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Skipunarbréf vinnuhópsins.
Vinnuhópur sem skal vinna að tillögum að framtíðarskipan þeirra safna í Borgarbyggð sem eru rekin á
ábyrgð sveitarfélagsins á tímabilinu.
Verkefni vinnuhópsins samkvæmt erindisbréfi:
a.Greina stöðu safna sem rekin eru á ábyrgð Borgarbyggðar og með stuðningi sveitarfélagsins,
núverandi samstarf þeirra og þá möguleika sem eru til staðar í þeim efnum.
b.Draga saman stutt yfirlit um framþróun í starfsemi og samstarfi safna hjá íslenskum sveitarfélögum
sem hafa leitt til aukinnar notkunar þeirra og bættra tengsla við viðkomandi samfélag.
c.Greina þá möguleika sem geta falist í samlegð safnastarfsemi og annarrar starfsemi í
Menningarhúsinu Hjálmakletti þegar m.a. er tekið mið af staðsetningu þess.
d.Leggja fram hugmyndir um hvernig starf og samstarf safna í Borgarbyggð getur þróast.

Skipan vinnuhóps.
Byggðarráð Borgarbyggðar skipaði eftirtalda einstaklinga í vinnuhópinn:
Guðný Dóru Gestsdóttir,
Guðveig Eyglóardóttir,
Björn Bjarki Þorsteinsson, formaður hópsins.
Með hópnum starfaði Sigurjón Þórðarson stjórnunarráðgjafi hjá ráðgjafafyrirtækinu Nolta.

Inngangur.
Verkefni vinnuhópsins var fjórþætt samkvæmt skipunarbréfi hans.
1. Greina skyldi stöðu safna og hvaða möguleikar eru á samstarfi þeirra á milli.
2. Skoða hver þróunin er hjá öðrum sveitarfélögum og hvort aukist hafi notkun safna og
menningarstarfsemi.
3. Greina og leggja mat á þá möguleika sem geta falist í safna- og menningastarfi í Borgarbyggð
sem aukið gætu búsetugæði íbúa og aðdráttarafl fyrir ferðafólk.
4. Leggja skyldi fram tillögur að nýrri skipan safnamála sem uppfylli það sem áður er sagt en um
leið horfa til nánustu framtíðar hvað varðar kröfur um fagmennsku í þessari starfsemi.
Við greininguna hefur víða verið leitað fanga. Talað var m.a. við 14 einstaklinga sem komu með sín
sjónarhorn. Þeir voru beðnir að horfa bæði til nútíðar og framtíðar. Mikið af góðum upplýsingum kom
fram í þessum viðtölum og kann hópurinn viðmælendum bestu þakkir fyrir. Gögn hafa verið rýnd,
mikil og gagnleg umræða farið fram innan hópsins sem hefur skilað sér í tillögum sem eru bæði ögn
djarfar en um leið varfærnar en síðast en ekki síst líka framkvæmanlegar að mati hópsins.
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Tillögur.
Tillögur hópsins eru þrískiptar.
Hjálmaklettur.
Horft er til Hjálmakletts sem menningarhúss, leitað leiða til að auka nýtingu þess, bjóða upp á
fjölbreyttari starfsemi og gefa fleirum möguleika á að njóta þess er húsið getur boðið upp á.
Varðveislusetur.
Hópurinn leggur til að opnað verði varðveislusetur til að tryggja varðveislu safnkosts Borgarbyggðar
og Héraðsskjalasafn til framtíðar. Varðveislusetrið gæti einnig þjónað Vesturlandi og Vestfjörðum ef
um semst við önnur sveitarfélög og söfn. Fyrirmyndin er sótt til Þjóðminjasafns sem einmitt hefur
farið þessa leið að aðgreina varðveislu og sýningarhald. Í vinnunni kom fram að núverandi húsnæði
býður ekki upp á mikla þróunarmöguleika til framtíðar ef horft er til grunnþátta safnastarfsemi,
söfnun, varðveislu, skráningu, rannsóknir og miðlun. Þá er ljóst að kröfur til skjalasafna verða auknar
og núverandi aðstaða mun ekki geta uppfyllt þær.

Mynd úr safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 2010-2014

Sýningarhald.
Tillaga er um að sýningarhald myndi færast á
nokkra staði. Grímshús er til dæmis
skemmtilega staðsett úti í Brákarey. Húsið er
sem stendur eins og ómótaður leir þar sem
ekki er hafin vinna við innréttingu þess. Það
gæti þjónað sem sem sýningarhús á safnkosti
lista- og byggðasafnsins. Færa má
náttúruminjar á Hvanneyri til að styrkja upprennandi gestastofu sem tengist þar fuglafriðslandinu í
Andakíl. Möguleikar eru að vera með listsýningar í Hjálmakletti, bæði í stóra salnum á jarðhæð og
öðruvísi sýningar í stærra „svartrýminu“ á neðri hæð.
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Framkvæmd verkefnisins.

