„Þar lágu spor hjá löngu föllnum garði,
sem liðin kynslóð gekk á undan þér.“
María Bjarnadóttir Æskuminning 1896-1976
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Safnahús Borgarfjarðar
Ársskýrsla 2020
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.
Þrátt fyrir óvenjulegar ytri aðstæður á árinu 2020 var unnið að ýmsum
menningarverkefnum. Viðburðir og sýningaropnanir héldu sínu striki fram í mars1 og
eftir þann tíma var viðburðahald að mestu lagt niður í takti við sóttvarnarreglur.

1.2 Helstu verkefni 2020
1.2.1 Sýningar og annað viðburðahald

Á árinu voru sjö sýningaropnanir fyrirhugaðar. Ennfremur fjögur fræðsluerindi, tvær
ritsmiðjur, einir tónleikar, sex myndamorgnar2, uppskeruhátíð sumarlestrar og
upplestur úr bókum. Megninu af þessu var frestað af sóttvarnarástæðum en þó náðist
að opna þrjár sýningar og halda tvö fræðsluerindi auk ritsmiðju og nokkurra
myndamorgna. Einnig tók Safnahús þátt í Föstudeginum dimma3 í Borgarnesi sem að
þessu sinni var 17. janúar og var það gert í anda baðstofunnar, með sögustund og
vísnagátum í hádeginu.
Hvað aðra miðlun varðar var að mestu gripið til rafrænna leiða s.s. aukningu færslna
á Facebooksíðu4 og birtinga á heimasíðu, sjá nánar undir kynningarmál.

1.2.2 Að vera skáld og skapa
Í byrjun janúar var lokið við undirbúning vegna árlegs samstarfs við Tónlistarskóla
Borgarfjarðar. Að þessu sinni var efniviður verkefnisins sóttur í smiðju til borgfirska
skáldsins Þorsteins frá Hamri og var það gert með góðri aðstoð og í samráði við
Forlagið sem útgefanda verka hans. Fengu nemendur skólans ljóðahefti í hendur á
fyrstu dögum ársins til undirbúnings fyrir uppskeruhátíðina sem venjan er að sé í
formi fjölsóttra tónleika í Safnahúsi á sumardaginn fyrsta (25. apríl). Vegna aðstæðna
var ákveðið að fresta verkefninu í heild sinni fram til ársns 2021.
1

Söfn í landinu voru lokuð frá 24. mars til 4. maí 2020.
Myndamorgnar eru á vegum Héraðsskjalasafnsins. Þar leggja gestir safninu lið við að greina ljósmyndir.
3
Föstudagurinn dimmi er viðburður í Borgarnesi á vegum Evu Hlínar Alfreðsdóttur og Heiðar H.
Hjartardóttur. Með framtakinu benda þær á nánd og kosti skammdegisins og hvetja til samveru
fjölskyldunnar.
4
Um 150 færslur voru settar á Facebook síðu Safnahússins á árinu auk færslna á síður Héraðsskjalasafns og
Héraðsbókasafns.
2
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Tónlistarskólinn og Safnahús hafa á undanförnum árum unnið saman að þessu
verkefni í því augnamiði að hvetja ungt fólk til að semja tónlist við borgfirsk ljóð og
hefði þetta verið í áttunda sinn. Verkefnið byggir á ákvæði í menningarstefnu
Borgarbyggðar um frumkvæði, sköpun og menningararf og hefur fengið afar jákvæð
viðbrögð, bæði hjá nemendum skólans og fjölskyldum þeirra, svo og sveitarstjórn og
íbúum í héraðinu. Dagskrá tónleikanna er yfirleitt öllum opin og boðið upp á
sumarkaffi að henni lokinni.
Hér má sjá yfirlit yfir skáld verkefnisins 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).
2018 Aðalsteinn Halldórsson, Ásgeir Bjarnþórsson, Björg Bjarnadóttir, Björk (Guðrún
Margrét Guðmundsdóttir), Elín Eiríksdóttir, Elín Vigfúsdóttir, Geir Gunnlaugsson, Guðrún
Árnadóttir frá Oddsstöðum, Halldór Helgason, Ívar Björnsson frá Steðja, Jóhann J. E.
Kúld, Jón Magnússon, Jónas Guðlaugsson, Júlíana Jónsdóttir, Kristján Árnason, Kristján
Jónasson, Lóa Þorkelsdóttir, Málfríður Einars frá Munaðarnesi, Sigríður Beinteinsdóttir,
Sigríður Einars frá Munaðarnesi, Sigurður Júlíus Jóhannesson, Sveinbjörn Beinteinsson og
Þorgeir Sveinbjarnarson.
2019 Böðvar Guðmundsson.
2020 Þorsteinn frá Hamri – tónleikum frestað til 2021.

1.2.3 Arfur Þorsteins
Upphaf verkefnisins Arfur Þorsteins má rekja til umræðu áhugasamra aðila um lífsverk
Þorsteins frá Hamri og erindis sem Ástráður Eysteinsson prófessor sendi til
byggðaráðs árið 2018 um óformlegan starfshóp sem ynni að því að sýna arfleifð
Þorsteins verðugan sóma. Sóttist hópurinn eftir samstarfi við sveitarstjórn um
verkefnið og var því vel tekið en ekki gengið út frá öðrum tilkostnaði Borgarbyggðar
á því stigi en milligöngu sveitarstjóra og stjórnarsetu forstöðumanns Safnahúss sem
fulltrúa sveitarfélagsins. Stofnfundur félagsins var haldinn 1. okt. 2019 og var það gert
undir heitinu Arfur Þorsteins frá Hamri. Félagar voru í árslok 2020 um 170 talsins og
eru eftirtalin í stjórn:
Guðrún Nordal (formaður)
Ástráður Eysteinsson (gjaldkeri)
Hólmfríður Úa Matthíasdóttir (ritari)
Laufey Sigurðardóttir meðstjórnandi
Hrafn Jökulsson meðstjórnandi
Guðrún Jónsdóttir meðstjórnandi
Vegna erfiðra aðstæðna í samfélaginu hefur ekki verið hægt að halda tíma- og verk
áætlun eins og til stóð en unnið er áfram eftir föngum að verkefninu með öðrum
hætti þar til úr rætist. Eitt helsta verkefni félagsins að standa fyrir viðburðum, einkum
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á ævislóðum Þorsteins, í Borgarfirði og á höfuðborgarsvæðinu. Einnig heldur félagið
úti Facebook síðu í minningu Þorsteins. Á síðastliðnum mánuðum komu
stjórnarmenn fyrir hönd félagsins að menningarstarfi eldri borgara við Aflagranda í
Reykjavík í formi upplestrar og fræðsluerinda. Stefnt er að því að halda stórt málþing
um höfundarverk Þorsteins vorið 2022. Hugmyndin er að það verði upptaktur að
veigamiklu greinasafni sem félagið muni gefa út um verk Þorsteins þann 15. mars 2023,
en þá hefði skáldið orðið 85 ára.

1.2.4 Fólkið - ævi og störf

Örsýningar við stigauppgöngu - Frá árslokum 2016 hefur rými við stigauppgöngu
Safnahúss verið nýtt fyrir veggspjöld með fróðleik um fólk og hefur það mælst vel
fyrir. Miðvikudaginn 20. mars 2019 var opnuð þar sýning helguð grasrótarstarfi
Grímshússfélagsins í Borgarnesi og stóð hún fram í lok júní 2020 þegar sett varupp
sýning um framtak Eyglóar Lind Egilsdóttur á tímum Covid í Borgarnesi vorið 2020.
Var sú sýning enn til staðar í árslok.
Hér má sjá lista yfir sýningar á veggnum frá árinu 2016:
2016 Jakob Jónsson á Varmalæk
2017 Dr. Selma Jónsdóttir listfræðingur
2018 Magnús Jónasson bílstjóri
2019 Starfsemi Grímshúsfélagsins
2020 Eygló Lind Egilsdóttir
Bókamerki - Í árslok 2020 var gefið út sérprentað bókamerki helgað minningu Elínar
Eiríksdóttur skálds frá Ökrum. Textaskrif annaðist Helga Kress bókmenntafræðingur.
Bókamerki Safnahúss er árlegt og kemur út í árslok hverju sinni í tilefni aðventu. Er
þetta eins konar sýningarform og hefur hlotið afar góðar viðtökur. Merkið var fyrst
gefið út í þessum tilgangi árið 2017. Þessara hafa verið minnst með þessum hætti:
2017
Jón Guðmundsson frá Hólmakoti (1901-1957) og Bjarni Valtýr Guðjónsson
Borgarnesi (1929-2015)
2018
Júlíana Jónsdóttir skáldkona frá Rauðsgili (1838-1917)
2019
Jón Helgason skáld og fræðimaður frá Rauðsgili (1899-1986)
2020
Elín Eiríksdóttir skáld frá Ökrum (1900–1987)

1.2.5 Íslenski safnadagurinn

Íslenski og jafnframt alþjóðlegi safnadagurinn var laugardaginn 18. maí. Söfn um allan
heim minntust hans með rafrænum hætti og lögðu jafnframt áherslu á jafnrétti og
fjölbreytileika í heiminum. Í Safnahúsi var sú leið farin að minnast mætrar konu sem
var fædd í upphafi 20. aldar og bjó yfir ríkri réttlætiskennd, ekki síst varðandi réttindi
kvenna. Þetta var skáldkonan Halldóra B. Björnsson frá Grafardal. Hennar var minnst
á heimasíðu Safnahúss og var fólk hvatt til að kynna sér ævi hennar og verk. Textaskrif
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annaðist einkadóttir Halldóru, Þóra Elfa Björnsson. Í tilefni dagsins var einnig veittur
ókeypis aðgangur á grunnsýningar safnanna.

