyrir andlátið en Björk fæddist og ólst upp í Borgarfirði.
11. nóv. Anna Laufey Árnadóttir, Borgarnesi, gefur bækur, einkum skáldsögur á ensku.
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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.
Umsjón skjalasafnsins er í höndum Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavarðar. Jenný
Johansen vann í fjóra mánuði við skráningu og flokkun gagna. Við skráningu gagna vann
Anna Þórhildur Grönfeldt, sumarstarfsmaður Safnahúss. Í desember hóf Halldór
Gunnarsson að setja ljósmyndir inn á Sarp.is. Ennfremur hefur Ragnheiður
Kristófersdóttir unnið ómetanlegt starf í sjálfboðavinnu við flokkun og skráningu
ljósmynda og skjala.

3.2 Skjalavarsla og þjónusta
Hefðbundin starfsemi skjalasafnsins fólst að venju í afgreiðslu fyrirspurna, skjalaskráningu
og því að veita aðgang að skjölum á lestarsal, auk ráðgjafar og samskipta við skilaskylda
aðila. Skráðar gestakomur á skjalasafn voru 165 og er það nokkru fleiri en á árinu 2015
en þá voru skráðar gestakomur með afhendingar og á lessal 146 talsins. Skráðar
fyrirspurnir voru 210 en voru 205 í fyrra. 61 afhending var á árinu en 73 í fyrra og kom
inn m.a. eitt stórt myndasafn. Safnið hefur einnig tekið á móti ljósmyndum frá fólki og
skannað þær inn. Þær eru einu stafrænu gögnin sem tekið er á móti enn sem komið er.

3.3 Námskeið og fundir
Héraðsskjalavörður sótti fund Þjóðskjalasafns Íslands og héraðsskjalasafnanna sem var
haldinn í Reykjavík 28. apríl 2016. Á fundinum var m.a. fjallað um eftirlit Þjóðskjalasafns
með starfsemi héraðsskjalasafna og eftirlit opinberra skjalasafna með skilaskyldum
aðilum. Einnig var farið í afgreiðslu trúnaðargagna í opinberum skjalasöfnum og fleiri mál.
Árleg ráðstefna Félags héraðsskjalavarða á Íslandi var haldin í Mosfellsbæ dagana 6.-7.
október 2016. Á ráðstefnunni var m.a. rætt um langtímavarðveislu rafrænna gagna,
öryggisáætlanir fyrir skjalasöfn, forvörslu skjala og fleira. Þessir fundir mjög gagnlegir og
fræðandi fyrir faglegt starf skjalasafnanna að mati héraðsskjalavarðar.

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. M.a. sýninga á árinu var sýning á skjölum og
myndum sem tengdust því er franska rannsóknarskipið Pourquoi pas? fórst við Mýrar
fyrir 80 árum.
Haldið var upp á norræna skjaladaginn laugardaginn 11. nóvember 2016. Þjóðskjalasafn
Íslands og héraðsskjalasöfnin voru að venju með sameiginlegan skjaladagsvef,
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skjaladagur.is. Í ár var yfirskrift dagsins „Til hnífs og skeiðar“. Matvæli, fæðuöflun,
úrvinnsla, neysla og var framlag Héraðsskjalasafns Borgarfjarðar efni um fjölmennt
húsmæðranámskeið sem var haldið í Borgarnesi árið 1915.
Skjalasafnið er með sýningar á ljósmyndum úr safninu á ljósmyndavefnum
ljosmyndasafn.safnahus.is og á sarpur.is en Sarpur verður í framtíðinni aðalsýningarsvæði
ljósmynda héraðsskjalasafnins. Kveðskapur úr safnkostinum er á vísnavefnum
bragi.info/borg. Héraðsskjalasafnið er einnig með facebooksíðu þar sem fólk er t.d.
beðið að þekkja myndir og hefur það skilað góðum árangri. Héraðsskjalasafnið er aðili
að vefnum einkaskjalasafn.is sem er samskrá yfir einkaskjalasöfn á landinu og er í
samstarfi Þjóðskjalasafns, héraðsskjalasafnanna og Landsbókasafns-Háskólabókasafns og
er liður í að bæta aðgengi að heimildaflokknum. Einnig eru 60 skjalaskrár birtar á
heimasíðu Safnahúss og unnið er í að fjölga þeim til að auðvelda notendum að fá yfirlit
yfir safnkost skjalasafnsins.