Mynd af vef www.west.is

Í Borgarbyggð eru tvö viðurkennd söfn skv. safnalögum nr. 141/2011. Mennta – og
menningarmálaráðherra undirritar viðurkenninguna að tillögu Safnaráðs. Viðurkenndu söfnin
uppfylla skilyrði safnalaga og munu jafnframt hlíta eftirliti Safnaráðs sem tekur út safnastarfið.
Viðurkenning safnaráðs er forsenda þess að söfn geti sótt um rekstrarstyrk úr safnasjóði. Öll
viðurkennd söfn geta sótt um styrki til skilgreindra verkefna.
Sjá hér http://safnarad.is/vidurkennd-sofn/skilyrdi-vidurkenningar/
Viðurkennd söfn í Borgarbyggð eru Safnahús Borgarfjarðar og Landbúnaðarsafnið á Hvanneyri.
Landbúnaðarsafnið er rekið af sjálfseignarstofnun sem formlega var stofnuð 14. febrúar 2007.
Stofnaðilar eru Landbúnaðarháskóli Íslands (LbhÍ), Borgarbyggð og Bændasamtök Íslands (BÍ). Í stjórn
safnsins eiga sæti, auk fulltrúa áðurnefndra stofnana, þjóðminjavörður eða fulltrúi hans og fulltrúi
tilnefndur af landbúnaðarráðherra. Safnstjóri Landbúnaðarsafnsins er Ragnhildur Helga Jónsdóttir og
er starfshlutfall hennar 40%.
Í Safnahúsi Borgarfjarðar í Borgarnesi, sem er í eigu Borgarbyggðar, er Byggðasafn, Listasafn og
Náttúrugripasafn. Þessi hluti starfseminnar er viðurkennt safn skv. safnalögum. Í Safnahúsinu er
einnig starfsemi Héraðsbókasafns og Héraðsskjalasafns. Bókasöfn eru menningar- og
þjónustustofnanir fyrir almenning og er sveitarfélögum skylt að halda úti starfsemi þeirra.
https://www.althingi.is/altext/stjt/2012.150.html Um héraðsskjalasöfn gilda lög um. nr. 77/2014 um
opinber söfn. Í kjölfar setningu þeirra er verið að vinna nýja reglugerð um héraðsskjalasöfn. Drög að
þeirri reglugerð var kynnt sl. sumar. Þau voru send til umsagnar til allra héraðsskjalasafna,
sveitarfélaga og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Allmargar athugasemdar bárust eða 95 og er verið
að vinna úr þeim. Sú vinna fer fram hjá Þjóðskjalasafni og að henni lokinni verður metið hversu mikið
breytingarnar munu kosta sveitarfélögin. Ráðherra setur síðan nánari ákvæði um um rekstrarleyfi til
handa héraðskjalasöfnum sem mun síðan fara í hefðbundið umsagnaferli. Sveitarfélögin hafa síðan
þrjú ár til að uppfylla þær kröfur nýju reglugerðarinnar til að fá endurnýjuð rekstarleyfi
héraðskjalasafna. Héraðsskjalavörður ber faglega ábyrgð á starfi héraðsskjalasafns.
Héraðsskjalavörður er Jóhanna Skúladóttir.
Forstöðumaður Safnahúss Borgarfjarðar er Guðrún Jónsdóttir og er hún í 100% starfi. Undir
forstöðumann Safnahúss Borgarfjarðar heyra störf Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavarðar og
Sævars Inga Jónssonar héraðsbókasafnsvarðar.
5

Til að átta sig á hvernig safnareksturinn er í samanburði við önnur sveitarfélög, þarf að skoða
samanburð á heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga á kostnaði sveitarfélaga við ýmsa
málaflokka. Þar þarf að gera fyrirvara á um samanburðarhæfi. Einnig er gagnlegt að skoða
upplýsingar frá Safnaráði um viðurkennd söfn. Hér er listi yfir öll viðurkennd söfn á landinu
http://safnarad.is/vidurkennd-sofn/listi-yfir-vidurkennd-sofn/
Hér eru ársskýrslur Safnaráðs þar sem rýna má í rekstur safna í viðauka B
http://safnarad.is/um-safnarad/arsskyrslur/arsskyrsla-2016/
Yfirlit yfir tekjur og gjöld er fengið úr árskýrslu Safnahúss Borgarfjarðar 2016 og áætlaðar tölur úr
bókhaldi sveitarfélagsins fyrir 2017. Ekki var farið í samanburð við önnur söfn.
Fjarhagur Safnahúss
Tekjur
2016 Áætlun 2017
Styrkir
4.828.929
3.700.000
Þjónustusamningar frá nágr.sv. 1.627.103
Mismunur
44.300.716
Ráðstöfunarfé
50.756.748
Gjöld
Innri leiga
Laun
Almennur rekstur

16.671.180
27.039.466
7.046.102
50.756.748

17.400.000
29.000.000
53.200.000

Tölur um gestafjölda eru fengnar úr árskýrslu Safnahúss 2016.
Gestir
Heimsóknir fræðimanna
Gestafjöldi á sýningar
Gestafjöldi á bókasafn
Gestafjöldi samtals
Hlutfall erlendra gesta á
sýningar var fyrst skráð 2016
og var það 53%

2014
174
3.253
6.735
10.162

2015
146
3.993
6.666
10.805

2016
165
4.011
6.156
10.332
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Önnur safnastarfsemi sem Borgarbyggð styður á árinu 2017

Mynd af vef www.snorrastofa.is

Mynd af vef www.safnabokin.is

Snorrastofa í Reykholti fær um 3,1 m.kr. og Landbúnaðarsafnið á Hvanneyri fær um 1,2 m.kr. á ári.
Upplýsingar þar um eru fengnar úr bókhaldi sveitarfélagsins.