1.2.6 Sumarlestur barna
Í þrettánda sinn efndi Héraðsbókasafnið til sumarlesturs fyrir börn á aldrinum 6-12
ára og er nánar gerð grein fyrir því í skýrslu Héraðsbókavarðar.

1.2.7 Rannsóknir og skrif

Talsvert var sett inn af fróðleik á heimasíðu hússins (www.safnahus.is) á árinu. Einnig
var mikil heimildavinna unnin vegna færslna á Facebook síðu o.fl. Rannsóknir skilja
alltaf eftir sig talsvert efni sem er miðlað eftir ýmsum leiðum.

1.2.8 Samstarf

Samstarf var áfram við Tónlistarskóla Borgarfjarðar um verkefnið Að vera skáld og
skapa þótt framkvæmd yrði frestað um ár. Lestrarátakið sumarlestur var unnið í
samvinnu við tilheyrandi fræðslustofnanir í héraði. Samstarf var við ýmsa aðila innan
starfsemi félagsins Arfs Þorsteins og er greint nánar frá því hér annars staðar í
skýrslunni. Forstöðumaður situr í Minjaráði Vesturlands þar sem Minjastofnun kallar
til sín fólk af Vesturlandi á þennan samráðsvettvang um menningarminjar á svæðinu.
Safnahús tók þátt í alþjóðlega safnadeginum á vegum safna á landsvísu svo og í
samstarfi safna í landinu um kynningarmál tengd þáttagerð á RÚV. Á árinu var sem
fyrr kappkostað að vinna þétt með nærsamfélagi safnanna.

1.2.9 Skráningar

Allir nýir safngripir eru skráðir í Sarp og á árinu bættist við fjöldi ljósmynda.

1.2.10 Fyrirlestrar og ritsmiðja
Árið 2017 var fyrst farið að halda fagfyrirlestra í Safnahúsi og hefur því verið haldið
áfram og vel tekið. Ennfremur var fyrirhugað að bjóða upp á ritsmiðjur fyrir
almenning á árinu 2020. Þegar gripið var til strangra sóttvarnaraðgerða snemma vors
var búið að halda tvö erindi og eina ritsmiðju og vonast er til að þessu verði haldið
áfram með öflugum hætti á komandi tímum.
Erindi og ritsmiðja á árinu 2020:
13. febrúar
í Borgarfirði
5. mars
11. mars

Sigurður Már Einarsson: Veiðinýting, líffræði og framtíð laxastofna
Ebba Guðný Guðmundsdóttir: Næring ungbarna
Sunna Dís Másdóttir: ritsmiðja

Fyrirhugað var að halda aðra ritsmiðjur í marsmánuði en henni var frestað ásamt
ýmsum öðrum viðburðum.

1.2.11 Gömul hús
Grísatunga, Borgarbraut 47, Borgarnesi
Snemma árs 2020 kom fram beiðni um niðurrif hússins Grísatungu eða Borgarbrautar
47 í Borgarnesi. Borgarbyggð vísaði endanlegri ákvörðun til Minjastofnunar sem
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hafnaði beiðninni með vísan til umhverfislegs og sögulegs gildi hússins sem hluta eldri
byggðar í Borgarnesi.
Á fyrstu árum byggðar í Borgarnesi var algengt að fólk kæmi þangað úr dreifbýlinu í
grennd og byggði sér hýbýli. Svo var einnig um ábúendur í Grísatungu í
Stafholtstungum, hjónin Kristján Kristjánsson (1869-1949) og konu hans Þuríði
Helgadóttur (1870-1959). Þau hjón höfðu búið í Grísatungu árin 1903 til 1915 en
fluttu þá í Borgarnes og byggðu sér lítið hús við aðalgötuna inn í bæinn, sem nú nefnist
Borgarbraut, áður Borgarnesbraut. Húsið nefndu þau Grísatungu eftir heimaslóðum
sínum. Það var eitt svokallaðra Efstu húsa í Borgarnesi á þessum tíma.
Kristján og Þuríður áttu alls 12 börn og var það yngsta fætt í Grísatungu í Borgarnesi.
Þegar þau flytja í húsið eru átta af börnum þeirra hjá þeim, á aldrinum 2ja til 12 ára:
Steinunn 14 ára, Helgi 12 ára, Ingvar 11 ára, Halldóra 9 ára, Axel 8 ára, Karl Kristján
6 ára, Ágúst Hannibal 4 ára og Davíð 2ja ára. Ekki er vitað hvað húsið var þá stórt,
en í dag er það skráð 70,2 fm. Eftir lát foreldranna bjó ein dætra Kristjáns og Þuríðar
í húsinu um áratuga skeið.
Þess má að lokum geta að byggingaleyfi var veitt fyrir húsið 27. apríl 1915 og hefur
sú bókun varðveist í fundargerð bygginganefndar Borgarneshrepps frá þeim tíma.
Mikilvægt er að byggingar gamla tímans fái að halda sínu og setja þannig svip sinn á
þéttbýli jafnt sem dreifbýli. Stutt er síðan tvö gömul hús í Borgarnesi hlutu þau örlög
að verða rifin, þ.e. Gunnlaugsgata 21 og Gunnlaugsgata 21 b. Til mótvægis var saga
þeirra skráð og sett ásamt myndum á heimasíðu Safnahúss sem heimild til framtíðar.
Hlíðartúnshús - Að venju sótti Safnahús í umboði Borgarbyggðar um styrk til
Minjastofnunar vegna endurgerðar Hlíðartúnshúsanna sem eru minjar um búskap
innan bæjarmarka Borgarness og eru í eigu sveitarfélagsins. Fékkst styrkur upp á kr.
700.000 og einnig viðbótarstyrkur til atvinnusköpunar vegna samfélagslegra
aðstæðna. Voru það kr. 300.000 svo heildar stuðningur Minjastofnunar við verkefnið
á árinu 2020 var ein milljón króna. Var framkvæmt fyrir um 1.500.000 kr. og eru þetta
helstu verkþættir:
Lokafrágangur við hlöðu kláraður og veggur sem liggur að fjósi lagfærður.
Grafið út út fjósi og hleðslugrjót sem hægt er að nýta tekið til hliðar.
Langveggur í fjósi hlaðinn og gafl lagfærður.
Byrjað að flokka burðarvirki úr eldra þaki og undirbúa endurgerð.
Þeir sem unnu verkið voru Hannes Heiðarsson og Unnsteinn Elíasson, en HS verktak
sá um jarðvinnu.
Safnahús hefur sótt um styrki til viðgerða á Hlíðartúnshúsunum allt frá árinu 2009 í
samvinnu við Umhverfis- og skipulagssvið Borgarbyggðar sem annast skipulag
framkvæmda. Tengiliður og umsjónarmaður framkvæmda frá upphafi hefur verið
Kristján Finnur Kristjánsson umsjónarmaður fasteigna hjá Borgarbyggð. Hér má sjá
yfirlit yfir þá styrki sem fengist hafa:
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ár
kr.
2009 400.000
2010 350.000
2011 300.000
2012 300.000
2013 300.000
2016 500.000
2017 500.000
2018 500.000
2019 800.000
2020 1.000.000
Samtals kr. 4.950.000

1.2.12 Myndamorgnar

Á myndamorgnum eru gestir beðnir um að greina ljósmyndir. Voru sex slíkir haldnir
á árinu 2019 en af sóttvarnarástæðum var um helmingur felldur niður árið 2020.
Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður annaðist undirbúning og framkvæmd og má
sjá nánar um verkefnið í greinargerð hennar um skjalasafnið.

1.2.13 Þekking og faglegt samstarf

Starfsfólk sótti að venju fagfundi eftir föngum á árinu og voru margir þeirra fjarfundir
í ljósi aðstæðna.