3.5 Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2016
2016/1 Vírnet hf. Teikningar af húsnæði og lagnakerfum frá árunum 1982-2002. Aðalsteinn Símonarson
afhenti.
2016/2 Sóknarnefnd Staðarhraunsprestakalls. Gjafabréf frá árinu 1952 fyrir altaristöflu í
Staðarhraunskirkju í minningu Péturs Finnbogasonar frá Hítardal. Pétur Kristjánsson afhenti.
2016/3 Vigdís Pálsdóttir. 5 ljósmyndir frá Hlíðarvatni og af hjónunum Ragnari Stefánssyni og Arndísi
Magnúsdóttur Svignaskarði. Vigdís Pálsdóttir afhenti.
2016/4 Olga Guðrún Þorbjarnardóttir. Tvö spjöld með fermingarjátningunni og tvö fermingarskeyti frá
árinu 1928. Gunnar Kristjánsson afhenti.
2016/5 Guðrún Þ. Guðmundsdóttir. Sjö kort frá árunum 1997-1998 með ljósmyndum frá Borgarnesi og
Ungmennafélagi Skallagríms. Guðrún Þ. Guðmundsdóttir afhenti.
2016/6 Agnar Ólafsson. Tvær ljósmyndir frá ms. Eldborg MB 3 og ein af hermanni á ferð eftir
Borgarbrautinni. Agnar Ólafsson afhenti.
2016/7 Björk Halldórsdóttir. Ljósmyndir og filmur m.a. frá Hótelbrunanum í Borgarnesi árið 1949 og
flutningi söðlasmiðshússins frá Egilsgötu á Kveldúlfsgötu árið 1974. Björk Halldórsdóttir afhenti.
2016/8 Árni Guðjónsson Flóðatanga. Heiðursskjal frá Búnaðarfélagi Íslands 1926. Margrét Ingadóttir
afhenti.
2016/9 Ingibjörg Hargrave. Myndir og textar. Ingibjörg Hargrave afhenti.
2016/10 Ormur Ormsson. Skönnuð ljósmynd af Ormi Ormssyni og Helgu Kristmundsdóttur. Þuríður
Helgadóttir afhenti.
2016/11 Veiðifélag Norðurár. 20 dagbækur fyrir laxateljara í Norðurá 1972-1993. Sigurjón Valdimarsson
afhenti.
2016/12 Árni Guðmundsson. Ljósmynd af Árna frá Beigalda. Árni Guðmundsson afhenti.
2016/13 Bergsveinn Símonarson. Skólaspjald. Meiraprófsnámskeið bifreiðastjóra í Borgarnesi 1969.
Þjónustualmanak Ungmennasambands Borgarfjarðar 1993. Staðarsímaskrá Akranes, Borgarnes 1995.
Bergsveinn Símonarson afhenti.
2016/14 Gunnar Aðalsteinsson. Ljósmynd af Gunnari Aðalsteinssyni sláturhússtjóra í Borgarnesi. Ingileif
Gunnarsdóttir afhenti.
2016/15 Gunnar Kristjánsson. Skömmtunarmiðar fyrir skóm, sokkum og vefnaðarvöru. Gunnar
Kristjánsson afhenti.
2016/16 Júlíus Axelsson. 64 stór ljósmyndaalbúm, 24 albúm af miðstærð, 363 lítil albúm. Filmur. Myndavél.
Dagbækur 1977-1989. Bjarki Þorsteinsson afhenti.
2016/17 Ásgeir Erlendsson Látrum. Ljósmynd af Ásgeiri tekin af Richard Kimling. Guðrún Jónsdóttir
afhenti.
2016/18 Anna Rafnsdóttir. Vinnubækur frá Varmalandsskóla frá árinu 1972. Anna Rafnsdóttir afhenti.
2016/19 Eggert Ólafur Briem Einarsson. Ljósmynd af Eggert lækni og Magneu Jónsdóttur. Jóhanna Erla
Jónsdóttir afhenti.
2016/20 Veiðifélagið Flóka. Veiðibækur Flóku frá árunum 2006-2014. Sigurður Jakobsson afhenti.
2016/21 Finnbogi Rútur Valdimarsson. Pourquoi pas? Myndir frá strandstað í Straumfirði og
blaðaúrklippur sem tengjast strandinu. Elín Smáradóttir afhenti.