Upplýsingaöflun vinnuhópsins.
Vinnuhópurinn byrjaði á að heimsækja Safnahús þar sem Guðrún Jónsdóttir forstöðukona tók á móti
hópnum. Gengið var um allt húsið, skoðaðir sýningarsalir og geymslur. Heilsað upp á starfsfólk
safnsins, Jóhönnu Skúladóttir héraðsskjalavörð og Sævar Inga Jónsson héraðsbókavörð.
Næsta heimsókn var í Hjálmaklett þar sem Lilja S. Ólafsdóttir aðstoðarskólameistari tók á móti
hópnum. Hún leiddi hópinn um alla bygginguna og sagði lauslega frá starfi skólans í leiðinni. Skólinn
er mestmegnis á efri hæð en er þó með stofur á jarðhæð ásamt annarri starfsemi. Í kjallara er rými
fyrir nemendur sem gæti verið meira notað. Eins er drjúgt ónotað pláss þar sem áður var dansskóli.
Borgarbyggð leggur Hjálmakletti til framlag á hverju ári, það er 49 m.kr. á árinu 2017. Tekjur af
salarleigu á árinu 2017 verða í kringum 2,5 millj. Upplýsingar eru fengnar úr bókhaldi sveitarfélagsins.
Hópurinn skoðaði Landbúnaðarsafnið á Hvanneyri og í fylgd með forstöðukonu. Ragnhildur Helga
Jónsdóttir safnstjóri tók á móti okkur. Hún rakti sögu safnsins ásamt verkefnum sem safnið kemur að.
Þá var farið um gamla fjósið sem hýsir safnið. Mikið er þarna af húsnæði sem hægt væri að nota
betur við frekari vöxt og útvíkkun safnsins ef til kæmi
Hópurinn fór í Reykholt, heimsótti Snorrastofu og átti fund með Bergi Þorgeirssyni forstöðumanni.
Hann fór yfir starfið, bæði innanhúss og utan. Snorrastofa teygir sig út í sitt næsta umhverfi, gerðir
hafa verið göngustígar og sett upp söguskilti á áningarstöðum göngufólks. Kom fram að um 200.000
gestir koma í Reykholt á sumrum en flestir stansa stutt. Góð tækifæri eru til frekari uppbyggingar á
Snorrastofu en gott er að stíga skynsamlega til jarðar.
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Þessu til viðbótar hafa verið tekin einstaklingsviðtöl, símaviðtöl og fundir við fjórtán einstaklinga.
Einstaklingsviðtöl voru við eftirfarandi aðila: Í Safnahúsi Borgarfjarðar; Guðrúnu Jónsdóttir
forstöðumann, Sævar Inga Jónsson héraðsbókavörð og Jóhönnu Skúladóttir héraðsskjalavörð. Pál
Brynjarsson framkvæmdastjóra SSV, Ingu Dóru Halldórsdóttir framkvæmdastjóra Símenntunar
Vesturlands, Signýju Óskarsdóttir framkvæmdastjóra Creatrix og Gísla Einarsson þáttargerðarmann
hjá RÚV. Á fundum var talað við Önnu Lísu Rúnarsdóttir sviðstjóra rannsókna- og varðveislusviðs hjá
Þjóðminjasafni, Eirík Guðmundsson þjóðskjalavörð og Njörð Sigurðsson tengilið við héraðsskjalasöfn
hjá Þjóðskjalasafni. Í síma var rætt við Pétur Sörenson, forstöðumann safnastofnunar Fjarðabyggðar,
Eyrúnu Helgu Ævarsdóttur hjá menningamiðstöð Nýheima, Hugrúnu Hörpu Reynisdóttur hjá
Þekkingarsetri Nýheima og Sif Jóhannesdóttur forstöðumann Menningarmiðstöðvar Þingeyinga. Allir
þessir viðmælendur hafa lagt til gagnlega hluti við söfnun hugmynda og tækifæra, við kunnum þeim
bestu þakkir fyrir.
Þá hefur verið leitað til Borgarbyggðar við gagnaöflun. Skýrsla vinnuhóps um nýtingu Hjálmkletts frá
2016 var rýnd og stuðst við ágæta menningarstefnu Borgarbyggðar eins og þurfa þótti til upplýsinga
og svo mótunar tillagna. http://borgarbyggd.is/Files/Skra_0026670.pdf