1.2.14 Annað
Til viðbótar ofangreindu var ýmislegt á dagskrá safnanna. Hér skulu nefnd nokkur dæmi:
Örsýningar – á árinu voru m.a. settar upp tvær örsýningar, um framtak Eyglóar
Lind Egilsdóttur á tímum Covid og jólatré og dúkar frá heimili Guðmundar
Böðvarssonar og Ingibjargar Sigurðardóttur á Kirkjubóli.
Upplýsingagjöf
Fundargerðir vinnufunda starfsmanna eru jafnframt upplýsingagjöf til
sveitarstjórnar og sveitarstjóra. Vegna óvenjulegra aðstæðna voru einungis haldnir
6 formlegir slíkir á árinu (19 fundir árið 2019). En því til viðbótar voru
mánaðarlegir fundir forstöðumanns og sveitarstjóra frá því í september og
upplýsingagjöf til starfsmanna í formi minnispunkta þessar dagsetningar:
17. og 30. apríl.
4., 18. og 19. maí.
2. júní.
22. og 30. september.
2., 12., 14., og 23. október.
5. og 16. nóvember.
2., 11., 18., 22. og 30. desember.
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Umhverfismál – Mikil áhersla er lögð á umhverfisþáttinn í rekstri Safnahúss.
Starfsfólk leggur sitt af mörkum í að draga úr notkun plastpoka, margnota
innkaupapokar eru notaðir og sorp flokkað auk þess sem reynt er að kaupa að
sem mestu leyti umhverfisvænar ræstivörur. Starfsmenn koma eftir bestu föngum
gangandi/hjólandi til vinnu eða taka strætisvagn.
Skólaheimsóknir – Aðeins nokkrir skólahópar sóttu Safnahús heim á árinu og
ollu því fyrst og fremst auknar sóttvarnir.
Pálssafn – Ekki hefur verið sett upp önnur sýning í Pálssafni eftir að sýning um
Pál og verk hans var tekin niður í nóvember 2019. Hluti þeirrar sýningar hefur þó
verið áfram í sýningarskápum í safninu og veggspjald um Pál hefur áfram verið við
innganginn.
Stjórn – Í árslok voru eftirtalin í nefnd atvinnu – markaðs- og menningarmála:
Sigurður Guðmundson (form), Arndís Aðalbjörg Finnbogadóttir, Ómar Örn
Ragnarsson, Brynja Þorsteinsdóttir og Magnús Smári Snorrason.

1.3 Gestafjöldi
1.3.1 Sýningar
Sýningar – Gestir á sýningar árið 2020 voru 2.028 talsins og skiptust nánast jafnt
milli grunnsýninga og sýninga í Hallsteinssal5. Gestir á sýningar árið 2019 voru hins
vegar 3.286 og skýrist þessi miklu munur fyrst og fremst af ytri aðstæðum í
samfélaginu vegna Covid-19 farsóttarinnar. Safnahús var lokað frá og með
þriðjudeginum 24. mars til mánudagsins 4. maí og aðsókn var merkjanlega minni
en venjulega mánuðina þar á eftir. Komur erlendra ferðamanna voru í lágmarki út
árið.
Sveiflur milli ára í gestafjölda á sýningar mótast annars fyrst og fremst af vinsældum
sýningarverkefna hverju sinni svo og fjölda skólahópa sem er mjög mismunandi
milli ára.

1.3.2. Bókasafn

Bókasafn – Heimsóknir á bókasafn 2020 voru 4.142 en voru 6.007 árið 2019.
Heimsóknum fækkaði því um 1865 milli ára og var það fyrst og fremst v/Covid.
Milli áranna 2018 og 2019 hafði reyndar einnig verið um fækkun að ræða, um 442
heimsóknir, en milli áranna 2017 og 2018 var fjölgun um svipaða tölu. Burtséð frá
ofangreindum frávikum má segja að gestafjöldi á bókasafni hafi haldist nokkurn
veginn sá sami síðastliðin 7-8 ár, milli 6 og 7 þúsund manns. Mótast sveiflur í
venjulegu árferði gjarnan af veðurfari. Glöggt má sjá að ástandið í samfélaginu
v/Covid hefur haft áhrif á útlánatölur og er það í samræmi við fækkun heimasókna.
Bækur
Hljóbækur
DVD/VHS
Tímaritshefti

5

2018
11.118
295
157
970

2019
10.840
277
140
818

Grunnsýningar: 984. Sýningar í Hallsteinssal: 1044.

2020
8.665
108
137
651
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Gestafjöldi á bókasafni árin 2015 til 2020
2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

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

503
472
658
388
430
460
458
560
505
583
528
502
6.047

553
582
545
455
478
565
540
604
460
636
518
513
6.449

614
515
594
544
536
429
493
450
463
473
471
425
6.007

461
404
270
0
295
381
427
405
358
366
398
377
4.142

1.3.3. Skjalasafn

Komur á Héraðsskjalasafnið voru 145 á árinu 2020, auk fjölda fyrirspurna net- og
símleiðis. Árið 2019 voru komurnar 212 sem var þá aukning um 22 frá árinu 2018.
Fækkunina milli 2019 og 2020 má fyrst og fremst rekja til ytri aðstæðna í samfélaginu
(Covid-19).
Hér má sjá þróunina í heimsóknum á skjalasafnið síðustu þrjú ár:
2017

2018

2019

2020

152

190

212

145

1.3.4. Öll söfnin 2020
Gestir Safnahúss voru 6.315 talsins árið 2020. Sambærileg tala fyrir árið 2019 var 9.398
talsins sem var svipað og var árið 2017. Árið 2018 voru gestir hins vegar 10.463. Milli
áranna 2018 og 2019 er fækkun um 1.065 komur. Skýrist það einkum af tvennu, annars
vegar fækkaði gestum á bókasafn vegna góðrar veðráttu sumarsins, en þeim hafði fjölgað
árið áður vegna rigningarsumars. Hins vegar á fækkunin sér skýringu í færri skólahópum
en sveiflukennt er milli ára hversu margir nemendur koma í safnfræðslu og skýrist að
einhverju leyti einnig af veðri. Hér má sjá þróun gestafjölda í húsið síðustu ár:
2015

2016

2017

2018

2019

2020

644
800
714
1005
1138
1097

719
699
770
835
1066
1150

742
621
1016
689
962
994

818
711
780
677
1185
1140

709
625
916
1038
771
876

696
637
318
0
370
969

1224
1199
877
723
744
640

1000
1195
840
778
651
629

988
1013
702
785
689
588

1054
1105
715
834
818
626

858
718
843
887
655
502

853
749
443
457
434
389

9.398

6.315

10.805 10.332 9.789 10.463
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1.4 Fjárhagur
1.4.1 Fjárhagsáætlun og útkoma ársins
Í fjárhagsáætlun ársins 2020 var ráðstöfunarfé 47.677.297, kr. að frádreginni innri leigu
sem var áætluð kr. 19.238.316. Alls gerði áætlun ráð fyrir kr. 66.915.613, til rekstrar. Þar
af voru laun 41.613.876 kr. og almennur rekstur því 6.063.421 kr. Launakostnaður
hækkaði milli ára um rúmar fjórar milljónir annars vegar vegna nýs starfsmanns og hins
vegar v/launahækkana.
Til samanburðar var ráðstöfunarfé í fjárhagsáætlun ársins 2019 kr. 45.026.756 að
frádreginni innri leigu sem var áætluð kr. 18.370.752. Alls gerði áætlunin ráð fyrir kr.
63.397.508 til rekstrar. Þar af voru laun 37.554.630 kr. og almennur rekstur því 7.472.126
kr., þar af var aukaframlag til kaupa á skjalaskáp 1.400.000 kr. og rauntala almenns rekstrar
því 6.072.126 kr.
Fjárhagsáætlun ársins 2020 var eins og fram kemur hér ofar kr. 66.915.613 en raun
útkoma ársins varð kr. 70.770.526 eða kr. 3.854.913 yfir áætlun. Megin skýringin er sú
að á árinu hækkaði launakostnaður um kr. 4.994.553. Var það að hluta til v/launahækkana
en að hluta til v/sérverkefna sem fjármögnuð voru af styrkjum. Einnig voru á árinu
verktakagreiðslur kr. 754.239 sem ekki voru á áætlun og tekjur af aðgangseyri voru kr.
500.800 lægri en gert var ráð fyrir v/Covid-19. 6Safnahús átti 1.3 milljónir á
geymslureikningi sem kostuðu þann hluta af auknum launakostnaði sem kom til vegna
sérverkefna.

1.4.2 Styrkir og þjónustusamningar
Safnahús fékk góða styrki á árinu og voru helstu styrktaraðilar þessir:
Safnaráð Íslands kr. 2.830.000
Stéttarfélag Vesturlands kr. 150.000
Uppbyggingarsjóður Vesturlands 800.000
Þjóðskjalasafn v/héraðsskjalasafns kr. 722.000
Samtals námu styrkir ársins 2020 kr. 4.502.000.
Til samanburðar voru styrkir í peningum kr. 3.855.000 á árinu 2019, en voru kr. 4.200.000
árið áður. Styrkir sem starfsemin nýtur bera vott um traust og velvild til hússins, sem er
ómetanlegt.
Tekjur frá nágrannasveitarfélögum, þ.e. Skorradalshreppi og Hvalfjarðarsveit vegna
þjónustusamninga7 námu samtals kr. -1.807.797sem var eilítil hækkun frá fyrra ári
(1.750.811) Eru framlögin m.a. miðuð við íbúatölu.