20
2016/22 Bjarg Borgarnesi. Ljósmyndir af Aðalheiði Jónsdóttur og Eggert Guðmundssyni. Ljósmynd af
dreng sem flutti mjólkina niður í Borgarnes og af börnunum á bænum og kúnni. Heiður Hörn
Hjartardóttir afhenti.
2016/23 Bjarni Bachmann. Ljósmyndir: Skólaspjald frá Reykholtsskóla 1936-1937. Myndir frá ýmsum
atburðum í Safnahúsi Borgarfjarðar. Þórður Bachmann afhenti.
2016/24 Ragnheiður Kristófersdóttir. Ljósmyndir af refagildrum í landi Gilsbakka í Hvítársíðu. Ragnheiður
Kristófersdóttir afhenti.
2016/25 Álftársjóður. Minningarsjóður um Þorkel Guðmundsson og Ragnheiði Þorsteinsdóttur. Áheit,
gjafir og styrkir á vegum sjóðsins 1968-2015. Guðbrandur Guðbrandsson afhenti.
2016/26 Sigrún Fjeldsted. Ljósmyndir úr búi foreldra Sigrúnar sem eru frá Grund í Skorradal. Sigrún
Fjeldsted afhenti.
2016/27 Bjarni Márus Jónsson Ytri Skógum. Ljósmyndir af Bjarna Márus Jónssyni og Gróu Jónsdóttur.
Mynd af Júlíus Jónssyni bónda í Hítarnesi á hestinum Toppi. Bjarni Már Jónsson afhenti.
2016 28 Veiðifélag Gufuár. Fundargerðabók félagsins 1971-2013. Anton Örn Kærnested afhenti.
2016 29 Jenný Sólborg Franklínsdóttir. Ljósmyndir frá árunum 1944-1946 af Jennýju og fl. Jenný Sólborg
Franklínsdóttir afhenti.
2016 30 Frjálsíþróttadeild Skallagríms. Fundargerðabók 1989-2007, málasafn 2000-2009. Anna Dóra
Ágústsdóttir afhenti.
2016 31 Ungmennafélagið Skallagrímur. Ljósmyndir af stjórnum deilda Skallagríms og frá 80 ára afmæli
árið 1996. Anna Dóra Ágústsdóttir afhenti.
2016 32 Gunnlaugsgata 2. Sýnishorn frá veggjum hússins. Blaðagreinar frá árinu 1934, sem er byggingarár
hússins. Anna Dóra Ágústsdóttir afhenti.
2016 33 Golfklúbbur Borgarness. Skjöl varðandi uppbyggingu við golfvöll og golfskála að Hamri
Borgarneshreppi 1974-1981. Gísli Kjartansson afhenti.
2016 34 Prentborg hf. Fundargerðabók 1970-1983. Sveinn Hálfdánarson afhenti.
2016 35 Rótarýklúbbur Borgarness. Fundargerðir og efnisyfirlit klúbbfunda 1997-2016. Daníel Haraldsson
afhenti.
2016 36 Sigurður B. Guðbrandsson. Prófskírteini, sveinsbréf, gögn varðandi Borgarbraut 43, minnisbók
um laun 1945-1994 og margt fl. Sigríður Helga Sigurðardóttir afhenti.
2016 37 Gunnar Kristjánsson og Auðbjörg Pétursdóttir. Hresstaska 1990. Magnús Thorvaldsen hannaði
fyrir fjáröflunarátak Félags íslenskra hugvitsmanna. Taskan inniheldur bæklinga og nafnspjöld frá ýmsum
aðilum. Afrit af vísum eftir Einar Jónsson smið og e.t.v. fleiri. Flestar ortar í upphafi starfs Golfklúbbs
Borgarness. Gunnar Kristjánsson og Auðbjörg Pétursdóttir afhentu.
2016 38 Sýslunefnd Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. Ársreikningar hreppa í Borgarfjarðarsýslu 1967-1985
(árið 1974 vantar). Sýsluvegareikningar Mýra- og Borgarfjarðarsýslu 1967-1969. Sýsluvegir í
Borgarfjarðarsýslu. Aukavegir 1960. Sýsluvegareikningar Mýrasýslu 1963. Birna Elínbjörg Sigurðardóttir
afhenti.
2016 39 Daníel F. Teitsson. Dagbók frá námsdvöl í Bændaskólanum á Hvanneyri 1914-1915. Sigurður
Daníelsson afhenti.
2016 40 Guðmundur Björnsson og Þóra L. Júlíusdóttir. 112 ljósmyndir. Margrét Sveinsdóttir afhenti.
2016 41 Halldóra Böðvarsdóttir Vogatungu. Ljósmynd af Vogatungu Leirársveit. Árni Böðvarsson tók
myndina. Halldóra Garðarsdóttir afhenti.