Yfirlit yfir framþróun í starfsemi og samstarfi safna hjá íslenskum
sveitarfélögum.
Samkvæmt erindisbréfi vinnuhópsins var óskað eftir að dregið yrði saman stutt yfirlit um framþróun í
starfsemi og samstarfi safna hjá íslenskum sveitarfélögum sem hefur leitt til aukinnar notkunar þeirra
og bættra tengsla við viðkomandi samfélag.
Rekstur safna og menningarstarfsemi sveitarfélaga er mjög mismunandi. Hér verður ekki gerð ítarleg
grein fyrir allri þeirri fjölbreyttu starfsemi, heldur gerð grein fyrir starfsemi og áherslum nokkurra
valinna sveitarfélaga. Nefna má að í Reykjavík voru öll söfnin sem heyra undir borgina sameinuð 2014
þ.e. Árbæjarsafn, Landnámssýningin í Aðalstræti, Sjóminjasafnið í Reykjavík, Ljósmyndasafn
Reykjavíkur og Viðey. Hin sameinuðu söfn heita nú Borgarsögusafn. Markmið sameiningarinnar var
að efla starfsemi safnsins í þeim tilgangi að þjóna fjölbreyttum hópi gesta enn betur.
Sveitarstjóri ásamt fulltrúum Borgarbyggðar og forstöðumanni Safnahúss Borgarfjarðar heimsóttu
Dalvík https://www.dalvikurbyggd.is/berg og Sauðárkrók
https://www.skagafjordur.is/is/mannlif/menning-og-sofn . Þau skoðuðu menningarhúsið Berg og
áttu samtöl um starfsemina. Helstu kostir á Dalvík við að hafa bókasafnið i menningarhúsinu er að
tækifæri fyrir fólk að hittast hafa aukist, þar sem rekin er fjölbreyttari starfsemi t.d. kaffihús og eins
eru ýmsir viðburðir þar sem kalla á fólk til sín. Tekið var saman minnisblað um þessa ferð sem hefur
verið hópnum gagnlegt og er með í viðauka. Einnig var Safnahús Skagafjarðar heimsótt.
Starfsemi Nýheima á Höfn í Hornafirði www.nyheimar.is hefur verið rýnd og spjallað við aðila þar um
hvað er verið að gera. Starfið þar er frekar margbrotið. Tólf stofnanir eru í húsinu og er markmið
Nýheima að auka fjölbreytni og skapa ný tækifæri fyrir nærsamfélagið á Höfn. Framhaldsskólinn er
ein af þessum stofnunum og hefur sambýlið aukið tækifæri nemenda til að fá aðstoð við
verkefnavinnu sina þar sem hinar ýmsu sérfræðingar hússins hafa lagt þeim lið. Mikil ánægja er með
starfsemina og vex hún og dafnar með ágætum. Sem dæmi má nefna að í upphafi var einungis einn
starfsmaður í Þekkingarsetri Nýheima, sem er rekið af þessum tólf stofnunum, en nú eru þrír og
stefnt að því að ráða þann fjórða á næstunni. Menningarmiðstöðin hefur einnig aðsetur í Nýheimum.
Undir hana heyra sex safneiningar þ.e. byggða-, sjóminja-, náttúrugripa- og listasafn. Auk þess eru
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þar bókasafn og héraðsskjalasafn. Rannsóknarsvið starfar þvert á einingarnar sex.
http://nyheimar.is/hornafjardarsofn/
Í samtali við Sif Jóhannesdóttir hjá Menningarfélagi Þingeyinga www.husmus.is sem rekur Safnahúsið
á Húsavik hefur sameining safna í sameinuðu sveitarfélagi verið að mestu gæfuspor. Vinnustaðurinn
hefur stækkað og þroskast og það hefur gengið vel að halda úti sýningum. Yfirtaka á rekstri
bókasafnsins styrkti enn frekar starfsemina og nú stendur yfir samtal um að færa skólabókasafn
framhaldsskólans inn í safnið. Helsta óánægjan snýst um áhyggjur af að safnkostur færist úr
heimabyggð í varðveislu annarsstaðar.
Blábankinn á Þingeyri er samfélagssetur og suðupottur þar sem hugmyndir fæðast og verða að
veruleika. Ágætt dæmi um starf sem sveitarfélag vinnur að til vaxtar og viðhalds mannslífs.
www.blabankinn.is
Í samtali við Pétur Sörenson forstöðumann safnastofnunar Fjarðabyggðar kom fram að þar er verið
að skoða möguleika á sameiginlegu varðveislusetri sem myndi gagnast flestum sveitarfélögum á
Austurlandi. Þessar hugmyndir eru enn í athugun en von er á hugmyndum fyrr en seinna.

Möguleikar og hugmyndir sem geta falist í samlegð safnastarfsemi.
Ljóst er að mörg tækifæri og styrkleikar einkenna menningar- og safnastarfsemi í Borgarbyggð. Vinna
framundan er að bera saman þá möguleika og skoða hvort hægt er að nýta samlegð og samstarf
betur til að ná frekari árangri. Þegar horft er á hvað önnur sveitarfélög eru að gera og rætt við fagfólk
í starfinu, er ljóst að það eru tækifæri til að gera enn betur í safna- og menningarstarfi í
sveitarfélaginu. Samstarf og samvinna getur verið enn meiri og glætt þessa starfsemi enn frekara lífi,
íbúum sveitarfélagsins og gestum til gagns og yndisauka.

Tillögur vinnuhópsins.
Við mótun tillagna sinna þá leitaðist vinnuhópurinn við að horfa á starfsemina í nokkuð víðu
samhengi og til næstu framtíðar. Lögð var áhersla á að framlagðar tillögur séu hugsaðar á þann hátt
að skapa vinnustaði þar sem starfsfólk geti dafnað enn frekar faglega og félagslega. Lagt er upp með
að skipta viðfangsefninu í þrjá hluta.
Í fyrsta lagi er sjónum beint að menningarstarfi, sýningarhaldi, miðlun og viðburðum með sérstaka
áherslu á að efla hlutverk menningarhússins Hjálmakletts.
Í öðru lagi er lögð áhersla á að að tryggja varðveislu safnakosts Borgarbyggðar til framtíðar í
sérútbúnu varðveisluhúsi. Í varðveislusetrinu verði lögð áhersla á söfnun, móttöku, varðveislu og
rannsókna safnkosts byggða-, lista- og skjalasafns.
Í þriðja lagi leggur hópurinn til að Grímshús verði eitt af megin sýningarsvæðum á safnkosti
Borgarbyggðar.
Varðandi menningarstarf og sýningarhald er litið til Borgarbyggðar í heild sinni og hvernig væri hægt
að auka vægi þeirrar starfsemi í hlutdeild afþreyingar á svæðinu. Sérstaklega er það gert með tilliti til
íbúa og búsetugæða á svæðinu. Eins er horft til þess að frekara framboð afþreyingar geri
Borgarbyggð að eftirsóknarverðari stað til heimsókna og dvalar fyrir íslenskt og erlent ferðafólk. Í því
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sambandi er eins og áður sagði var sérstaklega horft til hlutverks Hjálmakletts. Því er húsið
fyrirferðamikið í tillögum hópsins.
Hópurinn telur að bæta þurfi aðstöðu til móttöku, varðveislu og rannsókna safnkosts byggða-, listaog skjalasafns. Mikilvægt er að tryggja varðveislustað fyrir hinn fjölbreytta safnkost sem er í eigu
Borgarbyggðar. Hann samanstendur af munum, listaverkjum, skjölum og ljósmyndum. Varðveislu
þeirra verður ekki sinnt svo vel sé nema að færa núverandi starf í aðstöðu sem uppfyllir
nútímakröfur. Þá er horft til þess að kröfur um starfsemi skjalasafna verða auknar á næstu misserum
og því þarf að gera ráð fyrir þegar horft er til næstu framtíðar. Til að uppfylla þessar kröfur svo vel sé
leggur hópurinn til að kannaðir verða möguleikar á samstarfi sveitarfélaga á Vesturlandi og jafnvel
Vestfjörðum um rekstur á öflugu varðveislusetri sem staðsett yrði í alfara leið í Borgarnesi. Nú þegar
er Safnahús með geymslur í húsi við Sólbakka sem það deilir með slökkviliði.

