„Þar lágu spor hjá löngu föllnum garði,
sem liðin kynslóð gekk á undan þér.“
María Bjarnadóttir Æskuminning 1896-1976

Safnahús Borgarfjarðar
Ársskýrsla 2017

1:Nemendur í heimsókn á bókasafnið. 2. Litið í gömul skjöl: Guðmundur á Skiphyl, Jóhann á Kálfalæk og
Ragnheiður á Gilsbakka sitja við grúsk með aðstoð Jóhönnu skjalavarðar. 3. Fjölskylda Friðriks Þorvaldssonar sem
tók merkar ljósmyndir í Borgarnesi á 20. öld (sýningin Tíminn gegnum linsuna).

Febrúar 2017
Guðrún Jónsdóttir
Jóhanna Skúladóttir
Sævar Ingi Jónsson
Ljósmyndir: GJ
Safnahús Borgarfjarðar, Bjarnarbraut 4-6, 310 Borgarnes. Sími: 433 7200 - netfang: safnahus@safnahus.is - www.safnahus.is

2

Efnisyfirlit
1.

Starfsemi safnanna..............................................................................................3
1.1 Almennt ........................................................................................................................................ 3
1.2 Helstu verkefni 2017 ..................................................................................................................... 3
1.3 Gestafjöldi ................................................................................................................................... 9
1.4 Fjárhagur ................................................................................................................................... 12
1.5 Viðhald og endurnýjun húsnæðis og tækja ................................................................................ 12
1.6 Starfsmannamál ......................................................................................................................... 13
1.7 Stjórnsýslufyrirkomulag ............................................................................................................. 14
1.8 Kynningarmál ............................................................................................................................. 14
1.9 Vörslumál .................................................................................................................................. 14
1.10 Rannsóknir og skrif .................................................................................................................. 14
1.11 Öryggismál ................................................................................................................................ 15
1.12 Þakkir ....................................................................................................................................... 15

2.

Héraðsbókasafn Borgarfjarðar ........................................................................... 16
2.1 Lánþegafjöldi, útlánatölur og safnkostur ................................................................................... 16
2.2 Helstu verkefni........................................................................................................................... 16
2.3 Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2017 ........................................................................... 18

3.

Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar.......................................................................... 19
3.1 Almennt ..................................................................................................................................... 19
3.2 Skjalavarsla og þjónusta............................................................................................................. 19
3.3 Námskeið og fundir .................................................................................................................... 20
3.4 Sýningar og miðlun .................................................................................................................... 20
3.5 Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2017 .............................................................................. 21

4.

Munasafn .......................................................................................................... 24
4.1 Byggðasafn Borgarfjarðar .......................................................................................................... 24
4.2 Listasafn Borgarness .................................................................................................................. 26
4.3 Náttúrugripasafn Borgarfjarðar ................................................................................................ 267

3

Safnahús Borgarfjarðar
Ársskýrsla 2017
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.

1.2 Helstu verkefni 2017
1.2.1 Ljósmyndasýning
Sýningin Spegill samfélags var opnuð 14. janúar. Þar mátti sjá valið safn ljósmynda
sem bárust í samkeppni sem Safnahús stóð fyrir árinu áður. Áttu myndirnar að vera
frá Borgarnesi á árinu 2016. Sýningin var fyrsti áfangi í afmælishaldi Borgarbyggðar
vegna 150 ára afmæli Borgarness (1867-2017). Við opnunina flutti sveitarstjóri,
Gunnlaugur A. Júlíusson ávarp. Verðlaun voru veitt fyrir þrjár bestu myndirnar
samkvæmt mati dómnefndar og hlaut Sunna Gautadóttir 1. og 2. verðlaun og
Michelle Bird 3. verðlaun. Báðar voru þær búsettar í Borgarnesi.
Fyrstu verðlaun voru gjafir frá Beco ehf, vandaður þrífótur, myndavélataska og
einfótur. Önnur verðlaun voru utanáliggjandi drif og hreinsibúnaður semTækniborg
í Borgarnesi gaf. Þriðju verðlaun voru gefin af Landnámssetri Íslands.
Markmiðið með samkeppninni var að fanga sjónarhorn þátttakenda á mannlíf og
umhverfi Borgarness nálægt afmælisári. Leit dómnefnd jafnt til heimildagildis og
gæða myndanna. Voru innsendar ljósmyndir síðan með góðfúslegu leyfi höfunda
hluti af safnkosti Héraðsskjalasafns að keppninni lokinni og var þetta því verkefni á
sviði samtímasöfnunar. Í dómnefnd voru þau Þorkell Þorkelsson (formaður),
Heiður Hörn Hjartardóttir og Kristján Finnur Kristjánsson. Heiður Hörn sá
ennfremur um hönnun sýningarinnar en smiður var Hannes Heiðarsson, Tækniborg
annaðist prentun myndanna og Framköllunarþjónustan veggspjaldaprentun.
Sýningin var uppi fram í miðjan mars.

1.2.2 Að vera skáld og skapa
Í byrjun janúar var lokið við vinnuhefti vegna samstarfs við Tónlistarskóla
Borgarfjarðar og bar héraðsbókavörður hitann og þungann af því. Í heftinu voru
valin ljóð eftir Halldóru B. Björnsson og var það Þóra Elfa Björnsson dóttir skáldsins
sem valdi efnið. Fengu nemendur heftið í hendur strax á fyrstu dögum ársins og
sömdu lög við ljóðin á vorönn undir handleiðslu kennara sinna. Uppskeruhátíðin var
svo í formi fjölsóttra tónleika í Safnahúsi á sumardaginn fyrsta (20. apríl) þar sem
nemendur fluttu eigin verk. Þetta er í fimmta sinn sem Safnahús og Tónlistarskóli
vinna saman að verkefninu sem ber vinnuheitið „Að vera skáld og skapa“ og felst í
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að miðla bókmenntaarfinum og hvetja til listsköpunar ungs fólks á grundvelli
menningarstefnu Borgarbyggðar. Var verkefnið styrkt af Uppbyggingarsjóði
Vesturlands. Hér má sjá yfirlit yfir skáld verkefnsins frá upphafi:
2012 Guðrún Jóhannsdóttir (1892-1970).
2014 Guðmundur Böðvarsson (1904-1974).
2015 Fjórar skáldkonur frá Ásbjarnarstöðum í Stafholtstungum, Guðrún
Halldórsdóttir (1848-1930), Sigríður Helgadóttir (1884-1977), Valdís Halldórsdóttir
(1908-2002), Guðrún Halldórsdóttir (1912-2006).
2016 Snorri Hjartarson (1906-1986).
2017 Halldóra B. Björnsson (1907-1968).

1.2.3 Tíminn gegnum linsuna
Sýningin Tíminn gegnum linsuna var opnuð 22. mars að viðstaddri sveitarstjórn og
sveitarstjóra, Gunnlaugi A. Júlíussyni sem flutti ávarp. Nefndi hann m.a. hversu
mikilvægt það er að halda sjónrænum heimildum til haga í samfélagi nútímans.
Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður Safnahúss flutti stutta tölu og ungir
tónlistarmenn fluttu frumsamið lag og ljóð um Borgarnes eftir Theodóru
Þorsteinsdóttur. Alls komu ríflega tvö hundruð manns á opnunina og mátti víða
heyra fróðleg samtöl um gamla tíma í Borgarnesi. Sýningin stóð út árið 2017, sem
var afmælisár Borgarness. Val mynda og textagerð annaðist Heiðar Lind Hansson
sagnfræðingur og hönnun var í höndum Heiðar Harnar Hjartardóttur. Um verk
fjögurra ljósmyndara var að ræða, sá elsti var fæddur 1896 (Friðrik Þorvaldsson) og
sá yngsti árið 1952 (Theodór Kr. Þórðarson). Hinir tveir voru Einar Ingimundarson
og Júlíus Axelsson. Verkefnið var styrkt af Safnaráði Íslands.

1.2.4 Til minningar um ævi og störf
Á árinu var rými við stigauppgöngu nýtt fyrir veggspjöld í minningu manna úr héraði.
Fyrstu mánuðina var uppi sýning um Jakob Jónsson á Varmalæk, en frá 22. ágúst voru
þar veggspjöld um dr. Selmu Jónsdóttur. Heiður Hörn Hjartardóttir hannaði báðar
sýningarnar og sýningin um Selmu var enn uppi um áramót.
Í júní var útbúið veggspjald um Björn Guðmundsson höfund Bjössaróló og það afhent
sveitarstjórn sem sumargjöf á afmælisári Borgarness. Lagði forseti sveitarstjórnar til
að það yrði sett upp í Íþróttamiðstöðinni í Borgarnesi og var það einkar vel til
fundið.
Í janúar var Önnu Þ. Bachmann minnst á heimasíðu Safnahúss, en hún lést annan þess
mánaðar 88 ára að aldri. Anna stóð vaktina í Safnahúsi í fjöldamörg ár ásamt manni
sínum Bjarna Bachmann sem gegndi safnvarðarstarfi fyrir borgfirsku söfnin í
aldarfjórðung. Þess má geta að árið áður hafði Anna og fjölskylda hennar gefið
Safnahúsi góða gjöf, ekki síst fyrir tilstilli Þórðar Bachmann, sonar þeirra hjóna. Um
var að ræða íþróttasafn Bjarna, bækur og muni sem tilheyrðu þessu mikla áhugamáli
hans. Safninu var komið fallega fyrir í vönduðum sérsmíðuðum skápum sem fylgdu
gjöfinni, og standa þeir í handbókaherbergi Safnahúss.
Sú fregn barst í októberlok að Frú Annie Marie Vallin-Charcot væri látin í Frakklandi,
rúmlega áttræð að aldri. Var hennar minnst á heimsíðu Safnahúss. Frú Vallin-
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Charcot var barnabarn skipherrans og vísindamannsins Jean Babtiste Charcot sem
fórst með rannsókna- og vísindaskipinu Pourquoi pas við Mýrar aðfaranótt 16.
september 1936. Hafði hún oft komið til landsins til að minnast þessa. Þá kom hún
gjarnan við í Safnahúsi og gladdist mjög yfir þeim sóma sem sveitarfélagið sýndi
minningu afa hennar og annarra í áhöfn skipsins. Síðast var hún viðstödd fjölmenna
samkomu í húsinu haustið 2016 þar sem þess var minnst að 80 ár voru frá þessu
mikla sjóslysi.
Í árslok var gefið út sérprentað bókamerki í minningu tveggja frænda, þeirra Jóns
Guðmundssonar frá Hólmakoti og Bjarna Valtýs Guðmundssonar.