2016 42 Knud Helgi Hjartarson. Skjöl um húsakaup Hjartar og Dagnýjar Helgason. Gjafaafsal fyrir úra- og
klukkusafni. Prentað mál er varðar t.d. mjólkurmál og verkalýðsmál í Borgarnesi. Dagný Björg
Helgasdóttir afhenti.
2016 43 Kristján Jónsson og Fjóla Guðmundsdóttir Stóruskógum. Gögn úr fórum Kristjáns og Fjólu, m.a.
aksturs- og minnisbók Kristjáns 1938-1939. Erla Kristjánsdóttir afhenti.
2016 44 Skátafélagið Valur. Félagsblaðið Geislinn 1938-1950 og 1951. Jónína Björg Ingólfsdóttir afhenti.
2016 45 Haraldur Sveinsson Álftanesi. Ljósmyndir frá minningarathöfn til heiðurs skipverjum
rannsóknarskipsins Pourqoi pas? 1997. Ásdís Haraldsdóttir afhenti.
2016 46 Verkalýðsfélag Borgarness. Tvær stílabækur með fundargerðum félagsins úr vörslu Þórarins
Sigurðssonar 1944-1954. Sigurður Þórarinsson afhenti.
2016 47 Rut Guðmundsdóttir frá Helgavatni. Tvær ljósmyndir af Rut og Halldóri Þorsteinssyni. Guðlaugur
Sigurðsson afhenti.
2016 48 Birgir Björnsson Borgarnesi. Einkunnir og próf úr Barnaskóla Borgarness. Afsöl og skírteini.
Jólakveðjur. Minnisbækur með vinnutímaskráningu Björns Guðmundssonar. Helga Halldórsdóttir afhenti.
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2016 49 Sparisjóður Mýrasýslu. Frumdrættir um sögu SM 1913-1957. Lög og reglugerðir. Auglýsingar.
Ársskýrslur og reikningar 1949-2006. Reikningar 1949-1978, 1983, 1984. Sýnishorn eyðublaða.
Ljósmyndir. Steinunn Ásta Guðmundsdóttir afhenti.
2016 50 Sorpurðun Vesturlands. Grænt bókhald 2015. Hrefna Jónsdóttir afhenti.
2016 51 Félag aldraðra í Borgarfjarðardölum. Jarðaörnefni í sex hreppum (Reykholtsdalshrepps,
Hálsasveitar, Bæjarsveitar og Flókadals og Lundarreykjadalshrepps) í Borgarfirði norðan Skarðsheiðar auk
Hvítársíðu og Þverárhlíðar í Mýrasýslu. Þorsteinn Þorsteinsson afhenti.
2016 52 Sóknarnefnd Borgarneskirkju. Ljósmynd í ramma af verslunarhúsunum á Suðurnesklettum 1910.
2016 53 Hjörtur Helgason Borgarnesi. Tvær minnisbækur með innfærðum vinnuupplýsingum 1937-1941.
Anna Kristín Pétursdóttir afhenti.
2016 54 Jónína Björg Ingólfsdóttir. U.þ.b. 250 ljósmyndir. Flestar teknar af Einari Ingimundarsyni. Jónína
Björg Ingólfsdóttir afhenti.
2016 55 Sigríður Helgadóttir frá Ásbjarnarstöðum. Ljósmynd af Sigríði úr búi Bjarnínu Jónsdóttur
Borgarnesi. Signý Birna Rafnsdóttir afhenti.
2016 56 Þórður Stefánsson Grjóteyrartungu. Afrit af bréfum um bólusetningaraðferð Þórðar við
bráðapest í sauðfé 1896. Ásgeir Einarsson afhenti.
2016 57 Borgarbyggð: Sérfræðiþjónusta grunnskóla. Persónugögn nemenda fæddra á árunum 1989-2000.
Ásta Björk Björnsdóttir afhenti.
2016 58 Kvenfélag Borgarhrepps. Bókhald félagsins 1984-1999. Fanney Hannesdóttir afhenti.
2016 59 Friðjón Sveinbjörnsson Borgarnesi. Afrit af ýmsum fróðleik, í lausu og bundnu máli. Steinunn
Ásta Guðmundsdóttir afhenti.
2016 60 Rósa Petra Jensdóttir. Bréfasafn Rósu Petru og móður hennar, Sigríðar Amalíu Njálsdóttur.
Ingibjörg S. Karlsdóttir afhenti.
2016 61 Safnahús Borgarfjarðar. Ljósmyndasamkeppni Safnahúss 2016. 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 10.146 númer og voru á árinu 134 nýir gripir nýskráðir,
komu þeir í 13 afhendingum á tímabilinu 22. janúar til 8. desember. Hér má sjá
lokanúmer skráninga allt aftur til ársins 2010:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