6

Tekjur af aðgangseyri voru áætlaðar 1.100.000 kr. en urðu 599.200 kr.
Skorradalshreppur um byggðasafn, náttúrugripasafn, skjalasafn og bókasafn og Hvalfjarðarsveit um
skjalasafn.
7
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1.5 Viðhald og endurnýjun húsnæðis og tækja
Á árinu var skipt um þrjá glugga á suðurhlið hússins þar sem vart hafði verið leka um
margra ára skeið. Var mikill fengur að þessu. Einnig voru gluggar byrgðir á Sólbakka, til að
varna birtu. Leki í lyftustokk v/sýningarinngang á Bjarnarbraut er enn fyrir hendi en vonast
er til að gert verði við hann á árinu 2021. Lýsing á bókasafni og í handbókaherbergi var
endurnýjuð í upphafi árs og var það afar þörf og góð aðgerð.
Forstöðumaður tók að venju saman skýrslu yfir helstu viðhaldsþörf og sendi til
umsjónarmanns fasteigna, er það gert árlega í tengslum við fjárhagsáætlun. Vísað er í
skýrsluna um nánari upplýsingar um viðhaldsmál.

1.6 Starfsmannamál
Í Safnahúsi voru í ársbyrjun fjórir fastráðnir starfsmenn í jafnmörgum stöðugildum:
Jóhanna Skúladóttir héraðsskjalavörður, Sævar Ingi Jónsson héraðsbókavörður, Guðlaug
Dröfn Gunnarsdóttir sérfræðingur/verkefnisstjóri og Guðrún Jónsdóttir forstöðumaður.
Helga Jóhannsdóttir annaðist ræstingar. Starfsmenn hluta úr ári voru Lilja H. Jakobsdóttir,
Sandri Shabansson, Arndís Aðalbjörg Finnbogadóttir og Ásmundur Guðmundsson og
unnu þau við sýningavörslu, afgreiðslu á bókasafni og ýmis sérverkefni.
Starfsmenn í Safnahúsi voru því þessir á árinu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Arndís Aðalbjörg Finnbogadóttir
Ásmundur Guðmundsson
Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir
Guðrún Jónsdóttir
Helga Jóhannsdóttir
Jóhanna Skúladóttir
Lilja H. Kakobsdóttir
Sandri Shabansson
Sævar Ingi Jónsson

1.7 Stjórnsýslufyrirkomulag
Eftir að Borgarfjarðarstofa var lögð niður árið 2013 heyrðu málefni Safnahúss undir
byggðaráð Borgarbyggðar. Safnahús fór að heyra undir eitt sveitarfélag í ársbyrjun 2007
(var áður byggðasamlag) og hafa málefni þess síðan þá fallið undir 5 nefndir:
Menningarnefnd, Tómstunda- og menningarnefnd, Borgarfjarðarstofu, byggðaráð og nú
atvinnu- markaðs- og menningarmálanefnd8. Það er nefnd menningarmála hverju sinni sem
hefur með Safnahús að gera.

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 var mikið
notuð en þar eru um 1500 „vinir“ og bættust um 100 við á árinu. Um 150 færslur voru
8

Stofnuð árið 2019.
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settar á Facebook síðu Safnahúss á árinu auk þess sem Héraðsskjalasafn og
Héraðsbókasafn settu inn efni á eigin síður. Safnahús á einnig Instagram síðu og þar var
talsvert efni sett inn. Auglýst var í Skessuhorni og Íbúanum auk bókarinnar „Á ferð um
Ísland“ og bæklings Ferðaþjónustu bænda. Einnig var auglýst í sameiginlegum auglýsingum
safna, s.s. vegna Safnadagsins í maí og í samlesnum auglýsingum RÚV. Auglýst var í
Safnabókinni sem bæði kemur út á íslensku og ensku. Ennfremur var veggspjöldum og
bæklingum dreift til ferðaþjónustuaðila á nærsvæði. Grunnsýninga hússins er getið í
nokkrum alþjóðlegum ferðabæklingum og er það merkjanlegt í komum einstaklinga
erlendis frá. Umfjöllun um safngripi var sett á YouTube á árinu á vegum Kvikmyndafjelags
Borgarfjarðar. Var það gert af mikilli alúð og var verðmæt kynning fyrir safnastarfið.
kvikmyndafjelagið hafði tvívegis fjallað um safngripi á árinu áður en munirnir sem hér um
ræddi voru úr þýskri Condor Focke-Wulf Fw 200 sprengjuvél sem var skotin niður í
Borgarfirði 24. október 1942.

1.9 Vörslumál
Munir og gögn safnanna eru varðveitt á þremur stöðum, í geymsluhúsnæði við Sólbakka,
á háalofti Safnahúss og í fyrrum sláturhúsi í Brákarey (grófari munir, ókynt húsnæði).
Rýmið á Sólbakka styður vel við faglega hlið safnastarfsins. Húsnæðið í Brákarey er hins
vegar ekki fullnægjandi en þó var þar komið fyrir innbrots- reyk- og lekavörnum í árslok
2015 og eru þeir tengdir við Securitas. Var það kerfi allt yfirfarið af fagaðila á árinu, svo
og öryggiskerfi á Bjarnabraut. Slökkvilið Borgarbyggðar er með aðstöðu í sama húsi og
geymslur Safnahúss á Sólbakka og hefur eftirlit með aðstöðunni í formi innlita til viðbótar
við öryggiskerfi sem þar er.

1.10 Rannsóknir og skrif
Allnokkru efni var bætt við á heimasíðu Safnahúss á árinu, má sem dæmi nefna greinar um
húsið Grísatungu sem stendur við Borgarbraut 47 í Borgarnesi og Gunnlaugsgötu 21 og
21b, einnig í Borgarnesi, auk fróðleiks um einstaklinga af starfssvæði safnanna. Í júní var
sett upp örsýning um Eygló Lind Egilsdóttur íbúa í Borgarnesi og var unnin allnokkur
heimildavinna í því sambandi. Árlegt bókamerki Safnahúss var að þessu sinni helgað
minningu Elínar Eiríksdóttur skálds frá Ökrum og var það unnið í samstarfi við Helgu
Kress bókmenntafræðing. Einnig má nefna áðurnefnda umfjöllun Kvikmyndafjelags
Borgarfjarðar um safngripi o.fl.
Rannsóknir við söfnin eru ekki skilgreindar sem stöðugildi en er sinnt í tengslum við
verkefni eftir bestu föngum.

1.11 Öryggismál
Á Bjarnarbraut er leka- og brunavarnarbúnaður, tengdur 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 öryggiskerfi
auk þess sem Slökkvilið hefur eftirlit með húsnæðinu. Ekki eru fyrir hendi slökkvitæki á
Sólbakka eða í Brákarey. Er brýnt að bæta úr þeirri vöntun og er málið hjá umhverfis- og
skipulagssviði Borgarbyggðar. Á árinu 2018 voru slökkvitæki á Bjarnarbraut yfirfarin og
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áfyllt. Vinnueftirlitið skoðaði húsið á Bjarnarbraut einnig á því ári og er hvað það varðar
vísað í umsögn þeirra sem send var til umhverfis- og skipulagssviðs. Safnahús hefur
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 miðla sögu héraðsins.
Eru sveitarstjórn færðar bestu þakkir fyrir skarpa 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
Lánþegar í árslok voru 306. Heildarfjöldi skráðra eintaka í Gegni (samskrá íslenskra
bókasafna) voru 48.945 eintök, við það bætist stór hluti tímaritasafns í geymslurými og
nokkur hluti sérsafna. Heildarútlán ársins voru 9594. Útlán í Rafbókasafni voru í kringum
90 eintök en sex lánþegar nýttu sér þessa þjónustu í gegnum lánþegaaðild sína. Þetta eru
töluvert hærri útlánatölur en árið á undan enda lánþegar hvattir til að nýta sér
rafbókasafnið á meðan á lokun safnsins stóð. Lánþegum í rafbókasafni fjölgaði þó aðeins
um tvo af þessum sökum.
Útlán helstu efnisþátta á árinu 2020:
Bækur
8665
Hljóðbækur 108
DVD/VHS 137
Tímaritshefti 651
Á árinu var unnið áfram í endurskoðun á safnkostinum, einkum aukaeintakaeign hans. Við
þá vinnu og önnur störf á bókasafni á árinu störfuðu Ásmundur Guðmundsson að
vetrinum og Sandri Shabansson að sumrinu ásamt afleysingum á öðrum tímum.