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.
Einnig var tekið þátt í sameiginlegum auglýsingum vegna dagsins.

1.2.6 Sumarlestur barna
Í tíunda sinn efndi Héraðsbókasafnið til sumarlesturs fyrir börn á aldrinum 6-12 ára
og er nánar gerð grein fyrir því í skýrslu Héraðsbókavarðar sem annast skipulagninu
verkefnisins. Að venju voru sumarstarfsmenn honum til aðstoðar, þau Sandri
Sjabansson og Anna Þórhildur Gunnarsdóttir.

1.2.7 Rannsóknir og skrif
Talsvert var sett inn af efni á heimasíðu hússins www.safnahus. Má þar nefna
samantekt fróðleiks um byggingar og fólk úr héraði. Einnig skrifaði Guðrún
Jónsdóttir ásamt Garðari Halldórssyni grein um dr. Selmu Jónsdóttur í
Morgunblaðið 22. ágúst.

1.2.8 Samstarf
Unnið var að ýmsum samstarfsverkefnum. Mikil samvinna var við sveitarfélagið um
útgáfu Sögu Borgarness sem kom út 22. mars. Var Guðrún Jónsdóttir tengiliður
ritnefndar við sveitarstjórn og sat einnig í hátíðarnefnd. Jóhanna Skúladóttir
annaðist myndaumsjón að mestu leyti. Báðar komu þær talsvert að prófarkalestri.
GJ átti einnig sæti í verkefnisstjórn við gerð Menningarstefnu Vesturlands sem leit
dagsins ljós á árinu. Ennfremur tók hún þátt í fundum safna á Vesturlandi þar sem
ýmsar hliðar samstarfs voru ræddar. Samstarf var áfram við Tónlistarskóla
Borgarfjarðar um verkefnið Að vera skáld og skapa og þjónustusamningur var
gerður við Menntaskóla Borgarfjarðar um afnot skólans af bókasafni og aðgengi að
safnfræðslu. Unnið var með Heiðari Lind Hanssyni að uppsetningu sýningarinnar
Tíminn gegnum linsuna, ekki síst var það á borði héraðsskjalavarðar. Lestrarátakið
sumarlestur var unnið í samvinnu við tilheyrandi fræðslustofnanir í héraði. Dagana
27.-28. maí var haldin landsbyggðarráðstefna (Borgarfjarðarbrúin) í Borgarnesi á
vegum Félags þjóðfræðinga á Íslandi í samstarfi við Safnahús, Reykjavíkurakademíuna
og Rannsóknarsetur HÍ á Ströndum – Þjóðfræðistofu. Framlag Safnahúss fólst í
kynningu, fyrirlestri á ráðstefnunni og móttöku gesta við upphaf hennar. Síðast en
ekki síst má nefna samstarf við eftirtaldar menningarstofnanir um að lyfta minningu
dr. Selmu Jónsdóttur á árinu: Kvennasögusafn Íslands, LandsbókasafnHáskólabókasafn, Listasafn Íslands og Listfræðafélag Íslands. Héraðsbókasafnið hefur
um nokkurt skeið afhent leikskólabörnum lánþegaskírteini með formlegum hætti í
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samvinnu við skólana og var það einnig gert í ár. Í árslok bauð Héraðsbókasafn
Borgarfjarðar lánþegum sínum aðgang að Rafbókasafninu í samvinnu við bókasöfn
landsins. Í árslok hóf Rotary verkefni um merkingar gamalla húsa í Borgarnesi í
samstarfi við Heiðar Lind Hansson sagnfræðing og mun Safnahús koma að því máli.
GJ átti sæti í stýrihópi um mótun safnastefnu Þjóðminjasafns á árinu. Ýmislegt fleira
mætti telja.

1.2.9 Skráningar
Eins og fram kemur nánar hér síðar í skýrslunni var mikið átak í skráningum og
aðbúnaði safnkosts á árinu. Um 2000 ljósmyndir voru skannaðar á vegum
Héraðsskjalasafns og mikilll áfangi náðist þegar allt steinasafn náttúrugripasafnsins
var greint, flokkað og skráð í Sarp. Allir nýir gripir safnanna voru skráðir í Sarp.

1.2.10 Fyrirlestrar
Á árinu kom sveitarstjóri því á framfæri að staðið yrði fyrir fyrirlestrahaldi í
Safnahúsi. Um haustið var komið fyrir sýningartjaldi í Hallsteinssal, sem keypt hafði
verið árinu áður. Var það strax nýtt fyrir tvo fyrirlestra. Sá fyrri var erindi
Sigursteins Sigurðssonar um mannvirki í héraði og sögu þeirra. Var hann haldinn 26.
október. Nokkrum vikum síðar eða 16. nóvember flutti Heiðar Lind fyrirlestur
sem hann nefndi „Tíu þræðir úr sögu Borgarness.“ Var gerður góður rómur að
báðum fyrirlestrunum og þeir vel sóttir. Verkefnið var styrkt af Uppbyggingarsjóði
og fylgdu þar með tveir fyrirlestrar sem frestað var í samráði við sjóðinn og voru
haldnir í ársbyrjun 2018.

1.2.11 Gömul hús
Að venju sótti Safnahús um styrk til Minjastofnunar vegna endurgerðar
Hlíðartúnshúsanna sem eru minjar um búskap við Borgarbraut innan bæjarmarka
Borgarness og eru í eigu Borgarbyggðar. Fékkst styrkur upp á kr. 500.000 til
framkvæmda á árinu og var hann annars vegar nýttur til að gera upp hlöðu sem er
ein bygginganna og hins vegar til að endurnýja þak á fjárhúsi. Safnahús hefur sótt
um styrki til viðgerðar á húsunum allt frá árinu 2009 og er það gert í samvinnu við
eignasvið Borgarbyggðar sem annast skipulag framkvæmda hverju sinni. Hér má sjá
yfirlit yfir þá styrki sem fengist hafa:
ár
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017

kr.
400.000
350.000
300.000
300.000
300.000
500.000
500.000
2.650.000
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Á árinu 2015 kom í ljós að fyrirhugað væri að rífa hús nr. 17, 21 og 21b við
Gunnlaugsgötu í tengslum við nýframkvæmdir á lóð Grunnskólans í Borgarnesi.
Sent var inn erindi frá Safnahúsi þar sem þessu var mótmælt og var það ítrekað
með bréfi til sveitarstjóra í mars 2017. Ennfremur var send inn formleg athugasemd
vegna deiliskipulagstillögu um lóð skólans vegna húsanna nr. 21 og 21 b við
Gunnlaugsgötu. Þegar þetta er skrifað (janúar 2018) hefur verið ákveðið að þyrma
húsi nr. 17 (Ásbjarnarhúsi), en hin húsin tvö eru mögulega enn í hættu.

1.2.12 Myndamorgnar
Fimmtudaginn 7. desember var haldinn fyrsti myndamorgunninn sem
Héraðsskjalasafn stóð fyrir og á árinu 2018 eru fyrirhugaðir fleiri slíkir. Eru gestir þá
beðnir um að greina ljósmyndir. Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður annast
framkvæmdina og má sjá nánar um verkefnið í greinargerð hennar um skjalasafnið.

1.2.13 Alþjóðlegir straumar
Starfsfólk fór tvær námsferðir utan á árinu. Annars vegar kynnti forstöðumaður sér
rekstur safnaklasa og menningarmiðstöðva í tveimur bæjum í Þýskalandi og hins
vegar tók héraðsbókavörður þátt í ferð forstöðumanna almenningsbókasafna á
Íslandi til Berlínar. Að ferðunum loknum skiluðu báðir ferðalangar ítarlegum
greinargerðum inn í starfsmannahópinn og til sveitarstjórnar um upplifun sína.
Einnig flutti forstöðumaður erindi um efnið á vorfundi Þjóðminjasafns. Eru slíkar
námferðir afar mikilvægt innlegg í starfsemina; mikilvægur þáttur í að fylgjast með
þróun safnastarfs í alþjóðlegu samhengi.