9.466
9.715
9.786
9.903
9.962
10.012
10.146

Allt sem kom nýtt inn var skráð í Sarp sem er viðurkenndur gagnagrunnur fagsafna
(áður var skráð í Filemakerkerfið, en frá nr. 9652 í Sarp). Auk þess voru nokkrar
skráningar eldri óskráðra muna. Á árinu voru alls 137 nýjar færslur skráðar í Sarp.
Á síðustu árum hefur mikið verk verið unnið í að millifæra skráningar gripa úr Filemaker
yfir í Sarp. Var hver munur yfirfarinn við skráninguna, mældur og ljósmyndaður og
gengið vel frá honum í geymslur. Má því nærri geta að verkefni þetta er afar seinlegt og
vinnst eingöngu á löngum tíma. Var á árinu 2016 gert hlé á þessum millifærslum en þess
í stað lögð áhersla á að skrá gripi Náttúrugripsafns Borgarfjarðar í Sarp og náðist að
ljúka því verki á árinu, sjá greinargerð undir því safni hér síðar.
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 hlaut byggðasafnið viðurkenningu Safnaráðs í ársbyrjun 2014. Af því tilefni var einnig
sótt um formlegt starfsleyfi og það veitt. Mikið starf er þó enn óunnið og má þar nefna
vörslumál þótt þar hafi merkur áfangi náðst þegar flutt var inn í nýtt geymsluhúsnæði við
Sólbakka fyrir nokkrum árum. Eru þetta sameiginlegar geymslur safnanna fimm og hafa
margir munir frá munasöfnum og skjalasafni þegar verið fluttir þangað.
Hvað helstu önnur verkefni safnsins varðar er vísað í almennan formála í upphafi
skýrslunnar.
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Aðföng Byggðasafnsins voru alls 134 gripir og voru þeir skráðir sem hér segir:

Aðfangaskrá 2016
Nr.

Munur

Afh.

10013

Kornbyrður frá Gilsbakka í Hvítársíðu. Gefandi: Ólafur Magnússon, Gilsbakka.

22. jan.

10014

Reiðhjálmur úr eigu Símonar Teitssonar. Gefandi: Jenny Johansen.

1. feb.

10015

Skátabúningur úr eigu Gunnars Kristjánssonar Borgarnesi. Gefið af eiganda.

15. feb.

10016

Platti úr eigu Gunnars Kristjánssonar Borgarnesi. Gefið af eiganda.

15. feb.

10017

Lyklakippa úr eigu Gunnars Kristjánssonar Borgarnesi. Gefið af eiganda.

15. feb.

10018

Byssa frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10019

Kassi frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10020

Tommustokkur frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10021

Hnífur frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10022

Brýni frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10023

Þjöl frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gefandi: Sigurjón Valdimarsson.