Varðveislusetur.

Mynd mbl.is http://www.mbl.is/vidburdir/fundir/vidburdur/18820/

Með varðveislusetri er átt við sérhæft húsnæði þar sem væru viðurkenndar geymslur fyrir skjalasöfn,
listasöfn ásamt safnkosti byggða- og minjasafna. Þar með væri tryggt að safnkostur Borgarbyggðar
væri varðveittur við fyrirmyndaraðstæður.
Hugmyndin snýst um að opna eitt varðveislusetur fyrir Vesturland og jafnvel Vestfirði sem staðsett
væri í Borgarnesi. Þarna væri að finna sameiginlega aðstöðu fyrir söfn á svæðinu þar sem hægt væri
að mæta framtíðarkröfum fyrir slíka starfsemi. Þetta væri ágætlega stór vinnustaður fagfólks í
þessum greinum og færi með forystuhlutverk í grunnstarfi safna, söfnun, skráning, varðveisla,
rannsóknir, forvörslu, miðlun, eftirlit og ráðgjöf.
Aðstaða
Viðurkenndar geymslur fyrir skjalasöfn, listasöfn, safnkost byggða og minjasafna. Móttaka á skjölum
og öðrum safnkosti svo og aðstaða fyrir skráningu á safnkosti, myndatökur og mælingar. Aðstaða fyrir
rannsóknir og rannsakendur væri til staðar og aðgengileg þeim er sækjast eftir henni. Innan ekki langs
tíma yrði að gera ráð fyrir að geta tekið á móti rafrænum gögnum. Mögulega þarf líka að vera til
staðar vísir að gagnveri til geymslu slíkra gagna. Þá væri þarna vönduð vinnuaðstaða fyrir alla
fagmenn sem störfuðu við varðveislusetrið.
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Rekstur
Ræða þarf samstarf við nálæg sveitarfélög eins og Dalabyggð, Akranes og sveitarfélögin á
Snæfellsnesi um sameiginlegan rekstur á varðveislusetri. Eins mætti hugsa sér að viðræður við
sveitarfélögin á Vestfjörðum og jafnvel sveitarfélögin á Norðurlandi vestra með það að markmiði að
gera þjónustusamning um varðveislu.
Mönnun og vinnustaðurinn
Daglegur rekstur setursins væri í höndum rekstrarstjóra sem einnig er faglega lærður í safnamálum.
Skjalavörður og einn faglærður skjalastjóri. Þá má sjá fyrir sér faglærðan aðila fyrir byggða og
minjasafnið. Samtals er um að ræða fimm manns sem gerði þetta að ágætum vinnustað þar sem gæti
farið fram fagleg umræða og þróun. Þessu til viðbótar gætu verið á vinnustaðnum ráðgjafar í
skjalastjórnun og fleiri þáttum sem aðstoða mætti fyrirtæki og stofnanir á starfssvæðinu.
Staðsetning
Slík starfsemi þarf að vera staðsett miðsvæðis. Gott aðgengi til allra átta og í alfara leið. Því er
Borgarnes og næsta nágrenni þess upplögð staðsetning. Nefnd hefur verið sem dæmi að á Sólbakka
þar sem nú eru geymslur fyrir Safnhúsið sem hentugt húsnæði fyrir varðveislusetur
Sólbakkinn

Mynd af vef www.ja.is

Húsið við Sólbakka 13-15 er um 725 fermetrar á einni hæð með góðu útisvæði. Staðsett í hverfi sem
ætlað er undir atvinnustarfsemi. Allt aðgengi er auðvelt og aðkoma góða.
Fyrir í húsinu er slökkvilið Borgarbyggðar með um það bil 2/3 af stærð hússins. Leggja þarf vinnu í
greiningu á hvort húsið henti þessari starfsemi og þá hvernig aðstöðumál slökkviliðs yrðu leyst ef af
þessari hugmynd verður.