1.2.14 Annað
Til viðbótar ofangreindu voru ýmis smærri verkefni unnin. Hér skulu nefnd nokkur
dæmi:
Málþing um ferðaþjónstu - Guðrún Jónsdóttir sótti málþingið Sveitarfélögin
og ferðaþjónustan sem haldið var í Reykjavík 3. mars.
Heimsókn Þjóðskjalasafns – Eiríkur G. Guðmundsson þjóðskjalavörður og
Njörður Sigurðsson sviðsstjóri komu í Safnahús þann 10. feb. til að ræða ýmis
málefni er snúa að skjalasafni.
Skjalaskápur keyptur – Nýr skjalaskápur var keyptur fyrir skjalasafnið í
marsmánuði og honum komið fyrir í varðveislurými í Safnahúsi af Ara
Jóhannessyni og Kristínu aðstoðarkonu hans.
Útlánareglur – Settar voru nýjar útlánareglur fyrir byggðasafnið og þær birtar á
heimasíðu.
Upplýsingagjöf til sveitarstjórnar
Haldnir voru 17 starfsmannafundir. Var á þeim öllum rituð ítarleg fundargerð
sem send var til sveitarstjórnar og sveitarstjóra strax að fundi loknum. Með
þessum hætti eiga sveitarstjórnarmenn auðvelt með að fylgjast með starfseminni
og fylgni hennar við stefnu sveitarfélagsins. Hefur þetta fyrirkomulag nú verið í
gildi í um tíu ár og hefur reynst vel.
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Umsögn til Þjóðskjalasafns - Þjóðskjalasafn sendi í byrjun maí drög að
reglugerð um héraðsskjalasöfn til umsagnar. GJ var í samráði við sveitarstjóra
um athugasemdir og sendi hann inn skjal frá byggðaráði. Ennfremur sendu
eftirtaldar stofnanir inn athugasemdir saman: Menningarmiðstöð Hornafjarðar,
Menningarmiðstöð Þingeyinga og Safnahús (sjá fylgiskjal). Einnig sendu
héraðsskjalaverðir sameiginlega inn athugasemdir.
Heimsókn þjóðminjavarðar - Margrét Hallgrímsdóttir heimsótti viðurkennd
söfn landsins í ágúst til að ræða nýja safnastefnu og kom m.a. í Safnahús. Skoðaði
hún sýningar og einnig geymslur á Sólbakka auk þess sem hún átti fund með
forstöðumanni. Margrét lauk lofsorði á þann árangur sem unnist hefur í
safnamálum hjá Borgarbyggð á síðustu árum.
Umhverfismál – Safnahús hefur lagt sitt af mörkum í að draga úr notkun
plastpoka. Margnota innkaupapokar hafa verið notaðir og sorp flokkað auk þess
sem reynt er að kaupa að sem mestu leyti umhverfisvænar ræstivörur. Sótt var
um til Borgarbyggðar að fá margnota poka til notkunar fyrir gesti bókasafns og
er málið í vinnslu þegar þetta er skrifað. Starfsmenn koma að öllu jöfnu
gangandi/hjólandi til vinnu eða taka strætisvagn.
Faglegt starf – allir starfsmenn sóttu fagþing síns starfssviðs á árinu. Er það afar
mikilvægt, annars vegar mjög fræðandi og hins vegar skapast verðmætt
tengslanet sem nýtist í starfi.
Ferð til Dalvíkur – Byggðaráð kynnti sér starfsemi Bergs á Dalvík í september
og slóst forstöðumaður með í þá för. Í ferðinni var bókasafn og skjalasafn í
Skagafirði einnig heimsótt.
Ný stefnumótun – í lok ágúst boðaði Byggðaráð mögulegar breytingar á
rekstri safna sveitarfélagsins og var eftirfarandi bókað á fundi ráðsins þann 24.
ágúst.: „Umræða um safnamál í Borgarbyggð. Byggðarráð ræddi stöðu safnamála
í Borgarbyggð í víðu samhengi. Rætt um að fá óháðan fagaðila í safnamálum til að
vinna að framtíðarskipan safnamála í Borgarbyggð. Sveitarstjóra falið að vinna
áfram að málinu.“ Í framhaldi af þessu var skipuð sérstök nefnd um safnamálin
og áttu eftirtaldir sæti í henni: Björn Bjarki Þorsteinsson, Guðný Dóra
Gestsdóttir og Guðveig Eyglóardóttir. Starfar nefndin með aðstoð ráðgjafa frá
Nolta og mun skila áliti sínu í lok janúar 2018.
Samningur um þjónustu – í október gerðu Safnahús og Menntaskóli
Borgarfjarðar með sér samning um aðgengi skólans að þjónustu bókasafns og
safnfræðslu. Er það staðfesting á góðu samstarfi sem verið hefur í gildi frá
stofnun skólans árið 2007.
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1.3 Gestafjöldi
Gestir árið 2017

1.3.1 Sýningar
Gestir sem komu á sýningar hússins voru 3.588 talsins. Er það fækkun um 423 frá fyrra
ári; einhver lækkun frá 2015, en aukning um 335 gesti frá 2014. Þar sem svo litlu
munar milli ára í tölum getur það eitt haft að segja að um færri viðburði eða fleiri sé
að ræða hjá söfnunum eða að fjöldi skólanema sveiflist milli ára. Svo var raunin nú þar
sem heimsóknum aðkomuskóla fækkaði sem nam 410 nemendum. Alls komu 197
nemendur í safnfræðslu á árinu 2017, þar ef 14 erlendir háskólanemar, allt annað
nemendur af heimasvæði. Árið 2016 komu 607 í safnfræðslu. Mismunurinn er 410
heimsóknir og skrifast fyrst og fremst á að ekki komu hópar s.s. úr Dölum, Reykjavík,
Snæfellsnesi, Akranesi og víðar á árinu 2017 og eru orsakir þess ókunnar.
Athyglisvert er að stærstur hluti erlendra gesta á sýningar eru einstaklingskomur, þ.e.
ekki ferðahópar. Niðurstaðan er sú að gestafjöldi á sýningar er nokkuð stöðugur en
þó í hægri aukningu.
Íslendingar voru 46,32% gesta á árinu (þar af 173 nemendur) og 53,68 % erlendir
ferðamenn (þar af 14 nemendur). Er þetta svipað hlutfall og var árið 2016 (47 %
Íslendingar (þar af um 607 nemar) og 53 % erlendir gestir).
Hér síðar má sjá tölulegt yfirlit yfir gestafjölda á grunnsýningar og skemmri tíma
sýningar í Hallsteinssal síðastliðin tíu ár.

1.3.2. Bókasafn
Athyglisvert er að skoða komur á bókasafnið þegar horft er yfir lengra tímabil. Þangað
komu 6.047 manns árið 2017 sem er ríflega 100 gestum færra en árið áður. Er þetta
ekki marktæk breyting milli ára. Því er fróðlegt að skoða lengra aftur í tímann. Þá sést
að árið 2007 voru gestir 6.300 og 2008 er talan svipuð. Eftir það tekur við fjölgun sem
helst í hendur við kreppuárin eftir hrun. Nær hún hámarki árið 2011 (8.125 gestir) og
rénar ekki fyrr en árið 2013 (6.636 gestir). Gestafjöldi eftir það er eilítið minni frá ári
til árs en ekki svo að marktækt geti heitið. Miðað við þetta er ljóst að fleiri gestir
komu í bókasafnið í kjölfari hrunsins sem undirstrikar mikilvægt samfélagslegt hlutverk
þess.

1.3.3. Skjalasafn
Gestir á skjalasafn voru 152 á árinu, þ.e. þeir sem sóttu safnið heim og er það svipað
og undanfarin ár. Fyrirspurnir í síma eða tölvupósti voru hins vegar mun fleiri og má
sjá nánar um það hér síðar.

1.3.4. Öll söfnin 2017
Á árinu komu alls 9.787 gestir í Safnahús. Á síðustu tíu árum hefur þeim fjölgað um
2.700. Munar þar mestu um fjölgun á sýningar, árið 2007 voru sýningargestir 1.215.
talsins en árið 2017 voru þeir 3.588.
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1.3.4 Gestafjöldi 2007 - 2017
Árið 2017 voru tímamót í sögu safnanna því þá voru liðin tíu ár síðan Borgarbyggð tók
rekstur þeirra alfarið yfir og setti starfseminni nýja stefnu. Hér á eftir fara nokkrar
lykiltölur fyrir þetta tímabil.
Gestir á byggðasafn/náttúrugripasafn/listasafn (sýningar) árin 2007-2017: 34.644.
Árið 2007: 926 gestir.
Árið 2017: 3.588 gestir.
Mismunur: 2.373.
Gestir á Héraðsbókasafn árin 2007-2017: 75.539
Árið 2007: 6.300 gestir.
Árið 2017: 6.047 gestir.
Fækkun um 253 gesti.
Gestir við fræðistörf á Héraðsskjalasafni árin 2007-2017: 1.823.
Árið 2007: 128 heimsóknir.
Árið 2017: 152 heimsóknir.
Aukning: 24 heimsóknir.
Samtals gestir í Safnahús árin 2007-2017: 112.006.

1.3.5 Yfilit yfir heildar gestafjölda jan.- des. 2007-2017
jan
feb
mars
apríl
maí
júní

2007
494
537
586
574
519
907

júlí 850
ág 895
sept. 548
okt. 487
nóv. 705
des. 541
Samt 7.643

2008
510
495
461
395
954
1037

2009
697
568
695
828
783
1300

2010
638
715
909
698
773
1543

2011
714
835
854
654
1121
983

2012
679
823
650
603
948
1013

2013
757
797
631
1620
1291
1108

2014
721
740
740
802
1071
800

2015
644
800
714
1005
1138
1097

2016
719
699
770
835
1066
1150

2017
742
621
1016
689
962
994

1778 1650
1309 1074 1068
947
1073 1224 1000
988
931
1399
1035
983
770
978
1070 1199 1195 1013
562
783
959
801
813
794
752
877
840
702
730
748
828
722
736
729
896
723
778
785
730
954
868
1040 1127
763
776
744
651
689
672
813
965
649
886
629
721
640
629
588
9.255 11.218 11.240 10.430 10.116 11.044 10.162 10.805 10.332 9.787
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1.3.6. Gestir á sýningar jan.-des. 2007-2017
ár

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Grunnsýningar

Tímab. sýningar

samtals

2.347
2.773
2.676
2.313
3.031
1.445
1.063
1.931
1.944
2.312
926
22.761

1.241
1.238
1.317
940
1.196
1.183
1.018
1.308
1.570
583
289
11.883

3.588
4.011
3.993
3.253
4.227
2.628
2.081
3.239
3.514
2.895
1.215
34.644

1.3.7 Gestir á bókasafn jan.-des 2007 – 2017

jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ág
sept.
okt.
nóv.
des.
Samt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
479
503
686
570
630
606
617
600
579
470
503
470
453
548
587
580
691
572
510
602
546
472
537
453
575
740
730
570
530
620
574
528
658
432
371
581
519
578
506
510
460
511
460
388
508
578
490
479
801
640
520
619
479
505
430
559
491
589
709
675
590
540
426
555
465
460
507
662
767
785
688
710
578
555
540
523
458
614
500
717
710
760
520
575
580
521
560
560
500
489
576
687
640
520
530
602
560
515
505
470
550
611
572
603
550
564
604
588
565
583
694
530
685
739
860
850
580
570
607
525
528
530
634
700
710
580
575
520
589
550
494
502
6.300 6.214 7.525 7.807 8.125 7.328 6.636 6.735 6.666 6.156 6.047

1.3.8 Gestir í Safnahús jan.-des 2007 – 2017

jan
feb
mars
apríl
maí
júní

2007 2008
494
510
537
495
586
461
574
395
519
954
907 1037

2009
697
568
695
828
783
1300

2010
638
715
909
698
773
1543

2011
714
835
854
654
1121
983

2012
679
823
650
603
948
1013

2013
757
797
631
1620
1291
1108

2014
721
740
740
802
1071
800

2015
644
800
714
1005
1138
1097

2016
719
699
770
835
1066
1150

2017
742
621
1016
689
962
994

júlí 850 1778 1650
1309
1074
1068
947
1073
1224
1000
988
ág 895
931
1399
1035
983
770
978
1070
1199
1195 1013
sept. 548
562
783
959
801
813
794
752
877
840
702
okt. 487
730
748
828
722
736
729
896
723
778
785
nóv. 705
730
954
868
1040
1127
763
776
744
651
689
des. 541
672
813
965
649
886
629
721
640
629
588
Samt 7.643 9.255 11.218 11.240 10.430 10.116 11.044 10.162 10.805 10.332 9.787
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1.4 Fjárhagur
1.4.1 Fjárhagsáætlun og útkoma ársins
Í fjárhagsáætlun ársins 2017 var ráðstöfunarfé kr. 35.145.881 að frádreginni innri leigu
sem var áætluð kr. 18.076.930. Alls gerði áætlun ráð fyrir kr. 53.222.811 til rekstrar. Þar
af voru laun kr. 28.962.595 og almennur rekstur því 6.183.286.
Sambærilegar tölur í fjárhagsáætlun ársins 2016: 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. Að venju fylgdi áætlanagerð í Safnahúsi minnisblað með beiðni um fé vegna
lengri opnunartíma bókasafns, almenns starfsmanns fyrir söfnin og kaupa á skjalaskápum
fyrir skjalasafnið. Var niðurstaðan að veita heimild til kaupa á einum skjalaskáp en
öðrum beiðnum var hafnað.
Stóðst reksturinn áætlun ársins 2017 með sóma.