2.2 Helstu verkefni
2.2.1. Sumarlestur
Sumarlestur var haldinn að venju en sökum ástandsins var ekki haldin uppskeruhátíð
þetta árið en þátttakendur hvattir til að sækja viðurkenningar og verðlaun á safnið.
Þátttaka var svipuð og árið á undan, nokkrir bekkir Grunnskólans komu í heimsókn að
vorinu. Ragnheiður Guðrún teiknaði einkennismynd sumarlesturs einsog undanfarin ár.

2.2.2. Önnur þjónusta og verkefni
11. mars, var haldið ritsmiðjan „Að skrifa Lífð“ með Sunnu Dís Másdóttur, fullt var á
námskeiðið (c.a. 20 manns) og var önnur ritsmiðja „Örsögur“ skipulögð en ristmiðjunni
var frestað um óákveðin tíma sökum ástandsins.
Þrír nemendur vinnuskólans unnu einn og hálfan dag hver á bókasafni sem hluta af
sumarvinnu sinni. Þau unnu bakvinnsluverkefni og spreyttu sig við að raða bókum í hillur
safnssins samkvæmt Dewey-kerfinu.
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Dagur bókasafnanna var haldinn hátíðlegur á bókasöfnum landsins þann 9. September.
Sett var upp uppstilling á þróun íslensku glæpasögunnar sem sýndi glöggt hversu ung
bókmenntagrein hún er hér á landi en hefur vaxið svo um munar síðustu ár.
Þó nokkrar nemendaheimsóknir voru á árinu. Í grunn- og leikskólaheimsóknum er spjallað
um bækur og oft valin bók við hæfi hvers og eins til að taka með heim. Menntaskólanemar
komu einnig á safnið í kennslustundum sínum og einnig leita þeir hingað varðandi heimildir
í skólaverkefni sín, einkum lokaritgerðir.
Töluvert er um millisafnalán við önnur söfn, fengin eru að láni safngögn sem ekki eru til
hér og eins lánar bókasafnið til annarra safna, einkum þá til minni bókasafna á
landsbyggðinni. Þá er samstarf við Bókasafn Akraness mikið notað sem fyrr, lánþegar hafa
lánþegaheimild í báðum söfnunum og geta skilað á hvorum staðnum sem er.
Bókasafnið var lokað í nokkrar vikur vegna Covid, af þeim sökum var útlánafrestur bóka
framlengdur sem og lánþegaskirteini viðkomandi. Þegar opnaði aftur voru litabækur og
kubbar fjarlægð úr barnahorni, dagblöðin voru höfð afsíðis og kaffi ekki í boði einsog
jafnan. Allar bækur voru hreinsaðar með spritti við skil.
Lokunin hafði að sjálfsögðu mikl áhrif á starfsemina, og í rauninni allt árið.
Ýmsar bókaútstillingar voru gerðar á árinu sem miða að því að gera safnkostinn enn frekar
sýnilegan og gefa notendum um leið hugmyndir að mögulegum útlánum.
Facebooksíða bókasafnsins var sett upp á árinu og þar birtar fréttir af starfinu, s.s. nýjum
bókum, heimsóknum hópa, settir tenglar við skylt efni og svo framvegis.
Þá er ótalin ýmis þjónusta önnur og smáverkefni í tengslum við gesti safnsins og
safnkostinn.

2.2.3. Ferðir og fundir
Ekki var um slíkar ferðir á árinu að ræða en bæði fagfundum og Landsþingi Upplýsingar er
vera átti um haustið var frestað sökum Covid.

2.3 Gjafir til handa Héraðsbókasafni á árinu 2020
Á árinu þáði Héraðsbókasafn með þökkum 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.
Listinn 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.
3. feb. Sigurbjörg Áskelsdóttir gefur nokkuð magn bóka.
12. feb. Svandís Svava Guðmundsdóttir, Borgarnesi, gefur eintak af bók eiginmanns síns,
Simonar Sigurmonssonar en hún nefnist Hafið og ströndin og er útgefin 2017. Hún var
ekki til fyrir á safninu en hún er ein þriggja ljóðabóka Símonar er út kom.
19. feb. Eygló Lúðvíksdóttir, Síðumúla, gefur tvær nýlegar spennusögur.
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3. mars. Hulda Hrönn Sigurðardóttir, Geirshlíð, gefur tvær nýlegar skáldsögur.
12. mars. Trausti Gylfason, Akranesi, gefur nokkurt magn bóka ýmissa efnisflokka.
20. mars. Laugagerðisskóli gefur þrjár nýlegar barnabækur.
15. maí. Svanhildur Skarphéðinsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkrar nýlegar skáldsagnakiljur,
bæði á ensku og íslensku.
2. júlí. Kjartan Jarlsson og Ingibjörg Jónsdóttir, Hafnarfirði, gefa nýjar erlendar kiljur og
eintök af Historie tímaritinu.
20. ágúst. Vigdís Pálsdóttir, Borgarnesi, gefur bækur, hljóðdiska og Dvd myndir og bætir
við gjöfina síðar, bækurnar eru á ýmsum tungumálum.
18. sept. Ása Sigulaug Halldórsdóttir, Borgarnesi, gefur nokkuð magn gamalla bóka sem
héraðsbókavörður velur úr.
22. sept. Þórir Finnsson, Hóli, markavörður Mýrasýslu, gefur tvö eintök af nýrri Markaskrá
sem að jafnaði er gefin út á 8 ára fresti.
29. des. Ingibjörg Ólöf Benediktsdóttir, Varmalandi, gefur nokkuð úrval íslenskra og bóka
á ensku.
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3. Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar
Jóhanna Skúladóttir, héraðsskjalavörður

3.1 Almennt
Safnið er héraðsskjalasafn Borgarbyggðar og er einnig með þjónustusamning við
Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp. Safnið starfar eftir lögum um opinber skjalasöfn nr.
77/2014, reglugerð um héraðsskjalasöfn nr. 283/1994 og samþykkt um Héraðsskjalasafn
Borgarfjarðar 2011. Auk þess eru ýmis önnur lög sem hafa áhrif á starfsemi og rekstur
safnsins eins og upplýsingalög og persónuverndarlög.
Héraðsskjalasafnið er eitt af fimm söfnum sem eru með sameiginlega aðstöðu í Safnahúsi
Borgarfjarðar í Borgarnesi. Afgreiðslutími skjalasafnsins er frá klukkan 8.00 – 16.00 alla
virka daga nema miðvikudaga þá er afgreiðslutími skjalasafns frá 8.00 – 12.00. Hægt er að
sitja í lestrarsal Safnahússins til kl. 18.00 virka daga.
Umsjón skjalasafnsins er í höndum Jóhönnu Skúladóttur héraðsskjalavarðar. Ásmundur
Guðmundsson skannar ljósmyndir úr safnkostinum hálfan daginn þrjá daga í viku, sjö
mánuði ársins. Lilja Jakobsdóttir var í hlutastarfi við að skrá og skanna skjöl og ljósmyndir.
Guðlaug Dröfn Gunnarsdóttir og Arndís Aðalbjörg Finnbogadóttir unnu einnig um tíma
við skráningu safnkosts.
Hlutverk héraðskjalasafnsins er að taka á móti gögnum frá afhendingarskyldum aðilum og
einkaaðilum, skrá gögnin og gera gott aðgengi að þeim. Einnig skal skjalasafnið hafa eftirlit
og ráðgjöf með skjalavörslu afhendingaskyldra aðila.
Nokkrar breytingar hafa orðið á starfsemi héraðsskjalasafna við hina stafrænu byltingu.
Notkun skýja, varðveisla rafrænna gagnagrunna og skjalavörslukerfa krefjast nýrra og
breyttra vinnubragða allra sem sýsla við skjöl. Enn vantar upp á að skilaskyldir aðilar á
starfssvæðinu séu komnir með samþykktar skjalavistunaráætlanir og málalykla og engir
skilaskyldir aðilar eru komnir með leyfi fyrir rafræna skjalavörslu og því þurfa þeir enn að
prenta út öll gögn sem eru varðveisluskyld.
Ekki hefur ný reglugerð um héraðsskjalasöfn enn litið dagsins ljós en frá útkomu hennar
munu sveitarfélögin líklega fá þrjú ár til að uppfylla þær kröfur sem þar munu koma fram
til þess að reka áfram héraðsskjalasöfn. Stærsti þátturinn þar mun verða hvernig
héraðsskjalasöfnin geti tekist á við langtímavarðveislu rafrænna skjala en einungis
Þjóðskjalasafn Íslands og Borgarskjalasafn hafa komið sér upp búnaði til þess enn sem
komið er.