Teikning frá Borgarbyggð
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Sýningarhald.
Við þær hugmyndir sem áður hafa verið raktar skapast tækifæri til að hugsa upp á nýtt hvernig
sýningar á vegum Safnahúss færu fram. Þar sem grunnstarfsemin væri í varðveislusetrinu er hægt að
horfa á sýningarhald í öðru ljósi. Nefna má í þessu samhengi að varðveislusetur Þjóðminjasafns
Íslands er í Hafnarfirði en sýningarhald er í Reykjavík. Möguleikar skapast til að vera með sýningar á
fleiri stöðum og að fleiri gætu komið að þeim.
Um sýningarhaldið þarf að setja skýrt vinnulag, hver hefur það hlutverk að halda utan um
sýningarnar, tryggja öryggi safngripa, ákveða hvað sýningar eru settar upp, koma þeim í framkvæmd,
fá styrktaraðila, markaðssetja o.s.frv. Einnig þarf að huga að því að í kringum sýningarnar er möguleiki
á minjagripasölu sem gæti skilað einhverjum tekjum og svo aðgangseyrir. Þetta kallar á
starfsmannahald á hverjum stað fyrir sig og fleira sem þarf að hafa í huga.
Fram að þessu hefur sýningarhald nánast að öllu leiti hvílt á herðum forstöðumanni Safnahúss. Við
frekari sókn í sýningum er eðlilegt styrkja þessa starfsemi og að setja saman formlegan sýningahóp
sem kemur að skipuleggja sýningahald ár hvert. Það yrði gert til að dreifa verkefnum og ábyrgð en
eðlilegt er að sú reynsla og þekking sem til er sé nýtt áfram verkefnunum til framdráttar.
Sýningahópurinn hefði það hlutverk í samstarfi við forstöðumann að velja og skipuleggja sýningar,
miðlunar og fræðsluverkefni ár hvert. Hópurinn hefði jafnframt það hlutverk að afla styrkja og annað
sem þarf til að standi að baki enn öflugra sýningarhaldi.
Vinnuhópurinn leggur til að fara með ákveðnar
sýningar Safnahúss í Grímshús. Húsið hefur verið tekið
í gegn að utanverðu og lítur vel út. Grunnflötur þess er
ca. 167 m2 og er möguleiki á að setja milliloft.
Staðsetningin er skemmtileg og vel til þess fallinn að fá
fólk til að koma út í Brákarey og njóta þar menningar
og fræðslu. Í tengslum við sýningarhaldið gefast svo
möguleikar eins og að reka safnabúð með vönduðum
minjagripum.
Mynd úr gögnum Borgarbyggðar

Rétt eins og Ásmundssafn selur vel af eftirgerð þekktrar peysu Ámundar Sveinssonar þá ætti að vera
hægt að fara í minjagripaþróun og gerð þar sem byggt væru á safnkostinum. Ekki þarf mikið að láta
hugann reika til að sjá fyrir sér tekjumöguleika fyrir safnið með slíkri safnabúð.
Náttúruminjahluta Safnahúss mætti flytja á Hvanneyri. Tengja
fuglasýninguna við friðland fugla sem þar er í þróun. Í bígerð
er að opna gestastofu tengda friðlandinu og gæti sýningin
verið hluti að henni. Með flutningunum og því sem honum
tilheyrir yfir á Hvanneyri myndi safnastarfsemin þar eflast til
muna og álag vegna hennar aukast en einnig vonandi aðsókn
og önnur tækifæri henni samhliða. Huga þarf að því að auka
starfshlutfall forstöðumanns á Landbúnaðarsafninu þegar
safnið fær enn meira hlutverk. Ræða þarf þessar hugmyndir
við stjórn safnsins og Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri.

Mynd úr Safnahúsi SÞ
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Í Reykholt mætti sjá fyrir sér að Pálssafn færi í vörslu, yrði skráð í Gegni og þannig gert aðgengilegra
fyrir almenning og fræðimenn. Með því að verða hluti að rannsóknarbókasafni Reykholts og skapast
aukin tækifæri fræðimanna til að nota bókakostinn með því að dvelja þar í fræðimannaíbúð.
Íþróttabókasafni Bjarna Bachmann mætti mögulega finna stað við íþróttatengda starfsemi eða í
Hjálmkletti.
Gluggalausa rýmið í Hjálmkletti er takmarkað til sýningarhalds sé eingöngu horft til sýninga á
safnkosti byggðasafns og listasafns. Hins vegar er hægt að sjá fyrir sér að rýmið er skemmtilegt til
fjölbreytts sýningarhalds þar sem sýningarmunir væru forgengilegir. Þá eru t.d. sýningarrými í eigu
annarra en sveitarfélagsins sem gætu orðið vettvangur skemmtilegra sýninga.

Hjálmaklettur.
Staðsetning er einstaklega góð í miðju bæjarins og stutt frá þjóðvegi númer eitt. Örstutt er í fjölsótta
starfsemi allt í kringum húsið og er því húsið í alfaraleið.

Mynd af vef www.borgarbyggd.is

Aðstaða
Jarðhæðina má nýta betur. Sem dæmi má nefna rýmið sem nú er tekið undir kaffihúsastarfsemina
sem ekki í mikilli notkun utan hádegisverðartímans. Samkomusalurinn sem tengist mjög vel við
kaffihúsarýmið er í lítilli notkun og fram hefur komið að „mögulega sé of flókið“ að leigja hann undir
samkomuhald. Það er sennilega ein af skýringum þess að ekki er meira um að vera þar. Rýmið innar á
ganginum er heldur ekki mikið notað utan þess sem menntaskólinn nýtir. RUV leigir aðstöðu og er
með næsta fullkomið stúdíó inni í sínu rými. Stúdíóið er hægt að nota meira og tengja það við aðra
starfsemi. Í kjallaranum er talsvert svartrými, nánar tiltekið tveir salir stærri og minni sem hvorugur er
í notkun. Talsvert stór salur er nú nýttur sem félagsaðstaða nemenda. Í kynningarferð um húsið kom
fram að minnkandi notkun væri á því rými þar sem þarfir nemenda hafa breyst. Þá er nemendafélagið
með vinnuherbergi við hlið félagsaðstöðunnar. Ágæt salerni eru í kjallaranum en staðsetning þeirra
takmarkar notkun nema þeirra sem eiga sérstakt erindi í kjallarann. Efsta hæðin er fyrir
menntaskólann og mótast notkunin af þörfum skólans. Kennslustofurnar eru ekki mikið notaðar eftir
kl. 15.00 á daginn og ekkert á sumrin eins búast má við. Til að vel takist til við umbreytingu
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Hjálmakletts þarf að fá tillögur frá hönnuð varðandi nýtingu á húsinu, tillögur sem eru í senn
hugmyndaríkar og praktískar.