1.4.2 Styrkir og þjónustusamningar
Safnahús fékk góða styrki á árinu og voru helstu styrktaraðilar þessir:
Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands kr. 400.000
Minjastofnun kr. 500.000
Safnaráð Íslands kr. 2.000.000
Uppbyggingarsjóður Vesturlands 1.000.000
Þjóðskjalasafn v/héraðsskjalasafns kr. 892.500
Er ofangreindum þakkað fyrir mikilvægan stuðning við starfsemina. Samtals nam þetta
kr. 4.792.500 sem er svipuð tala og árið áður (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. 1.658.618 og var
það eilítil hækkun frá fyrra ári. Eru framlögin m.a. miðuð við íbúatölu.

1.5 Viðhald og endurnýjun húsnæðis og tækja
Á árinu var seinni helmingur þaksins á Bjarnarbraut endurnýjaður (skipt var um járn á
helmingi þaksins 2016) og voru það menn frá PJ byggingum ehf á Hvanneyri sem það
gerðu. Gekk framkvæmdin öll vel og var umgengni fyrirtækisins því til sóma.
Viðhaldsaðgerðir einskorðuðust við þetta verkefni á árinu enda um kostnaðarsama
framkvæmd að ræða. Verður því fagnaðarefni að taka aftur til við minni verkefni á sviði
viðhalds á næstu árum, en öryggi safnkostsins er mjög í fyrirrúmi.
Í október tók forstöðumaður saman lista yfir helstu viðhaldsmál hússins á næstu árum
og sendi til umsjónarmanns fasteigna, er það gert árlega í tengslum við gerð
fjárhagsáætlunar.
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1.6 Starfsmannamál
Í Safnahúsi voru í ársbyrjun þrír fastráðnir starfsmenn í þremur 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 niður 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.
Halldór Óli Gunnarsson vann í Safnahúsi á árinu frá janúar og fram að byrjun
september. Þar af var hann aðeins í hálfu starfi í mars, annars 100 %. Halldór vann að
ýmsum sérverkefnum samkvæmt verkefnislýsingu og fyrir tilstyrk Uppbyggingarsjóðs og
Safnaráðs. Eitt megin verkefni hans var að hafa umsjón með greiningu og flokkun
steinasafns auk þess að skrá það í Sarp. Ennfremur skráði hann talsvert magn ljósmynda
í Sarp (Héraðsskjalasafn). Náttúrugripasafn Borgarfjarðar er fyrsta safn sinnar tegundar
sem skráir safnkost sinn allan í Sarp.
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 og er
vetrarstarfsmaður. Einnig vann hann að skönnun fyrir skjalasafn. Var starfshlutfall hans
aukið úr 12,5 % í 20 % í upphafi árs og aftur aukið að hausti upp í 50 %. Árið 2017 vann
Ragnheiður Kristófersdóttir frá Gilsbakka 173 tíma í þágu skjalasafnsins. Eigi að reikna
það framlag í upphæðum með 4.000 kr. í heildarkostnað á unnin klukkutíma eru þetta
um 700.000 kr. Þess má geta að Ragnheiður hóf sjálfboðavinnu í Safnahúsi árið 2011, þá
tæplega áttræð. Mætir hún yfirleitt fjóra daga vikunnar í fjóra tíma í senn, með fríi á
sumri og á stórhátíðum. Á þessum árum hefur hún samtals gefið sveitarfélaginu 1.373
vinnutíma sem samsvarar um 5,5 milljónum króna.
Starfsmenn í Safnahúsi voru þessir á árinu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anna Þ. Gunnarsdóttir (sýningarvarsla og sérverkefni)
Ásmundur Guðmundsson (ýmis verkefni)
Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður
Halldór Óli Gunnarsson (sérverkefni fyrir skjala- og náttúrugripasafn)
Helga Jóhannsdóttir (ræstingar)
Jóhanna Skúladóttir (skjalasafn o.fl.)
Ragnheiður Kristófersdóttir (flokkun - sjálfboðavinna)
Sandri Sjabansson (bókasafn, flokkun/skráning og sýningavarsla)
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 á hverju ári.
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1.7 Stjórnsýslufyrirkomulag
Síðan Borgarfjarðarstofa var lögð niður í október 2013 sem nefnd hjá Borgarbyggð hafa
málefni Safnahúss heyrt beint undir byggðaráð. Safnahús fór að heyra undir eitt
sveitarfélag í ársbyrjun 2007 (var áður byggðasamlag) og hafa málefni þess síðan þá fallið
undir 4 nefndir: Menningarnefnd, Tómstunda- og menningarnefnd, Borgarfjarðarstofu og
byggðaráð. Formaður byggðaráðs árið 2017 var Geirlaug Jóhannsdóttir.

1.8 Kynningarmál
Starfsemin fékk reglulega umfjöllun í héraðsmiðlum, s.s. Íbúanum og Skessuhorninu.
Mikið var birt af fréttum á heimasíðum Safnahúss og Borgarbyggðar auk þess sem
tölvupóstfangalistar voru notaðir til markaðssetningar. Facebook síða hússins er mikið
notuð en þar eru um 1140 „vinir“ og bættust tæplega 100 við á árinu. Beinar auglýsingar
voru í Skessuhorni og Íbúanum auk bókarinnar „Á ferð um Ísland“ og bæklings
Ferðaþjónustu bænda. Einnig var auglýst í almennum 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. Grunnsýninga hússins er nú getið í nokkrum alþjóðlegum ferðabæklingum og
er það merkjanlegt í komum 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, ókynt
húsnæði). Rýmið á Sólbakka er afar kærkomið og styður vel við faglega hlið
safnastarfsins. Húsnæðið í Brákarey er ekki fullnægjandi en þó var þar komið fyrir
innbrots- reyk- og lekavörum í árslok 2015 og eru þeir tengdir við Securitas. Árið 2016
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 tilfærslur gripa yfir á Sólbakka svo þetta kom ekki að sök.

1.10 Rannsóknir og skrif
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. Forstöðumaður lauk við ritrýnda grein um Listasafn Borgarness
fyrir safnafræðadeild Háskóla Íslands og mun hún birtast í bók deildarinnar um listasöfn
landsins 2018. Greinargerðir um fólk og byggingar voru settar inn á heimasíðu Safnahúss
og má sem dæmi nefna skrif um ævi og störf Þórdísar Jónsdóttur frá Höfn sem gaf mikið
steinasafn sitt til náttúrugripasafnsins árið 1983. Annað dæmi var grein forstöðumanns
um Dr. Selmu Jónsdóttur listfræðing.
Rannsóknir við söfnin eru ekki skilgreindar sem stöðugildi en er sinnt í tengslum við
verkefni og eftir föngum að öðru leyti þegar tækifæri gefast.
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1.11 Öryggismál
Á Bjarnarbraut er leka- og brunavarnarbúnaður, tengdur 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, er beðið
eftir aðgerðum eignasviðs Borgarbyggðar í þeim efnum. Safnahús hefur formlegt
starfsleyfi og nýtur viðurkenningar Safnaráðs Íslands.

1.12 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 söfnunum sem
gegna í því ábyrgðarhlutverki að varðveita og kynna sögu héraðsins.
Eru sveitarstjórn færðar bestu þakkir fyrir þá sýn á gildi vandaðs safnastarfs sem kemur
fram í menningarstefnu sveitarfélagsins, leiðarljósi starfseminnar.
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2. Héraðsbókasafn Borgarfjarðar
Sævar Ingi Jónsson, héraðsbókavörður

2.1 Lánþegafjöldi, útlánatölur og safnkostur
Lánþegafjöldi var 450 lánþegar. Heildarfjöldi skráðra eintaka í Gegni (samskrá íslenskra
bókasafna) voru 46.766 eintök, við það bætist stór hluti tímaritasafns í geymslurými og
nokkur hluti sérsafna.
Heildarútlán ársins voru 12.394 eintök.
Útlán helstu efnisþátta á árinu 2016:
Bækur
10.856
Hljóðbækur 352
DVD/VHS 120
Tímaritshefti 1058
Í byrjun árs var aðstaða í barnadeild bókasafnsins bætt til muna með nýjum innréttingum
að hluta, m.a. var nýjum sófa komið fyrir sem bætir lesaðstöðu fyrir börn og foreldra
þeirra mikið. Í staðinn var hillupláss minnkað og eintökum fækkað, bæði í barnadeild
sem og í lægstu flokkunum í Dewey-kerfinu. Í framhaldi við þá grisjunarvinnu var haldið
áfram í vinnu í tengslum við safnkostinn, bæði hvað varðar aukaeintök, tímaritasafn og
einnig voru yfirfarnar óskráðar bókagjafir frá fyrri tíð. Við þannig störf starfaði Sandri
Sjabansson, sumarstarfsmaður, ásamt almennum afgreiðslustörfum á safninu. Ásmundur
Guðmundsson vann einnig þannig störf á árinu, en eftir að starfshlutfall hans var aukið á
haustdögum á vegum félagsþjónustu Borgarbyggðar hefur hann unnið fimm tíma á dag,
þar af þrjá daga á bókasafninu en tvo daga í viku á Héraðsskjalasafni.