3.2 Skjalavarsla og þjónusta
Hefðbundin starfsemi skjalasafnsins felst í afgreiðslu fyrirspurna, skjalaskráningu, móttöku
afhendinga og því að veita aðgang að skjölum á lestrarsal, auk ráðgjafar og samskipta við
skilaskylda aðila. Afhendingar til skjalasafnsins á árinu 2020 voru 65 en voru 61 árið 2019.
Aðfangaskrá safnsins og skjalaskrá eru skráðar í FileMaker Pro 16 gagnagrunn. Ekki hefur
náðst að skrá öll aðföng svo að vel sé í skjalaskrár og bíður það betri tíma en í
afhendingaskrá er skráð strax við komuna.
Aðföng ársins 2020 fylltu 6 hillumetra af skjölum. Engar stórar afhendingar komu á árinu
og til samanburðar komu árið áður 37,3 hillumetrar. Von er á stórum afhendingum frá
skilaskyldum aðilum en gert er ráð fyrir að þeir skili inn gögnum þegar þau nái 30 ára
aldri. Skráðar gestakomur á skjalasafnið árið 2020 voru 145 og eru það færri en árið 2019
en þá voru skráðar gestakomur 212.
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Skráðar fyrirspurnir ársins 2020 voru 167 en voru 223 árið áður. Skráður var fjöldi askja
sem notaðar voru af safngestum á lessal og reyndust þær vera 79 talsins. Eru þá ekki taldar
þær öskjur sem skoðað er í af héraðsskjalaverði vegna afgreiðslu fyrirspurna.
Gögn skjalasafnsins eru varðveitt í skjalageymslu að Bjarnarbraut og er rúm í geymslunni
fyrir einn skjalaskáp í viðbót en hver skjalaskápur tekur 70 hillumetra af skjölum. Talsvert
af skjölum safnsins eru einnig varðveitt í geymslu Safnahúss á Sólbakka 13 - 15. Einu
rafrænu gögnin sem skjalasafnið tekur á móti enn sem komið er eru skannaðar ljósmyndir
og eru þær varðveittar í tvennskonar skráarsniði, tif og jpg.

3.3 Námskeið og fundir
Dagana 8.-9. október átti að vera ráðstefna héraðsskjalavarða á Egilsstöðum og
Neskaupsstað. Út af Covid var henni frestað til næsta árs. Aðalfundur félagsins var samt
sem áður haldinn 8. október í fjarfundarbúnaðinum Teams. Einnig var á vegum félagsins
námskeið haldið í fjarfundi um myglu á skjalasöfnum. Fyrirlesari var Karen Þ.
Sigurkarlsdóttir á Þjóðskjalasafni. Gott framboð hefur verið á fræðsluefni sem hægt er að
nálgast á netinu. T.d. fær Félag um skjalastjórn reglulega fólk úr faginu til að halda
fyrirlestra fyrir félagsmenn í fjarfundabúnaði sem er mjög fræðandi.

3.4 Sýningar og miðlun
Skjalasafnið er með sýningar á ljósmyndum úr safnkostinum á Sarpur.is og bættust þar inn
541 ljósmyndir á árinu og eru þar nú komnar inn 4219 ljósmyndir.
Hægt er að nálgast dálítið af kveðskap sem varðveittur er á skjalasafninu á Bragi
óðfræðivefur bragi.arnastofnun.is en Bragi er safn- og rannsóknagrunnur um íslenskan
kveðskap.
Héraðsskjalasafnið er með Facebooksíðu og er hún aðallega notuð til að leita til
almennings um að þekkja óþekktar ljósmyndir og hefur það borið góðan árangur.
Einungis náðist að halda þrjá myndgreiningarfundi á árinu vegna Covid. Hópur fólks hefur
mætt á þessa fundi og hjálpað við að greina ljósmyndir safnsins. Hefur það skilað sér í
bættum upplýsingum og skráningum myndanna og stefnt er áframhaldi þessara funda þegar
færi gefst til.
Héraðsskjalasafnið er aðili að vefnum einkaskjalasafn.is sem er samskrá yfir einkaskjalasöfn
á landinu og er í samstarfi Þjóðskjalasafns, héraðsskjalasafnanna og LandsbókasafnsHáskólabókasafns og er liður í að bæta aðgengi að heimildaflokknum. Einnig eru
skjalaskrár birtar á heimasíðu Safnahúss en langt er frá að það sé tæmandi listi yfir
skjalasöfn sem varðveitt eru á Héraðsskjalasafninu og stefnt er að bæta úr því eftir því
sem tími vinnst til. Varðandi birtingu skjalaskráa þarf að hafa í huga að þær uppfylli
persónuverndarlög.
Norræni skjaladagurinn sem haldinn er annan laugardag í nóvember ár hvert bar að þessu
sinni upp á 14. nóvember. Þema skjaladagsins var „Hernumið land“ og settu opinberu
skjalasöfnin efni inn á sameiginlega vefsíðu https://2020.skjaladagur.is/ í tilefni dagsins.
Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar var með frásögn Þorsteins Böðvarssonar í Grafardal frá
því þegar hann og nágranni hans fóru á greni og lentu inn á svæði hersins í Hvalfirði en
vera hersins í landinu skapaði ýmiskonar nýjar áskoranir fyrir íbúa þess.
Á heimasíðu Safnahúss Borgarfjarðar undir Héraðsskjalasafn, skjöl á vefnum má finna elstu
fundargerðabækur Reykholtsdalshrepps og Hvalfjarðarstrandarhrepps en þær voru
ljósmyndaðar með styrk frá Þjóðskjalasafni Íslands. Samkvæmt lögum um opinber
skjalasöfn skulu þau vinna að því að gera mikilvæg skjöl aðgengileg almenningi, svo sem á
vef sínum eða með öðrum hætt. Einnig eiga mikilvægustu skjöl safnanna að vera til á
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filmum, rafrænu afriti eða öðrum vörslumiðli og eintak afritanna varðveitt á öruggum stað.
Er ljósmyndun og skönnun skjala verk sem þarf að vinna jafnt og þétt meðfram daglegum
störfum á skjalasafninu í framtíðinni t.d. til þess að sem minnst þurfi að handfjatla viðkvæm
frumrit.