Menningar og þekkingarhúsið Hjálmaklettur
Til að byggja upp nýja starfsemi í húsinu þyrfti að gera það af myndarskap. Reksturinn myndi tilheyra
Borgarbyggð með sama fyrirkomulagi og önnur starfsemi á vegum þess. Fyrirmynd af slíku má skoða í
rekstri Nýheima þekkingarseturs á Höfn í Hornafirði sem hefur það hlutverk að tengja saman ólíka
aðila og búa til ný verkefni samfélaginu til vaxtar og heilla.
Ráða þarf forstöðumann sem rekur húsið og starfsemina, dregur inn samstarfsaðila í húsið, heldur
utan um viðburði s.s. tónleikahald, sýningar, fyrirlestra og markaðsmál og sýningarhald. Þessi
starfsemi yrði í góðu samstarfi við aðra aðila í húsinu. Forstöðumaður mótaði hvers konar starfsemi
væri í húsinu, hvaða rekstraraðilar myndi passa inn í það og hlutverk þess.
Starfsemi
Vinnuhópurinn leggur til nokkrar hugmyndir af starfsemi sem gæti verið í húsinu.
Jarðhæð,
Kaffihús, svæði merkt A ca. 230m2. Öflugt kaffihús er nokkuð augljós kjarni í nýrri notkun á húsinu.
Kaffihúsið yrði hjartað í húsinu og þess vegna þarf að vanda mjög til verka við uppsetningu og rekstur
þess. Auglýsa og bjóða það út en setja vönduð skilyrði um svo reksturinn falli að þörfum hússins. Má
sjá fyrir sér að kaffihúsið flæddi inn í samkomusalinn svæði merkt Aa ca. 240m2, sem þá væri opinn
alla jafna og sem hluti af forsal, samtals um 500m2. Margar innréttingar þyrftu að vera færanlegar
svo mætti nota salinn fyrir listsýningar, samkomuhald, tónleika, leiksýningar ofl. Á góðviðrisdögum er
hægt að opna út í garð, svæði merkt Aaa sem er stórt og í nokkuð góðu skjóli.
Öflugt kaffihús er ekki síst hentugt fyrir nemendur menntaskólans þar sem hið „nýja vinnu og
afþreyingarrými“ er mjög tengt slíkum rekstri. Í slíku kaffihúsi sem væri opið öllum skapast forsendur
til að búa til samkomustað fyrir íbúa Borgarbyggðar, einhvers konar Borgartorg þar sem allir gætu
hist. Horfa má til fyrirmynda eins og Háskólatorgs HÍ, Berg á Dalvík, Nýheima, kaffihúsum í
bókabúðum ofl. Á svona torgum þar sem margir ólíkir aðila hittast formlega og óformlega skapast
andrúmsloft nýrra hugmynda og þróunar. Gríðarlegur félagsauður virkjast þegar fólk hittist og á
samskipti hvort við annað.
Héraðsbókasafnið, svæði merkt B. Það fengi sal merktur bókasafn og tvö svæði innar á ganginum en
líka flæða inn í kaffihúsið í gegnum forsalinn og ganga, samtals um 140m2. Starfsemi safnsins þyrfti
að þróast á átt við það sem þekkist á nokkrum stöðum. T.d. er rekið saman menningarhús, kaffihús
og bókasafn í Bergi á Dalvík, í Nýheimum er bókasafnið á jarðhæðinni í frekar opnu rými og gegnir
hlutverki skólabóksafns framhaldsskóla austur Skaftafellssýslu. Það væri og hlutverk bókasafns í
Hjálmakletti. Sá hluti sem færi af starfsvæði menntskólans kæmi að einhverju leiti til baka með
aðstöðu á safninu. Þessi „nýju bókasöfn“ einkennast af meiri ys og þys en áður þekkist en eiga það
sameiginlegt að aðsókn að þeim hefur aukist miðað við það sem áður þekktist. Vanda þyrfti hönnun
safnsins svo það mæti kröfum gamalla og nýrra viðskiptavina.
Upplýsingamiðstöð ferðamanna, svæði merkt C ca. 86m2 og svæði merkt Cc ca. 30m2. Í samtölum
við framkvæmdastjóra SSV http://ssv.is/ er sambandið áhugasamt í viðræður um flutning á
upplýsingamiðstöð ferðamála í Hjálmaklett. Eins er kæmi til greina að ræða flutning á markaðsstofu
vesturlands sem gæti verið með skrifstofuaðstöðu á neðstu hæð Hjálmakletts. Heildargestafjöldi er
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um 18.000 manns að langmestu leiti á ferðinni á tímabilinu maí til september. Því myndi þannig
starfsemi ekki skarast mikið við starf menntskólans.

Tölur fengnar frá upplýsingamiðstöð.

Stúdíó RÚV , svæði merkt D, ca. 30 m2. Áhugavert væri að tengja meira við aðra starfsemi hússins.
Þar getur verið að finna tækifæri fyrir skólann. Er möguleiki á að einhver núverandi eða óstofnuð
fyrirtæki sem gætu nýtt sér þessa aðstöðu? Í samtali við Gísla Einarsson fréttamann kom fram að
hægt er að nýta aðstöðuna betur, stúdíóið væri gott og lítið þyrfti til að gera það enn öflugra.