2.2 Helstu verkefni
2.2.1. Verkefnið Borgfirskir höfundar
Þó verkefnið hafi ekki fengið jafnmikið pláss á þessu ári og hinu síðasta er alltaf hugað að
því við og við en einnig nýtist það og sú þekking sem það hefur leitt af sér í önnur
verkefni. Sem dæmi má nefna að héraðsbókavörður valdi ljóð og samdi kynningar um
höfunda þeirra í lok árs vegna verkefnisins „Að vera skáld og skapa“ en á árinu 2018
vinna nemendur Tónlistarskólans með ættjarðarljóð eftir 23 borgfirska höfunda. Þá má
einnig nefna víðtæka heimildaleit og öflun efnis vegna fyrirlesturs lánþega safnsins um
útgefnar ljóðabækur Borgfirðinga á 20.öld.

2.2.2. Rafbókasafn
Í lok árs varð bókasafnið, ásamt öðrum almenningsbókasöfnum aðili að rafbókasafninu
sem er samlag bókasafna um rekstur rafbókasafns. Landskerfi og Borgarbókasafn sjá um
utanumhald safnsins sem er með þeim hætti að lánþegar aðildarsafnanna geta sótt sér
raf- og hljóðbækur á síðu rafbókasafns en skilyrði eru þau að viðkomandi eigi gilt
lánþegaskírteini í sínu safni. Bókinni er svo skilað sjálfkrafa eftir ákveðið marga lánsdaga
svo fyrirkomulagið er auðvelt fyrir notendur. Enn sem komið er, er efni rafbókasafns að
stórum hluta á ensku en til stendur að íslenskar bækur verði þar aðgengilegar í auknu
mæli innan tíðar með samningum við rétthafa. Hvert aðildarsafn greiðir ákveðið gjald á
ári, sem reiknað er út frá íbúafjölda hvers sveitarfélags.
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2.2.3. Önnur þjónusta og verkefni
Önnur föst verkefni voru á sínum stað á árinu og má þar nefna sumarlestur sem fór
fram með svipuðu sniði og þátttökufjölda og undanfarin ár með uppskeruhátíð í lok
sumars. Síðustu tvö ár hafa allir þátttakendur verið leystir út með bókaglaðningi ásamt
annarskonar glaðningi, til viðbótar við það að dregnir eru út nokkrir heppnari
þátttakendur.
Dagur bókasafnanna er haldin hátíðlegur á söfnum landsins ár hvert 8. september. Í ár
fór héraðsbókavörður þann dag á leikskólann Klettaborg og afhenti þeim nemendum,
sem þar höfðu bæst við frá síðustu heimsókn, lánþegaskírteini að gjöf. Með í för var
bókasafnsbangsinn Jakob sem vakti mikla athygli þar sem og í barnahorninu á
bókasafninu sjálfu þar sem hann situr jafnan og gluggar í barnabók. Það er alltaf gaman
að koma í leikskólanna og víst er að leikskólabörn eru afar þakklátur lesendahópur. Í því
sambandi má minna á bókakoffortin sem notuð eru í nær öllum leikskólum héraðsins. Á
árinu voru fengnir nýir litríkir kassar sem leysa hina gömlu af hólmi sem voru sumir
hverjir hvíldinni fegnir eftir mikla notkun undanfarin ár.
Eins og eðlilegt má þykja tekur þjónusta við lánþega safnsins mikinn tíma því erindin eru
fjölskrúðug og ástæður heimsóknanna í hvert sinn ólíkar, allt frá afgreiðslu einnar bókar
til fjölþættari heimildaleitar, m.a. fyrir skólahópa og vegna verkefna ýmiskonar. Að sama
skapi nýtist fjölbreyttur safnkostur safnsins og oft er leitað í eintök sem ekki fara í útlán
á hverjum degi. Eins koma sumir á safnið eingöngu til að kíkja í nýjustu blöðin eða nota
lánþegatölvu og kannski prenta út blað og blað svo einhver dæmi séu tekin.
Sem fyrr var veitt þjónusta við hin ýmsu skólastig í héraðinu og við Menntaskóla
Borgarfjarðar var gerður samstarfssamningur sem nánar er sagt frá hér að framan.
Nemendur skólans sækja hér heimildir þegar þurfa þykir, sérstaklega kannski er varðar
lokaritgerðir. Á árinu voru líka nokkrar heimsóknir nemendahópa, bæði leik- grunn og
framhaldskóla og jafnvel háskóla ef því er að skipta.

2.2.4. Ferðir og fundir
Eins og fram kemur annarsstaðar í skýrslunni fór héraðsbókavörður til Berlínar dagana
21.-26. mars á vegum SFA (Samtök forstöðumanna almenningsbókasafna) en
þátttakendur í ferðinni voru alls 26, frá almenningsbókasöfnum víðsvegar um landið.
Dagskrá ferðarinnar var nokkuð þétt þó svigrúm gæfist til annarra hluta inn á milli.
Skoðuð voru nokkur þýsk almenningsbókasöfn og hlýtt á fyrirlestra m.a. um umhverfi
bókasafnanna í heild. Þá hélt SFA aðalfund sinn í ferðinni. Bókamessa í Leipzig var einnig
heimsótt en hún er meðal þeirra stærstu sem haldnar eru í Evrópu ár hvert.
Hér var um afar gagnlega ferð að ræða. Svo er auðvitað alltaf gott að bera saman bækur
sínar við kollega sína.
Héraðsbókavörður sótti fund hjá Landskerfi bókasafna vegna væntanlegrar aðildar
safnsins að rafbókasafni í september, var um gagnlegan fund að ræða þar sem helstu
atriði varðandi rafbókasafnið, rekstur þess og framkvæmd voru tíunduð.
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2.3 Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2017
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 sumum
tilfellum var ekki hægt að þiggja það efni sem bauðst. Á árinu var uppi söluborð í
anddyri bókasafns þar sem bækur voru seldar á einu verði, 500 kr. en veittur sérstakur
magnafsláttur. 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.
10. feb. Svanur Steinarsson og Elfa Hauksdóttir, Borgarnesi, gefa gamlar bækur ýmissa efnisflokka.
24. feb. Guðrún Jónsdóttir, Borgarnesi, gefur skáldsögur á ensku og íslensku.
4. apríl. Trausti Jónsson, Reykjavík, gefur nokkrar gamlar bækur.
15. apríl. Sigríður Ólöf Hafsteinsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka ýmissa efnisflokka.
28. maí. Guðrún Bjarnadóttir, Árnesi, gefur eintök af Menón og Ríkinu eftir Platón og Hugsun og menntun
eftir John Dewey, sú bók var ekki til hér fyrir og hinar ekki í nýjustu útgáfu (sem þær eru hér) svo gjöfin
er kærkominn enda um lesefni að ræða sem nýtist námsfólki.
18. júní. Lena Jóhanna Reiher, Hvanneyri, gefur þýskar bækur, bæði skáldsögur fyrir börn og fullorðna og
fræðibækur á þýsku.
4. júlí. Þorsteinn Þorsteinsson, Skálpastöðum, gefur nær heilt safn af tímaritinu Veiðimanninum.
5. júlí. Björg Kristófersdóttir, Borgarnesi, afhendir viðbætur við Íþróttabóksafn Bjarna Bachmanns.
12. júlí. Rósa Guðmundsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka.
19. júlí. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa blöð og bækur á ensku.
4. ágúst. Sunna Helgadóttir, Borgarnesi, gefur eintak af Sámi blaði Hundarræktarfélags Íslands.
8. ágúst. Jóna Eggertsdóttir, Reykjavík, gefur eintak af félagsráðgjafatali sem út kom árið 2008, bókin var
ekki til hér fyrir en Jóna samdi ásamt fleirum yfirlit yfir starfssemi Félagsráðgjafafélags Íslands sem birt er í
bókinni.
14. júlí. Brynjúlfur Sæmundsson, Reykjavík, gefur gamlar bækur ýmissa efnisflokka.
25. ágúst. Gudrun og Thomas Wolf, Norður Karolinu, USA, gefa nokkrar bækur á ensku m.a. íslenskar
fugla- og náttúrufræðibækur þýddar á ensku sem nýtast vel. Til gamans má geta þess að þau hjón koma
jafnan til Íslands á sumrin og nýta þá þjónustu bókasafnið í hvívetna.
25. ágúst. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa erlendar skáldsögur og tímarit sem
fyrr.
29. ágúst. Linda Kristjánsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn bóka ýmissa efniflokka og einnig nokkuð
magn DVD diska.
29. ágúst. Eiríkur Ólafsson, Borgarnesi, gefur nokkrar gamlar bækur.
11. sept. Halla Guðmundsdóttir, Dalsmynni, gefur fyrir hönd Laugargerðisskóla nokkra árganga af Lesbók
Morgunblaðsins, innbundin í fallegt skinnband með gyllingu. Einnig gefur skólinn nú sem endranær eintak af
Jökli, skólablaði skólans sem út kemur á hverju vori.
17. sept. Karl Björgólfur Björnsson, Borgarnesi, gefur nokkrar bækur ýmissa efnisflokka.
24. okt. Kristín Guðmundsdóttir og Friðbjörn Steingrímsson, Borgarnesi, gefa gamlar sem nýjar bækur
ýmissa efnisflokka.
6. des. Magnús Ingimarsson, ritstjóri Landnámshænunnar, blaðs eigenda og ræktendafélags
Landnámshænsna, sendir eintök af nýjasta tölublaði félagsins.
13. des. Björg Bjarnadóttir, Akureyri, sendir tvö eintök af bók sinni Transfer in Kashi and the river of time
sem út kom árið 2014, bókin var ekki til fyrir á safninu.
18. des. Jón Blöndal, Langholti, gefur nokkur eintök af tímariti Þjóðræknifélagsins.
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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 i höndum Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavarðar. Halldór Óli
Gunnarsson vann fyrir skjalasafnið í hlutastarfi í 5 mánuði við að setja ljósmyndir í
gagnagrunninn Sarp en það verkefni fékk 400 þúsund króna styrk úr styrktarsjóði
Eignarhaldsfélags Brunabótafélags Íslands. Ásmundur Guðmundsson skannar ljósmyndir
eftir hádegið tvo daga í viku. Við skráningu gagna vann Anna Þórhildur Grönfeldt
Gunnarsdóttir, sumarstarfsmaður Safnahúss. Einnig hefur Ragnheiður Kristófersdóttir
unnið ómetanlegt starf í sjálfboðavinnu við flokkun og skráningu ljósmynda og skjala.
Þjóðskjalasafn Íslands, í umboði menntamálaráðuneytis, sendi sveitarfélögum,
héraðsskjalavörðum og Sambandi íslenskra sveitarfélaga drög að nýrri reglugerð um
héraðsskjalasöfn til umsagnar um mitt árið. Allmargar athugasemdir bárust við drögin og
verið er að vinna úr þeim og væntanlega verður nýja reglugerðin tilbúin á árinu 2018.
Frá setningu hennar fá sveitarfélögin þrjú ár til að uppfylla þær kröfur sem þar munu
koma fram til þess að reka áfram héraðsskjalasöfn.