2. mars

10024

Krullujárn, gefandi Þóra H. Þorkelsdóttir.

3. mars

10025

Peningaveski (rautt) merkt Sparisjóði Mýrasýslu, gefandi Þóra H. Þorkelsd.

3. mars

10026

Peningaveski (brúnt) merkt Sparisjóði Mýrasýslu, gefandi Þóra H. Þorkelsd.

3. mars

10027

Sniðmát (timbur) frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gef.: Sigurjón Valdimarsson.

10. mars

10028

Sniðmát (timbur/stál) frá Glitstöðum í Norðurárdal. Gef.: Sigurjón Valdimarsson.

10. mars

10029

Blekbytta úr eigu Bjarna Bachmann. Gefandi: Þórður Bachmann.

15. mars

10030
10031

Verðlaunabikar fyrir glímu, úr eigu Bjarna Bachmann. Gefandi Þórður Bachmann. 15. mars
Útsaumað teppi Ingveldar Hrómundsdóttur, gefandi: Páll Sigurðsson.
25. maí

10032

Stimpill frá verslun Jórunnar Bachmann. Gefandi: Auður S. Guðjónsd.

11. ág.

Verkfæri frá Guðm. Tómassyni, 23 stk. Gef: Erla Kristjánsd.

19. ág.

10056

Munir úr eigu Gróu Halldóru Jónsdóttur. Gefandi: Erla Kristjánsd.

19. ág.

10057

Tóbaksponta úr eigu Knuds H. Hjartars. Gef.: Dagný Björg Helgadóttir.

28. okt.

10058

Klukka úr eigu G. Jóhanns Jónssonar frá Valbjarnarvöllum, gef.: Fanney Hannesd. 31. okt.
Munir frá Sparisjóði Mýr., alls 88 stk. Gef: Steinunn Á. Guðm. f.h. Arionbanka.
8. des.

10033-10055

10059-10146
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4.2 Listasafn Borgarness
4.2.1 Safnkosturinn
Listasafn Borgarness á uppruna sinn í stórgjöf Hallsteins Sveinssonar til Borgnesinga á
árunum 1971–1995. Safnið á sér því sterka persónutengingu og sérstaka sögu því
Hallsteinn átti marga listamenn að vinum og rammaði mikið inn fyrir þá. Öll verk
safnsins voru skráð í Sarp árið 2015 og var það mikill áfangi í sögu þess. Hefur þeim
verkum sem ekki eru í útláni (sjá síðar) verið komið fyrir í geymslum safnanna. Alls voru
11 ný verk skráð í safnið á árinu og hlutu þau safnnúmerin 719 – 729. Þar þaf voru 10 ný
verk í safnið, flest eftir Hafliða Hallgrímsson tónskáld og myndlistarmann, en hann gaf
þau til safnsins fyrir milligöngu Hallsteins Sigurðssonar (bróðursonur Hallsteins eldra).

Aðfangaskrá 2016
Nr.
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729

Verk
Vatnsl.mynd e. Sif Eiriksen. Var í Hússtjórnarsk. á Varmalandi. Gef.: Borgarbyggð.
Endurskráð verk vegna skörunar við annað: Hafnarfjall e. Gunnar Hjaltason,
Málverk e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Málverk e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Málverk e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning e. Hafliða Hallgrímsson. Listamaðurinn gefur verkið.
Pennateikning/málverk e. Nobuyasu Yamagata. Fært safninu af Jóni Finnssyni.

Alls voru 729 verk skráð í eigu Listasafns Borgarness í árslok 2015 (718 í árslok 2015).
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 listasviði og lán á listaverkum
Eftirtaldar fimm listsýningar voru í Hallsteinssal1 á árinu:
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.