Teikning fengin hjá Borgarbyggð, viðbætur SÞ
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Neðsta hæðin samanstendur að þremur rýmum. Núverandi félagsaðstaða er með gluggum og gæti
verið ágætt opið vinnurými með fínni fundaraðstöðu, góðum salernum og búningsaðstöðu. Minna
svartrýmið gæti farið undir starfsemi nemenda. Stærri svartrýmið mætti nota til sýningarhalds eða
sem vinnustofur.
Opna rýmið, merkt E ca. 290 m2. Hafa má í huga að áætlað rými pr. mann í opnu skrifstofu geta verið
8-12 m2 eftir hvernig sameiginlega rýmið er nýtt og hugsað. Því má gera ráð fyrir að með góðu móti
fari vel rúmlega tug starfsfólks í þessu rými. Þar gæti rekstrar og þekkingarsetur Hjálmkletts verið
með aðsetur og tvö til þrjú vinnurými fyrir sitt starfsfólk. Markaðsstofa Vesturlands gæti verið þar
með sitt starfsfólk og einnig vinnuaðstaðu fyrir upplýsingamiðstöðina. Þá væri bókasafnið með
skrifborð og jafnvel kaffihúsið. Hugsanlega vildi RÚV færa sína skrifstofuaðstöðu á neðri hæðina til að
verða hluti af því vinnustaðasamfélagi sem þarna gæti myndast. Svo væri hægt að leigja út laus
skrifborð fyrir nýja starfsemi. Rými vinnustaða hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum.
Hugtök og skipulag eins og „mobile office“ „free seating“ ofl. hafa mjög rutt sér til rúms. Vinnustaðir
sem geta nýtt sér þetta fyrirkomulag sækjast eftir því að komast innan um fjölbreytileika sem hægt er
að nota sér i vil.
Stærra svartrýmið, merkt F ca. 219m2. Í þessu rými skapast aðstaða til sýningarhalds og/eða rými
fyrir opnar vinnustofur. Bent hefur verið á að það henti ekki fyrir sýningar þar sem munirnir gætu
verið í hættu vegna staðsetningu lagna. Hins vegar eru allskonar sýningar tengdar ný eða nytjalist
sem hægt væri að setja þarna upp. Jafnvel komi til greina að koma þarna fyrir opnum vinnustofum
sem hluta af þessari sýningaaðstöðu.
Minna svartrýmið, merkt G ca. 140m2. Gæti komið í staðinn fyrir félagsaðstöðu nemenda, þyrfti að
tryggja góða lýsingu og loftræstingu.
Við þessar breytingar á notkun á neðstu hæðinni kemur upp í huga hvort sé verið að þrengja að
starfsemi menntaskólans. Í ferð vinnuhópsins um húsnæði skólans kom fram að félagsaðstaða
nemenda á neðstu hæðinni væri stöðugt minna notuð. Eins væri aðstaða nemendafélagsins ekki
heldur mikið notuð. Gera má ráð fyrir að hægt væri að mæta notkunarþörf nemenda með ágætum í
minna svartrýminu. Þá má sjá fyrir sér að hluti af þörf nemenda sé hægt að mæta með því að benda á
kaffihúsið á jarðhæðinni en eins og komið hefur fram fellur það ágætlega að hugmyndum um nýju
skrifstofuna. Þessu til viðbótar er líka gott að hafa í huga að menntaskólinn nýtir nú um 1.700m2 í
húsinu sem er allnokkuð fleiri m2 en viðmið ráðaneytisins fyrir framhaldsskóla með um 160
nemendur gerir ráð fyrir. Þá er ótalið aðgengi nemenda að aðstöðu bókasafns og kaffihúss.
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Teikning fengin hjá Borgarbyggð, viðbætur SÞ

Framkvæmdir og breytingar.
Vinnuhópurinn leggur til umfangsmiklar tillögur um breytingar á starfsemi Safnahúss og Hjálmakletts.
Ekki er skynsamlegt að ætla sér að gera allt í einu. Fyrst þarf sveitarstjórnstjórn að fjalla um málið og
taka ákvarðanir. Það er þó í huga hópsins að hægt sé að fara í ákveðnar framkvæmdir nú í vor, sumar
og haust, semsagt árið 2018. Ákveðið var því að teikna upp tillögu að tímalínu þar sem kemur fram
möguleg röðun.

Þess bera að geta að vinnuhópurinn hefur ekki lagt mat á kostnaði vegna þessara tillagna en telur þó
að þær séu vel framkvæmanlegar. Með þeim væru stigin framfaraskref fyrir samfélagið svo og
menningar- og atvinnulíf í Borgarbyggð.
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Niðurstaða.
Möguleikar til frekari vaxtar í menningar og safnastarfsemi í Borgarbyggð eru umtalsverðir að mati
vinnuhópsins. Eins og kemur fram í skýrslunni byggir núverandi starfsemi á mjög traustum grunni sem
áhugavert er að að vinna frekar með. Starfsfólks Safnahúss Borgarfjarðar býr yfir gríðarlega mikilli
þekkingu og reynslu. Það góða starf sem þar hefur verið unnið er grunnur að frekari uppbyggingu og
liður í að nýta þau framtíðartækifæri sem gætu skapast við þær breytingar sem lagðar eru til. Stærð
og lega sveitarfélagsins er einstakalega hentug. Varðveislusetur sem tekur mið af nútímakröfum um
varðveislu safnkosts, sem væri í Borgarnesi er í þjóðbraut og býður því upp á að mörg önnur
sveitarfélög gætu nýtt sér það og vera í samstarfi. Tækifæri fyrir fagfólk til búsetu er áhugaverð.
Þannig gæti slíkt setur orðið öflug viðbót við atvinnustarfsemi á vesturlandi. Möguleikarnir sem lagðir
eru til í menningar og sýningarmálum myndi hjálpa til að auka gæði búsetu á svæðinu. Jafnframt væri
þetta aðdráttarafl fyrir ferðafólk, en frekari aukning á tímalengd dvalar þeirra eykur möguleika á
meiri tekjum af slíkri starfsemi sem þá er aukning fyrir atvinnulífið.
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