3.2 Skjalavarsla og þjónusta
Hefðbundin starfsemi skjalasafnsins fólst í afgreiðslu fyrirspurna, skjalaskráningu,
móttöku afhendinga og því að veita aðgang að skjölum á lestrarsal, auk ráðgjafar og
samskipta við skilaskylda aðila. Skráðar gestakomur á skjalasafnið árið 2017 voru 152 og
eru það aðeins færri en á árinu 2016 en þá voru skráðar gestakomur með afhendingar
og á lessal 165 talsins. Skráðar fyrirspurnir voru 198 en voru 210 í fyrra. Til fróðleiks
var skoðað kynjahlutfall þeirra sem komu með fyrirspurnir og reyndist það jafnt, eða
100 karlar og 98 konur. Afhendingar til skjalasafnsins voru 48 á árinu en 61 í fyrra. Engin
stór afhending barst á árinu og reyndust þær samtals fylla 4 hillumetra. Til samanburðar
bárust á árinu 2016 alls 8 hillumetrar af skjölum. Væntanlegar eru á næstu árum stórar
afhendingar frá skilaskyldum aðilum en samkvæmt lögum ber þeim að skila inn á
skjalasafnið gögnum eldri en 30 ára. Einu rafrænu gögnin sem skjalasafnið tekur á móti
enn sem komið er eru skannaðar ljósmyndir.
Með daglegum störfum er unnið jafnt og þétt að því að nýskrá og endurskrá eldri skjöl
til að gera þau aðgengilegri og bæta umbúnað þeirra.
Gögn skjalasafnsins eru varðveitt í skjalageymslu að Bjarnarbraut og bættist við í hana
einn nýr skjalaskápur og héraðsskjalavörður fékk nýja tölvu á árinu. Skjöl eru einnig
varðveitt í geymslu Safnahúss á Sólbakka 13-15. FileMaker skráningargrunnur sá er
safnið skráir gögn sín í var endurnýjaður úr FileMaker Pro 11 í FileMaker Pro 16.
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3.3 Námskeið og fundir
Héraðsskjalavörður sótti fund Þjóðskjalasafns og héraðsskjalasafnanna sem haldinn var í
Reykjavík 27. og 28. mars 2017. Þar voru rædd mál eins og verkefni opinberra
skjalasafna. Meðal áhugaverðra erinda á dagskránni var erindi Vigdísar Evu Líndal um
nýja persónuverndarlöggjöf sem mun taka gildi á næsta ári og erindi Kristínar
Benediktsdóttur um varðveislu gagna í stjórnsýslunni.
Héraðsskjalavörður tók þátt í starfi Félags héraðskjalavarða á Íslandi. 7. ráðstefna
félagsins var á Laugum í Sælingsdal 5. og 6. október 2017. Þar var margt fróðlegt á
dagskránni. Meðal annars flutti Halldóra Jónsdóttir á Höfn erindið „Að hefja störf sem
héraðsskjalavörður“. Snorri Guðjón Sigurðsson á Húsavík fjallaði um neyðaráætlanir
fyrir héraðsskjalasöfn. Sigrún Jóhannesdóttir frá Borgarskjalasafni Reykjavíkur flutti
erindi sem hún kallaði Upplýsingaréttur almennings og réttur hins skráða. Persónuvernd
– áhrif á skjalasöfn.
Í febrúarmánuði komu Eiríkur Guðmundsson þjóðskjalavörður og Njörður Sigurðsson
sviðsstjóri í heimsókn. Þeir skoðuðu sig um og funduðu síðan með héraðsskjalaverði og
forstöðumanni Safnahúss Borgarfjarðar um málefni héraðsskjalasafnsins. Þjóðskjalasafn
sendi í apríl héraðsskjalasöfnunum rafræna eftirlitskönnun á starfi þeirra og mun sú
úttekt verða send héraðsskjalasöfnunum og sveitarfélögum þeirra þegar niðurstaða
liggur fyrir.