Mán.
mars
okt.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
nóv.
des.
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Bjarni Guðmundsson – Þann 21. nóvember 2015 hafði verið opnuð sýning í
Hallsteinssal sem bar 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.
Ómar Örn Ragnarsson - dagana 23. janúar til 26. febrúar sýndi Ómar Örn
Ragnarsson ljósmyndir í salnum og voru þær af norðurljósum í nágrenni Borgarness.
Michelle Bird – Michelle sýndi málverk í slanum frá 5. mars til 8. apríl og var auk
þess með listamsiðju fyrir fullorðna.
Sigurjón Einarsson – megin sýningarverkefnið á árinu tengdist
samtímaheimildum, þ.e. sýndar voru lósmyndir af refaveiði í Borgarfirði og voru þær
eftir náttúruljósmyndarann Sigurjón Einarsson. Sýningin var opnuð 21. apríl og stóð
fram til 11. nóvember.
Jón R. Hilmarsson – þann 19. nóvember var opnuð ný ljósmyndasýning í salnum
og kallaðist hún Ljós og náttúra Vesturlands. Voru þetta myndir eftir Jón R.
Hilmarsson fyrrv. skólastjóra Heiðarskóla í Borgarfirði sunnan Skarðsheiðar. Stóð
sýningin allt til áramóta.
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
Hagvangur, Borgarnesi
Háskólinn á Bifröst
Héraðsdómur Vesturlands
KPMG, Borgarnesi
Menntaskóli Borgarfjarðar, Borgarnesi
Nepal hugbúnaður
Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Borgarnesi
Lögreglustjóraembættið á Vesturlandi, Borgarnesi
Ráðhús Borgarbyggðar

1 verk
3 verk
7 verk
6 verk
2 verk
3 verk
2 verk
14 verk
1 verk
10 verk
52 verk

Samtals hafa verið 101 verk í útláni á árinu og er það lítilsháttar fækkun frá arinu 2015.

Lán til annarra safna
Snemma árs voru tvö verk eftir Steinunni Marteinsdóttur lánuð á sýningu til
Hönnunarsafns Íslands í Garðabæ. Voru þau í láni fram í mars og hafði Harpa Þórsdóttir
milligöngu um lánið. Verkin voru þessi: Esjan nr. 140 og Vasi (þaraþema) nr. 528.
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4.3 Náttúrugripasafn Borgarfjarðar
4.3.1 Almennt
Í safninu eru rúmlega átta hundruð gripir, mest fuglar, en einnig steinar og egg. Safnið er
í geymslum í aðalbyggingu, fyrir utan þau dýr sem eru til sýnis á sýningunni Börn í 100 ár
(um 30 dýr) og á sýningunni Ævintýri fuglanna (205 dýr, 116 tegundir).
Í Munasafni eru það 137 færslur og í náttúrugripasafni 692

4.3.2 Ævintýri fuglanna
Árið 2013 var ný grunnsýning Náttúrugripasafnsins opnuð. Hlaut hún nafnið Ævintýri
fuglanna og er helguð minningu Sigfúsar Sumarliðasonar (1932-2001) fyrrv. formanns
Náttúrugripa- og Byggðasafns Borgarfjarðar. Sýningin var hönnuð af Snorra Frey
Hilmarssyni. Hún var fimm ár í smíðum eftir því sem fjármagn (styrkir) leyfði. Snorri
Freyr hannaði einnig hina grunnsýningu 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 og er vinsæl bæði meðal
íbúa og ferðamanna.
Á árinu barst góður gripur að langtímaláni frá Náttúrugripastofnun, haförn frá árinu
1959, hafði hann rekið í Rauðasandshreppi á sínum tíma. Um sitjandi Össu var að ræða
og hafði vænghaf hennar mælst 220 cm. Varð ráðgast við Snorra Frey um staðsetningu
fuglsins sem var komið fyrir á sýningunni.

4.3.3. Nýskráningar
Tólf nýir gripir voru skráðir í Náttúrugripasafn á árinu 2016. Einnig voru nokkrir gripir
skráðir sem áður voru óskráðir. Á árinu náðist fyrir tilstilli Safnráðs að yfirfara allt
safnið og skrá það í Sarp. Var það gert af Halldóri Óla Gunnarssyni og telst merkur
áfangi í sögu safnsins. Var allt safnið skráð þar nema steinasafnið en sótt hefur verið um
styrki til að greina það, flokka, mynda og skrá á árinu 2017. Er þetta líklega fyrsta
náttúrugripasafnið sem skráð er í Sarp.

4.3.4. Lán til annarra safna
Ekki var um lán á gripum náttúrugripasafns að ræða á árinu.

Gert í Borgarnesi í febrúar 2017
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 (formaður)
Guðveig Eyglóardóttir