3.5 Aðföng á Héraðsskjalasafnið árið 2020
(Aðfanganúmer, skjalamyndari, hver afhenti, hillumetrar/gagnamagn)
2020/1 HELGI GÍSLASON (1913-1984) TRÖÐUM. Kristín Helgadóttir frá Tröðum
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/2 GESTUR ODDLEIFS HALLBJÖRNSSON (1920-1990). Hrönn Auður Gestsdóttir
afhenti. 0,01 hillumetrar.
2020/3 ÓLÍNA GÍSLADÓTTIR (1929-2017) OG KRISTÓFER ÞORGEIRSSON (19292010). Björg Kristófersdóttir afhenti. 0,05 hillumetrar.
2020/4 ALMENNINGSBÓKASAFNIÐ Í ANDAKÍLSHREPPI. Sigurður Pétursson afhenti.
0,05 hillumetrar.
2020/5 HELGI BJARNASON (1953) FRÁ LAUGALANDI. Helgi Bjarnason afhenti. 0,03
hillumetrar.
2020/6 GÍSLI BJÖRNSSON (1935-1991) SVEINATUNGU. Elín Björg Magnúsdóttir
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/7 ÞORBJÖRG GILSDÓTTIR (1874-1928) FRÁ KROSSNESI. Ragnheiður
Brynjúlfsdóttir og Ólöf Brynjúlfsdóttir afhentu. 0,05 hillumetrar.
2020/8 KLEPPJÁRNSREYKJASKÓLI. Hjörtur Þórarinsson afhenti. 0,01 hillumetrar.
2020/9 Konráð Andrésson Borgarnesi. Ljósmyndir frá Rótarýferð. Konráð Andrésson
afhenti. 0,01 hillumetrar.
2020/10 ÁSGEIR ÁSGEIRSSON (1948) BORGARNESI. Ásgeir Ásgeirsson afhenti. 0,02
hillumetrar.
2020/11 SIGRÍÐUR BLÖNDAL (1932) STAFHOLTSEY. Sigríður Blöndal afhenti. 0,05
hillumetrar.
2020/12 KIRKJUKÓR BORGARNESS. Þórólfur Sveinsson afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/13 VALBJÖRG JÓNSDÓTTIR (1895-1971) BORGARNESI. Ólafur Skúlason afhenti.
0,03 hillumetrar.
2020/14 GRUNNSKÓLI BORGARFJARÐAR. Kristín Kristjánsdóttir afhenti. 0,67
hillumetrar.
2020/15 ÁSMUNDUR JÓNSSON (1892-1967) BORGARNESI. Björn Jóhannesson
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/16 ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON (1901-1996) SKÁLPASTÖÐUM. Guðmundur
Þorsteinsson afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/17 GUÐMUNDUR ÞORSTEINSSON (1937) SKÁLPASTÖÐUM. Guðmundur
Þorsteinsson afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/18 ALÞÝÐUBANDALAGIÐ Í VESTURLANDSKJÖRDÆMI. Guðmundur
Þorsteinsson afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/19 KRISTJÁN FR. BJÖRNSSON (1884-1962) STEINUM. Jóhann Oddsson afhenti.
0,01 hillumetrar.
2020/20 JÓN A. GUÐMUNDSSON (1934) KOLLSLÆK. Sævar Ingi Jónsson afhenti. 0,05
hillumetrar.
2020/21 JÓN JÓNASSON (1951) FRÁ BORGARNESI. Jón Jónasson afhenti. 0,01
hillumetrar.
2020/22 SKESSUHORN. Magnús Magnússon afhenti. 0,01 hillumetrar.
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2020/23 SONJA LIND EYGLÓARDÓTTIR (1981). Sonja Lind Eyglóardóttir afhenti. 0,01
hillumetrar.
2020/24 LEIKSKÓLINN KLETTABORG. Steinunn Baldursdóttir afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/25 SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR (1893-1973) FRÁ MUNAÐARNESI. Guðrún Soffía
Karlsdóttir afhenti. 0,60 hillumetrar.
2020/26 RAGNHEIÐUR JÓHANNESDÓTTIR (1946-2020) BORGARNESI. Guðrún
Kristjánsdóttir afhenti. 0,16 hillumetrar.
2020/27 LEIRÁR- OG MELAHREPPUR. Erla Dís Sigurjónsdóttir afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/28 ÁSGEIR ÓLAFSSON (1902-1995) BORGARNESI. Ragnheiður Stefánsdóttir
afhenti. 0,01 hillumetrar.
2020/29 MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR (1929) FRÁ ÁLFTANESI. Valgerður
Garðarsdóttir afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/30 VEIÐIFÉLAG HÍTARÁR. Jóhannes Guðbrandsson afhenti. 0,24 hillumetrar.
2020/31 VEIÐIFÉLAG FLÓKADALSÁR. Sigurður Jakobsson afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/32 FJÓLA GUÐMUNDSDÓTTIR (1912-2009) FRÁ STÓRU-SKÓGUM. Helga
Ragnarsdóttir afhenti. 0,03 hillumetri.
2020/33 ÞÓRARINN MAGNÚSSON (1895-1982) skósmiður. Þórarinn Magnússon
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/34 ANNA GUÐRÚN KLEMENSDÓTTIR (1890-1987). Anna Agnarsdóttir afhenti.
0,01 hillumetrar.
2020/35 GOLFKLÚBBUR BORGARNESS. Ingvi Árnason afhenti. 0,75 hillumetrar.
2020/36 SIGURÐUR A. GUÐMUNDSSON (1953). Sigurður A. Guðmundsson afhenti.
0,07 hillumetrar.
2020/37 ÞÓRARINN ÓLAFSSON (1885-1947) BORGARNESI. Þórarinn Tyrfingsson
afhenti. 0,05 hillumetrar.
2020/38 VIGDÍS PÁLSDÓTTIR (1945) BORGARNESI. Vigdís Pálsdóttir afhenti. 0,07
hillumetrar.
2020/39 HRAUNHREPPUR. Guðmundur Þorgilsson afhenti. 0,05 hillumetrar.
2020/40 BORGFIRÐINGAFÉLAGIÐ Í REYKJAVÍK. Þráinn Kristinsson afhenti. 0,05
hillumetrar.
2020/41 ÁLFTANESHREPPUR. Jónas Haraldsson afhenti. 0,16 hillumetrar.
2020/42 HARALDUR BJARNASON (1874-1964) ÁLFTANESI. Jónas Haraldsson afhenti.
0,03 hillumetrar.
2020/43 GUÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR (1951) LEIRULÆK Guðrún Sigurðardóttir
afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/44 GUÐNÝ BALDVINSDÓTTIR (1914-2018) LEIRULÆK. Rebekka Þiðriksdóttir
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/45 UNGMENNAFÉLAG SKALLAGRÍMS - KÖRFUKNATTLEIKSDEILD Sigurður
Þórarinsson afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/46 KRISTÍN SIGURRÓS EINARSDÓTTIR (1974) Kristín Sigurrós Einarsdóttir
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/47 LIONSKLÚBBUR BORGARFJARÐAR. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,03
hillumetrar.
2020/48 FÉLAGSHEIMILIÐ ÞINGHAMAR VARMALANDI. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,10
hillumetrar.
2020/49 KVELDÚLFSKÓRINN. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,24 hillumetrar.
2020/50 FÉLAG ELDRI BORGARA BORGARNESI OG NÁGRENNI. Trausti Jónsson
afhenti. 0,05 hillumetrar.
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2020/51 UNGMENNAFÉLAGIÐ SKALLAGRÍMUR. Arna Einarsdóttir afhenti. 0,24
hillumetrar.
2020/52 GEIRLAUG JÓNSDÓTTIR BORGARNESI. Geirlaug Jóhannsdóttir afhenti. 0,01
hillumetrar.
2020/53 SORPURÐUN VESTURLANDS. Hrefna Jónsdóttir afhenti. 0,08 hillumetrar.
2020/54 ÓÞEKKTUR SKJALAMYNDARI. Aðalbjörg Ingvarsdóttir afhenti. 0,05
hillumetrar.
2020/55 VEIÐIFÉLAG LANGÁR OG URRIÐAÁR. Einar Ole Pedersen afhenti. 0,24
hillumetrar.
2020/56 SIGURLAUG MAGNÚSDÓTTIR FRÁ NORÐTUNGU. Helgi Bjarnason afhenti.
0,03 hillumetrar.
2020/57 FÉLAG SAUÐFJÁRBÆNDA Í BORGARFIRÐI. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,01
hillumetrar.
2020/58 BJÖRGUNARSVEITIN HEIÐAR. Helgi Bjarnason afhenti. 0,01 hillumetrar.
2020/59 STAFHOLTSTUNGNAHREPPUR. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,17 hillumetrar.
2020/60 HÉRAÐSNEFND KREPPULÁNASJÓÐS Í MÝRASÝSLU. Jón Þór Jónasson
afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/61 BYGGÐASAMLAG UM VARMALANDSSKÓLA. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,03
hillumetrar.
2020/62 UPPREKSTRARFÉLAG ÞVERÁRRÉTTAR. Jón Þór Jónasson afhenti. 0,03
hillumetrar.
2020/63 TEITUR BOGASON (1891-1978) BRÚARFOSSI. Guðbjörg G. Kolka afhenti.
0,01 hillumetri.
2020/64 ANNA RAFNSDÓTTIR (1958). Anna Rafnsdóttir afhenti. 0,03 hillumetrar.
2020/65 STAFHOLTSTUNGNAHREPPUR. Jóhann Oddsson afhenti. 0,03 hillumetrar.
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4. Munasafn
Guðrún Jónsdóttir, forstöðumaður
Munasafn er samheiti yfir þrjú söfn: Byggðasafn og Náttúrugripasafn Borgarfjarðar9 og
Listasafn Borgarness.

4.1 Byggðasafn Borgarfjarðar
Í safninu voru í árslok skráð 10212 númer en voru 10.193 númer í árslok 2019. Hér má
sjá lokanúmer skráninga allt aftur til ársins 2010 en á þeim tíma hafa um 70 gripir bæst
við safnkostinn:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

9.466
9.715
9.786
9.903
9.962
10.012
10.146
10.164
10.186
10.193
10.212

Allt sem kom nýtt inn var skráð í Sarp sem er viðurkenndur gagnagrunnur fagsafna (áður
var skráð í Filemaker kerfið, 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. Er hver munur yfirfarinn, mældur og ljósmyndaður og gengið vel frá
honum í geymslur. Má því nærri geta að verkefni þetta er afar seinlegt því safnkosturinn
er stór. Þetta vinnst því eingöngu á löngum tíma.
Byggðasafnið vinnur samkvæmt söfnunarstefnu sem síðast var endurskoðuð í október
2013 og samþykktum frá árinu 2008. Útlánastefna var samin 2017 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 og hefur talsvert
magn muna frá munasöfnum og skjalasafni þegar verið fluttir þangað.
Hvað helstu önnur verkefni safnsins varðar er vísað í almennan formála í upphafi
skýrslunnar.