3.4 Sýningar og miðlun
Skjalasafnið tekur þátt í sameiginlegum sýningum safnanna í Safnahúsi með því að leggja
til í þær efni eins og ljósmyndir og skjöl.
Haldið var upp á norræna skjaladaginn laugardaginn 11. nóvember 2017. Þjóðskjalasafn
Íslands og héraðsskjalasöfnin voru með sameiginlegan skjaladagsvef, skjaladagur.is.
Yfirskrift skjaladagsins var að þessu sinni „Hús og heimili“. Framlag Héraðsskjalasafns
Borgarfjarðar var um bernskuheimili Selmu Jónsdóttur að Brákarbraut 11, Borgarnesi. Í
sýningakassa í sýningarrými voru sýndar ljósmyndir úr heimsóknum, úr safni Júlíusar
Axelssonar.
Skjalasafnið er með sýningar á ljósmyndum á sarpur.is og eru þar komnar inn 2578
ljósmyndir. 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. Í desember tók safnið upp þá nýbreytni að
halda myndgreiningafund. Myndir frá Bjarna Árnasyni, Jóni Hermannssyni, Júlíusi
Axelssyni og Ólafi Steinþórssyni voru sýndar á sýningartjaldi og fólk beðið að þekkja.
Bar það góðan árangur og því er stefnt að því að halda nokkra slíka fundi á næsta ári.
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 73 skjalaskrár birtar á heimasíðu Safnahúss og unnið er í að fjölga þeim til að
auðvelda notendum að fá yfirlit yfir safnkost skjalasafnsins.
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3.5 Afhendingar á Héraðsskjalasafnið árið 2017
2017/1 Þorgerður Kolbeinsdóttir frá Stóra-Ási. Ljósmyndir af systkinum frá Stóra-Ási og
Kolsstöðum og fl. Guðrún Helga Andrésdóttir afhenti.
2017/2 Ungmennafélag Stafholtstungna. Skjöl frá byggingu Veggjalaugar og sundkennslu í
Stafholtstungum 1929-1954. Brynjólfur Guðmundsson afhenti.
2017/3 Veiðifélag Norðurár. Veiðibækur Norðurár 2009-2015. Birna Konráðsdóttir
afhenti.
2017/4 Jóhann Sigurðsson frá Kálfalæk. Ljósmyndir af Akrakirkju, bæjunum í Skutulsey
og Litla Kálfalæk og af systkinunum á Skiphyl og fleirum á hestbaki. Jóhann Sigurðsson
afhenti.
2017/5 Halldór Sigurðsson Borgarnesi. 15 ljósmyndir frá Borgarnesi, tvær frá
Hreðavatnsskála, ein frá Straumfirði og ein frá Faxaborg. Björk Halldórsdóttir afhenti.
2017/6 Bjarni Valtýr Guðjónsson frá Svarfhóli. Skjöl Bjarna Valtýs og foreldra hans,
Guðjóns Guðmundssonar og Málfríðar Þorbergsdóttur. Skjölin varða Svarfhól, refabúið í
Svignaskarði og fl. 125 ljósmyndir, mest mannamyndir. Þórólfur Árnason afhenti.
2017/7 Héraðsnefnd Borgarfjarðarsýslu. Samgöngunefnd. Málasafn 1989-2008. Davíð
Pétursson afhenti.
2017/8 Hallgrímur Ottóson Bíldudal. Teikning af Hallgrími Ottósyni (1905-1989). Jón
Kr. Ólafsson afhenti.
2017/9 Geirlaug Gunnfríður Jónsdóttir frá Ásgarði. 233 litljósmyndir frá árum
Geirlaugar í Borgarnesi. Myndirnar eru m.a. teknar í ferðalögum eldri borgara víða um
Ísland og til Færeyja. Einnig eru myndir úr 70 ára afmæli Geirlaugar. Kolbrún
Sveinsdóttir afhenti.
2017/10 Sveinn Tómasson frá Skarði Lundarreykjadal. Ljósmynd af Sveini ásamt konu og
börnum. Ingibjörg Þorgilsdóttir afhenti.
2017/11 Búnaðarfélag Stafholtstungna. Reikningar og bréf 1892-1917. Jarðabótaskýrslur
1892, 1911, 1929-1942, 1945-1973, 1976. Bréf, félagaskrár, kjörskrár til búnaðarþinga,
ársreikningar (ekki samfellt) 1935-2002. Brynjólfur Guðmundsson afhenti.
2017/12 Sorpurðun Vesturlands. Grænt bókhald 2016. Sædís Björk Þórðardóttir afhenti.
2017/13 Trausti Jónsson Borgarnesi. Tvær ljósmyndir í römmum úr eigu fjölskyldunnar.
Myndirnar eru af skipinu Eldborg og af eftirlitsskipinu Íslands Falk 1910-1934. Trausti
Jónsson afhenti.
2017/14 Guðrún Jóhannsdóttir Kálfalæk. Ljósmyndaalbúm með 66 ljósmyndum. Jóhann
Sigurðsson afhenti.
2017/15 Guðmundur Trausti Friðriksson frá Borgarnesi. 77 bréf til Guðmundar frá
móður, systur og bræðrum 1940-1988. Friðrik Þór Guðmundsson afhenti.
2017/16 Lestrarfélag Stafholtstungna. Bókaskrá 1939, félagaskrá 1945-1948, tekjur og
gjöld 1944-1948. Brynjólfur Guðmundsson afhenti.
2017/17 Guðrún J. Norðfjörð Lækjarbug. Skannað albúm úr eigu Guðrúnar ásamt
æviágripi hennar og skrá yfir þau börn sem hún tók á móti á ljósmóðurferli sínum.
Hulda Þórðardóttir afhenti.
2017/18 Sýsluskrifstofan í Borgarnesi. Ljósmyndir í römmum af sýslunefnd
Borgarfjarðarsýslu 1926 og 1964, sýslunefnd Mýrasýslu 1964 og af Sigurði Þórðarsyni
sýslumanni og fl.
2017/19 Kolbeinsstaðahreppur. Forðagæslubækur Kolbeinsstaðahrepps 1914-1935 og
1936-1962. Matsbók fyrir Kolbeinsstaðahrepp 1935-1975. Skýrsla um búfé, fóðurbirgðir
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og uppskeru í Kolbeinsstaðahreppi 1965-6 og 1968-9. Bréf til forðagæslumanna 1967 og
1969. Haukur Sveinbjörnsson afhenti.
2017/20 Haukur Sveinbjörnsson Snorrastöðum. Fróðleikur í lausu og bundnu máli m.a.
um Hítardal. Haukur Sveinbjörnsson afhenti.
2017/21 Magnús Sigurðsson Gilsbakka. Nokkur örnefni úr örnefnaskrám í Hvítársíðu
sem sagnir tengjast, og nokkur í viðbót úr Borgarfirði, 27 bls. Ragnheiður
Kristófersdóttir afhenti.
2017/22 Skátafélagið Valur Borgarnesi. Árskýrslur 1934-1939. Mánaðarskýrslur frá
árunum 1947, 1949, 1954-6. Bréf frá Bandalagi íslenskra skáta 1963 og 1966. Ingibjörg
Hargrave afhenti.
2017/23 Safnahús Borgarfjarðar. Vinnugögn frá uppsetningu á sýningu um strand
Pourquoi pas? í Englendingavík árið 2006. Guðmundur Skúli Halldórsson afhenti.
2017/24
Borgarbyggð.
Ljósmyndir
af
framkvæmdum
í
Borgarnesi,
sveitarstjórnarmönnum og starfsfólki. Guðrún Pálmadóttir afhenti.
2017/25 Geirlaug Jóhannsdóttir Borgarnesi. Ræða sem Geirlaug flutti í Skallagrímsgarði
17. júní 2017 þegar styttan Hafmeyjan eftir Guðmund í Miðdal var sett aftur í
gosbrunninn eftir margra ára fjarveru. Geirlaug Jóhannsdóttir afhenti.
2017/26 Gústav Hannesson. Þrjár ljósmyndir m.a. bekkjarmynd úr skólanum í
Borgarnesi og af ungri konu. Gústav Hannesson afhenti.
2017/27 Haraldur Bjarnason Álftanesi. Minningarljóð um Jón (1901-1905) son Haraldar
og Mörtu Maríu Níelsdóttur. Valgerður Garðarsdóttir afhenti.
2017/28 Kvenfélag Borgarness. Frá starfi félagsins á árunum 1971-1986. Ellefu
handskrifaðar síður. Helga Guðmarsdóttir afhenti.
2017/29 Elín Magnúsdóttir. Fjórar ljósmyndir af konum. Elín Magnúsdóttir afhenti.
2017/30 Halldór Pálsson Ásbjarnarstöðum. Gömul kvæði, ýmislegir fornsálmar og margt
smávegis sem meðfylgjandi innihald registur útvísar. Fært í letur á árunum frá 1843-1845
af Halldóri Pálssyni. Bjarni Árnason bókbindari setti bókina saman. Í bókinni er Seths
kvæði, Fjögra bragna bragur, Ljóðmæli vestur úr Dölum, Gunnars kvæði á Hlíðarenda,
Grílukvæði, Ferðasálmur Hallgríms Péturssonar og fl.
2017/31 Límtré Vírnet ehf Borgarnesi. 57 stafrænar ljósmyndir af naglaframleiðslu
Vírnets. Myndirnar sýna naglavélarnar, naglapökkun, vírdrátt og fl. Ljósmyndari Guðrún
Jónsdóttir. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2017/32 Sr. Magnús Andrésson Gilsbakka. Tvö bréf frá sr. Magnúsi til Sigurbjörns Á.
Gíslasonar skrifuð á Gilsbakka árið 1913. Guðrún L. Ásgeirsdóttir afhenti.
2017/33 Jón Sigurðsson Kalastaðakoti. Bréf til Jóns Björnssonar Borgarnesi frá Jóni
Sigurðssyni skrifað 26. júní 1906. Grétar Jónsson afhenti.
2017/34 Þverárrétt. Fjórtán stafrænar ljósmyndir frá Þverárrétt í Þverárhlíð 11.
september 2017. Ljósmyndari Guðrún Jónsdóttir. Guðrún Jónsdóttir afhenti.
2017/35 Kristleifur Þorsteinsson og Þorsteinn Þorsteinsson Húsafelli. Bréfaskriftir
bræðranna Kristleifs og Þorsteins, aðallega frá því tímabili er Þorsteinn bjó í Ameríku og
Danmörku. Einnig eru nokkur bréf til Kristleifs frá öðrum 1949-1966. Ingibjörg
Kristleifsdóttir afhenti.
2017/36 Reykholtsdalshreppur. Bók með fundargerðum og reikningum
Læknisbústaðarnefndar Kleppjárnsreykjum 1937-1968. Bréf og gögn vegna
læknisbústaðarins 1925-1965. Reikningar og fylgiskjöl læknisbústaðarins 1945-1973.
Fasteignamat
Reykholtsdalshrepps
1972.
Ársreikningur
Sjúkrasamlags
Reykholtsdalshrepps 1972. Óli H. Þórðarson afhenti.
2017/37 Rótarýklúbbur Borgarness. Fundargerðir stjórnar 1964-1965. Bók með
nefndarfundum 1964-5. Fánaeign klúbbsins. Gísli Halldórsson afhenti.
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2017/38 Guðrún Gísladóttir og Jóhann Guðmundsson. 87 skannaðar ljósmyndir og
filmur úr fórum Guðrúnar Gísladóttur frá Stórabotni, ljósmóður Akranesi og
systursonar hennar, Jóhanns Guðmundssonar frá Galtarholti Skilmannahrepp, síðar
Akranesi. Grétar Jónsson afhenti.
2017/39 Sjálfseignarstofnun Arnarvatnsheiðar og Geitlands. Álftakrókur, gestabók 20012015. Úlfsvatnsskáli, gestabækur 1996-2008 og 2009-2016. Veiðifélag Arnarvatnsheiðar,
gestabók 2004-2012. Snorri Jóhannesson afhenti.
2017/40 Björn Sigurbjarnarson Hrísum. Þrjú bréf frá Guðmundi Illugasyni frá Skógum
Flókadal til Björns frá árabilinu 1918-1955. Þórdís Sigurbjörnsdóttir afhenti.
2017/41 Hofsstaðir Álftaneshreppi. Ljósmyndir og fleira frá Ingibjörgu Friðgeirsdóttur,
Friðjóni Jónssyni og Jóni Friðjónssyni. Ingibjörg Gestsdóttir afhenti.
2017/42 Sóknarnefnd Stafholtssóknar. Gjörðabók sóknarnefndar Stafholtssóknar 19091949. Brynjólfur Guðmundsson afhenti.
2017/43 Guðrún Jónsdóttir Hlöðutúni. Efðaskrá Guðrúnar gerð 11. júlí 1911. Brynjólfur
Guðmundsson afhenti.
2017/44 Girðingafélag Miðtungu í Stafholtstungnahreppi. Reikningabók 1911-1-33. Bréf
og reikningar 1909-1933. Brynjólfur Guðmundsson afhenti.
2017/45 Borgfirðingafélagið í Reykjavík. Fundargerðabækur, gestabækur og fl. 19452016. Þráinn Kristinsson afhenti.
2017/46 Sögufélag Borgarfjarðar. Aðalfundargerðir 1963-1989, 1994, 1997.
Fundargerðir stjórnar 1994-2009. Guðmundur Brynjúlfsson afhenti.
2017/47 Magnús Pétursson. Húskveðja 18. júní 1919. Ólafur Björnsson (1884-1919)
ritstjóri. Flutt og handrituð af Haraldi Níelssyni prófessor. Heba Magnúsdóttir afhenti.
2017/48 Gunnlaugsstaðir Stafholtstungum. Myndaspjald með myndum af hjónunum á
Gunnlaugsstöðum, Jóni Þ. Jónssyni og Jófríði Ásmundsdóttur og börnunum þeirra
sextán. Þráinn Kristinsson 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 10.164 númer og voru á árinu 18 nýir gripir nýskráðir,
komu þeir í 10 afhendingum á tímabilinu 30.12.2016-8.11.2017. Hér má sjá lokanúmer
skráninga allt aftur til ársins 2010:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

9.466
9.715
9.786
9.903
9.962
10.012
10.146
10.164

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 síðustu árum hefur mikið verk verið unnið í að millifæra skráningar úr forritinu
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. Útlánastefna var samin á árinu og er að finna á
heimasíðu Safnahúss. Var það gert með ráðgjöf frá Þjóðminjasafni.
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 18 gripir og voru þeir skráðir sem hér segir:
Nr.

Munur
10147
Flöskuskeyti (skráð í árslok 2016; ekki í ársskýrslu). Gefandi Anna Þ. Þorgrímsd.
10148
Skilti frá SM, gefið af Arion banka ásamt nr. 10059-10146, síðb. skráning.
10149
Pennastöng frá SM, g. af Arion banka ásamt munum nr. 10059-10146, síðb.skr.
10150
Þófahringja frá Kálfalæk. Gefið af Jóhanni Sigurðssyni frá Kálfalæk.
10151
Skírnarkjóll, saumaður árið 1945 af Þórunni Stefánsdóttur. Gef.: Þórunn Elíasd.
10152
Umbúðir fyrir nagla frá Vírneti (st. 1956) í Borgarnesi. Gefandi: Límtré-Vírnet ehf.
10153/10156 Hrífa/orf/ljár og ístað frá Haraldi Bjarnas., Álftanesi. Gef.: Valgerður Garðarsd.
10157
Fálkafáni frá Ferjukoti í Borgarhreppi. Gefandi: Heba Magnúsdóttir.
10158
Skipsbjalla úr M/S Hvítá. Gefandi: Björgvin E. Vídalín. Kom ásamt grip nr. 10159.
10159
Lugt úr M/S Hvítá. Gefandi: Björgvin E. Vídalín. Kom ásamt grip nr. 10158.
10160
Skápur frá Vogi á Mýrum. Gefandi: Rannveig S. Sigurðardóttir frá Vogi.
10161
Stappa frá Hofsstöðum í Álftaneshr. Gef.: Ingibjörg Gestsd. Ásamt 10162-10164
10162
Vettlingar, frá Hofsstöðum í Álftaneshr. Gef.: Ingibjörg Gestsdóttir.
10163
Matskeið úr silfri, áletruð. Frá Hofsstöðum í Álftaneshr. Gef.: Ingibjörg Gestsd.
10164
Númeraplata, M 60. Frá Hofsstöðum í Álftaneshr. Gef.: Ingibjörg Gestsdóttir.

Afhent
30.12.2016
13.04.2016
13.04.2017
26.04.2017
21.06.2017
21.06.2017
16.07.2017
12.07.2017
15.08.2017
15.08.2018
15.09.2017
08.11.2017
08.11.2018
08.11.2019
08.11.2017
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4.2 Listasafn Borgarness
4.2.1 Safnkosturinn
Listasafnið 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. Engin ný verk komu í safnið á
árinu en sex verk voru yfirfærð þangað úr byggðasafni 10. apríl og skráð í Sarp:
Nr.
730
731
732
733
734
735

Skráð
Borgarnesmynd e. Molander. Er nr.t 8870 í B.s. Gef: Garðar Halldórsson o.fl. 10.4.2017
Verk eftir R. Christiensen. Eldri byggðasafnsnr. 1315.
10.4.2017
Verk eftir R. Christiensen. Eldri byggðasafnsnr. 3165
10.4.2017
Verk eftir R. Christiensen. Eldri byggðasafnsnr. 8869
10.4.2017
Verk eftir R. Christiensen. Eldri byggðasafnsnr. 8871
10.4.2017
Verk eftir R. Christiensen. Eldri byggðasafnsnr. 8872
10.4.2017

Alls voru 735 verk skráð í eigu Listasafns Borgarness í árslok 2017. Safnið á fé í sjóði
sem einnig er frá Hallsteini og ætlað er til byggingar eða endurbóta listasalar. Stefnan
síðustu ár hefur verið að kaupa lítið af verkum til safnsins en einbeita sér frekar að
bættum aðbúnaði og meiri miðlun, forvörslu og betra utanumhaldi um muni safnsins. Í
þessum anda voru nýir geymsluskápar á Sólbakka 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 á sama stað. Er nú allt safnið komið þangað.

4.2.2 Sýningahald á listasviði og lán á listaverkum
Árið í Hallsteinssal1 var helgað ljósmyndum og stór afmæli Borgarness. Frá 14. jan. var
þar sýning á ljósmyndum frá bænum á árinu 2016 og frá 22. mars sýning á ljósmyndum
fjögurra ljósmyndara sem tóku myndir þar á 20. öldinni, sjá nánar í upphafi skýrslunnar.
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
Hagvangur Borgarnesi
Háskólinn á Bifröst
Héraðsdómur Vesturlands
KPMG, Borgarnesi
Menntaskóli Borgarfjarðar, Borgarnesi
Nepal hugbúnaður
Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Borgarnesi
Lögreglustjóraembættið, 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 sama tala og á árinu 2016.
1

Hallsteinssalur er eitt sýningarrýma Safnahúss, nefndur eftir Hallsteini Sveinssyni (1903–1995) sem var
mikill hagleiksmaður og smíðaði ramma utan um sköpunarverk helstu myndlistarmanna Íslands á síðustu
öld. Á ævikvöldi sínu gaf hann einstakt listaverkasafn sitt til Borgarness. Var þar með lagður grunnur að
Listasafni Borgarness og mótast starfsemi þess af hugsjónum Hallsteins um miðlun listarinnar.
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4.3 Náttúrugripasafn Borgarfjarðar
4.3.1 Almennt
Í safninu eru rúmlega átta hundruð gripir, fuglar, steinar, egg, bein o.fl. Safnið er í
geymslum í aðalbyggingu og á Sólbakka, fyrir utan dýr sem eru til sýnis á sýningunni
Börn í 100 ár (um 30 dýr) og á sýningunni Ævintýri fuglanna (205 dýr, 116 tegundir).

4.3.2 Ævintýri fuglanna
Árið 2013 var ný grunnsýning Náttúrugripasafnsins opnuð. Hlaut hún nafnið Ævintýri
fuglanna og er helguð minningu Sigfúsar Sumarliðasonar (1932-2001) fyrrv. formanns
Náttúrugripa- og Byggðasafns Borgarfjarðar. Sigfús stóð á sínum tíma fyrir metnaðarfullu
faglegu safnastarfi og njóta héraðsbúar þeirrar arfleifðar í formi góðs safnkosts. Sýningin
var hönnuð af Snorra Frey Hilmarssyni og 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 safnfræðslu og er vinsæl bæði meðal íbúa
og ferðamanna.
Árið 2016 barst góður gripur að langtímaláni frá Náttúrugripastofnun, haförn frá árinu
1959, hafði hann rekið í Rauðasandshreppi á sínum tíma. Um sitjandi össu er að ræða og
hafði vænghaf hennar mælst 220 cm. Var ráðgast við Snorra Frey um staðsetningu
fuglsins sem var komið fyrir á sýningunni, er hún í Safnahúsi með samningi við stofnunina
um langtímalán.

4.3.3. Nýskráningar
Á árinu náðist sá merki áfangi að steinasafn safnsins var greint, flokkað og skráð. Hafði
það ekki verið skráð inn í safnið fyrr. Þar með er Náttúrugripasafn Borgarfjarðar fyrsta
safn sinnar tegundar sem skráir allan safnkost sinn í Sarp. Þetta mikilvæga verkefni var
styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands. Greiningu annaðist Unnur Þorsteinsdóttir
meistaranemi í jarðfræði en einnig komu Bryndís Ýr Gísladóttir og Rob Askew að
verkinu. Ljósmyndun, skráning og frágangur var í höndum Halldórs Óla Gunnarssonar
starfsmanns Safnahúss. Verkefnið var stutt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands og
Safnaráði Íslands.
Stærsti hluti safnsins er steinasafn sem Þórdís Jónsdóttir, Höfn í Borgarfirði eystra gaf
náttúrugripasafninu árið 1983.
Vegna þessa voru nýskráðir gripir á safnið alls 855 á árinu, þar af einn nýr gripur;
Maríuerluhreiður. Númeraröðin er 910-1005 (ath. ekki var skráð á 952 og 959).
Nr. Munur
910 Steinn: hrafntinna

fj.
11

911
912
913
914
915

8
12
8
8
2

Steinn: silfurberg
Steinn: líparít
Steinn: biksteinn
Steinn: granít
Steinn: basalt
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916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959

Steinn: gjóskuberg
Steinn: steingerður viður
Steinn: steingert laufblað í leirsteini
Steinn: ferskt basalthraun
Steinn: agat í basalti
Steinn: leirsteinn
Steinn: jaspis
Steinn: Kvars
Steinn: thomsonit
Steinn: gjall
Steinn: Kalsít
Steinn: stilbít
Steinn: andesít
Steinn: vikur í basalti
Steinn: plötukalsít
Steinn: mesolít
Steinn: Levyn og kvars
Steinn: pyrít
Steinn: tinna í kalki
Steinn: levyn
Steinn: kvars og glimmer
Steinn: Skólesít
Steinn: ópall
Steinn: vikur
Steinn: kabasít
Steinn: onyx
Steinn: brennisteinn
Steinn: surtarbrandur
Steinn: levyn og jaspis
Steinn: sykurberg
Steinn: völuberg með kalkópýrít (koparkís).
Steinn: jaspis og kvars
Steinn: baggalútur
Steinn: steingerð skel
Steinn: dropasteinn
Steinn: siltsteinn
Ekki hefur verið skráð á þetta númer.
Steinn: Kórall
Steinn: borkjarni, basalt með holufyllingu
Steinn: raf
Steinn: kalsít
Steinn: amfibólít
skífuberg
Steinn: ekkert var skráð á þetta númer.
Steinar úr eigu náttúrugripasafns almennt

2
6
6
3
5
1
7
17
1
4
3
5
2
1
2
3
3
5
4
2
2
3
12
2
4
5
2
5
1
1
1
1
2
11
4
2
0
2
1
1
2
1
1
0
170

29
Steinasafn Þórdísar Jónsdóttur
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

Steinn: steingerð skel
Steinn: steingerður viður
Steinn: kvars með agati
Steinn: onyx
Steinn: kalsedón
Steinn: agat
Steinn: biksteinn
Steinn: hrafntinna
Steinn: gjóskuberg
Steinn: móberg
Steinn: skólesít
Steinn: stilbít
Steinn: gýrolít
Steinn: pýrít (glópagull).
Steinn: koparkís
Steinn: basalthraun
Steinn: basalt með klórít-ummyndun.
Steinn: kalsít
Steinn: silfurberg
Steinn: kalsít
Steinn: Plötukalsít
Steinn: blandað kalsít eða ógreinilegt byggingaform.
Steinn: kvars og kalsít
Steinn: ametýst
Steinn: Blandaður kísill
Steinn: ankaramít
Steinn: granófýr
Steinn: flúorít
Steinn: laumontít
Steinn: járnsteinn
Steinn: kórall
Steinn: brennisteinn
Steinn: baggalútur
Steinn: granít
Steinn: gneis
Steinn: gabbró
Steinn: vikur
Steinn: gjall
Steinn: leirsteinn
Steinn: steingerð laufblöð
Steinn: líparít
Steinn: jaspis og kvars
Steinn: jaspis og kalsít
Steinn: kvars
Steinn: jaspis
Safn Þórdísar samtals

1
10
44
23
46
5
23
3
11
3
11
16
2
23
2
43
21
39
48
1
11
69
45
5
70
9
2
1
5
1
2
3
36
3
1
4
1
2
1
10
113
43
3
220
195
685

30

1005 Maríuerluhreiður/egg (6 stk.). G.: Ragnheiður Kristófersd.

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

1
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Gert í Borgarnesi í febrúar 2018
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