9

Deild í byggðasafni.
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Aðföng Byggðasafnsins voru 19 en voru sjö árið áður og 22 talsins árið 2018. Árið 2017
var tekið við 18 gripum. Munirnir sem gefnir voru til safnsins á árinu 2020 voru þessir:
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Skrifborðsstóll úr eigu Páls Jónssonar.
Vasi.
Svipa úr eigu Jóns Guðmundssonar, Borgarnesi.
Penni merktur Mjólkursamlagi Borgfirðinga.
Poki saumaður af Bergþóru Hafliðadóttur.
Sniðmát úr eigu Þórarins Ólafssonar Borgarnesi.
Kantriss/rissmát úr eigu Þórarins Ólafssonar Borgarnesi.
Jakki frá Laxfossi/Sveinatungu.
Skæri úr eigu Önnu Guðrúnar Klemensdóttur.
Netanálar úr eigu Páls Stefánssonar.
Netanálar úr eigu Páls Stefánssonar.
Kíkir/sjónauki úr eigu Páls Stefánssonar.
Kommóða, smíðuð af Þórði Jónssyni.
Bolli úr eigu Guðrúnar Hjálmsdóttur.
Bolli úr eigu Vigdísar Pálsdóttur eldri.
Borðfáni merktur Loftorku.
Steinplatti merktur Loftorku.
Steinplatti merktur Konráð Andréssyni.
Barnavagga úr eigu Björns Arasonar.
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4.2 Listasafn Borgarness
4.2.1 Safnkostur
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 inn fyrir þá. Verk safnsins voru öll skráð í Sarp árið 2015.
Hefur þeim verkum sem ekki eru í útláni (sjá síðar) verið komið fyrir í geymslum safnanna.
Alls voru skráðir 22 munir á árinu. Árið áður voru þeir einungis tveir, en árið 2018 voru
skráðir 45 gripir.
Alls voru 802 verk skráð í eigu safnsins í árslok en sma tala ársins 2019 var 782 verk.
Safnið á fé í sjóði sem einnig er frá Hallsteini og ætlað er til byggingar eða endurbóta
listasalar og/eða kaupa á verkum. Stefnan síðustu ár hefur verið að kaupa ekki verk 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 er í vinnslu að bæta við fleiri slíkum. Nýskráningar árið 2020 voru
þessar og vó þar þyngst rausnargjöf Vigdísar Pálsdóttur til safnsins:
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Myndverk eftir Þorgerði Sveinsdóttur frá Eskiholti.
Málverk af Friðriki Dungal e. Ásgeir Bjarnþórsson.
Málverk af Borgarnesi eftir Matthías Ólafsson (Hassa).
Grafík verk (eigið þrykk) e. Baltasar.
Rekadrumbsmynd eftir Guðmund Sigurðsson.
Acrylverk e. Hannes Hafstein sendiherra.
Olíuverk af Hafnarfjalli e. Soffíu Þorkelsdóttur.
Glerlistaverk af „Hafdísi“ e. Oddnýju Þórunnni Bragadóttur.
Haustkvöld e. Svölu Þórðardóttur.
Morgunn eftir jennýju E. Guðmundsdóttur.
Fang e. Tryggva Ólafsson. Olíuverk.
Kvartett e. Tryggva Ólafsson.
Olíuverk eftir Dröfn Friðfinnsdóttur.
Skeytla e. Tryggva Ólafsson.
Landslag e. Karolínu Lárusdóttur.
Eiði e. Tryggva Ólafsson.
Verk e. Júlíus Axelsson.
Verk e. Júlíus Axelsson.
Verk e. Júlíus Axelsson.
Verk e. Guðmund Sigurðsson (f. 1936).
Myndverkið Lóa eftir Guðmund Sigurðsson.
Stytta af Hervaldi Björnssyni skólastjóra, e. Sigurjón Ólafsson.

4.2.2 Sýningahald á listasviði og lán á listaverkum
Vegna séstakra aðstæðna voru sýningar í Hallsteinssal óvenju fáar eða þrjár talsins.
Laugardaginn 29. febrúar var opnuð sýning undir yfirskriftinni Landslag væri lítils virði. Þar
voru sýndar landslagsmyndir úr safneign Listasafns ASÍ eftir Ásgrím Jónsson, Jón
Þorleifsson og Jón Stefánsson auk verks í eigu Nýlistasafnsins eftir hollenska listamanninn
og Íslandsvininn Douwe Jan Bakker (1943-1997). Verk Bakker bar heitið ,,A Vocabulary
Sculpture in the Icelandic Landscape‘‘ – Þrívíddarorðasafn í íslensku landslagi frá 1976-7 –
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og samanstóð af 72 ljósmyndum af ákveðnum þáttum úr landslagi og jarðfræði Íslands.
Verkefnið var samstarfsverkefni með Listasafni ASÍ og Nýlistasafninu sem gaf íbúum
héraðsins tækifæri til að sjá sígild verk eftir listamenn sem dvalið höfðu við listiðkun í
nágrenni Húsafells sem og njóta verka úr samtímanum.
Ný sýning hóf göngu sína um miðjan júní án formlegrar opnunar og bar hún heitið 353
andlit. Vísaði það til þess að þar mátti sjá ljósmyndir þar sem 353 andlit komu fyrir,
myndir af mannlífi í Borgarnesi á fyrrihluta 9. áratugarins séð með augum Helga
Bjarnasonar sem þá starfaði sem blaðmaður Morgunblaðsins á staðnum. Sýningin var
styurkt af Safnaráði og Stéttarfélagi Vesturlands. Hún var fjölsótt og stóð fram í
septembermánuð. Í lok september var önnur óformleg opnun, á sýningunni Síðasta
sýningin. Þar mátti sjá verk Guðmundar Sigurðssonar fyrrv. skólastjóra Grunnskólans í
Borgarnesi. Var hún afar vel sótt.
Sýningin Saga úr samfélagi var opnuð 27. júní, en það er sagði á myndrænan hátt frá
framtaki Eyglóar Lind Egilsdóttur í Borgarnesi, sjö barna móður og ömmu í Borgarnesi
sem gladdi marga á erfiðum Covid-tímum með því að búa sig upp í mismunandi búninga
og guða á gluggann hjá barnabörnum sínum í sóttkví. Ljósmyndirnar tók Sonja Lind
Estrajher Eyglóardóttir dóttir Eyglóar. Með fleiri myndum er á sýningunni varpað frekara
ljósi á konuna að baki þessu vinsæla framtaki. Var verkefnið unnið í samvinnu við
fjölskylduna.
Alls sóttu um 1.100 manns listsýningar á árinu en voru 1.500 árið áður. Skýrist fækkun
gesta fyrst og fremst af takmörkunum v/farsóttarinnar.
Það er stefna Borgarbyggðar að hvetja til listsköpunar og Hallsteinssalur er afar mikilvægt
verkfæri til þess. Um sýningar í salnum gilda ákveðin viðmið sem eru birt á heimasíðu
Safnahúss.
Ein miðlunarleiða Listasafnsins er útlán verka til stofnana og fyrirtækja. Voru verk til sýnis
á eftirfarandi stöðum í árslok:
Háskólinn á Bifröst
Héraðsdómur Vesturlands
KPMG, Borgarnesi
Menntaskóli Borgarfjarðar, Borgarnesi
Nepal hugbúnaður
Landbúnaðarháskóli Íslands, Hvanneyri
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, Borgarnesi
Lögreglustjóraembættið, Borgarnesi
Ráðhús Borgarbyggðar

7 verk
6 verk
2 verk
3 verk
2 verk
13 verk
1 verk
10 verk
54 verk

Samtals voru 98 verk í útláni til stofnana og fyrirtækja á árinu og var það nokkur aukning
frá árinu 2019 (90 verk).
Nokkur verk eftir Eyborgu Guðmundsdóttur voru lánuð til Gallerís til Úthverfu/Outvert
Art Space (áður Slunkaríki) á Ísafirði, á seinni hluta sýningarraðar þar í sumar.
Sýningarröðin hét Ferocious Glitter og sagði á sinn hátt sögu myndlistar á Ísafirði.
Sýningarstjóri var Gavin Morrison og Elísabet Gunnarsdóttir var tengiliður við verkefnið.
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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 ásamt listrænum áherslum sem snúa að alþjóðleika, sköpunarkrafti og verndun
náttúrunnar. Hefur sýningin orðið gott innlegg í safnfræðslu og er vinsæl bæði meðal íbúa
og ferðamanna. Árið 2016 barst góður gripur á sýninguna að langtímaláni frá
Náttúrugripastofnun, haförn frá árinu 1959 sem hafði rekið vestur í Rauðasandshreppi á
sínum tíma. Um sitjandi össu er að ræða og hafði vænghaf hennar mælst 220 cm. Var
ráðgast við hönnuð sýningarinnar um staðsetningu fuglsins á sýningunni Ævintýri fuglanna.

4.3.3. Nýskráningar
Árið 2017 náðist sá merki áfangi að steinasafn safnsins var greint, flokkað og skráð. Þar
með var Náttúrugripasafn Borgarfjarðar fyrsta safn sinnar tegundar sem skráði allan
safnkost sinn í Sarp. Þetta mikilvæga verkefni var styrkt af Uppbyggingarsjóði Vesturlands.
Af þessu leiddi að á árinu 2017 voru 855 gripir nýskráðir í safnið. Árin 2018 og 2019 var
ekki um nýskráningar að ræða og enginn gripur kom á safnið á árinu 2020.

4.3.4. Lán til annarra safna

Gripir voru ekki lánaðir á sýningar á árinu.

Gert í Borgarnesi í janúar og febrúar 2021
Guðrún Jónsdóttir (sign)
Jóhanna Skúladóttir (sign)
Sævar Ingi Jónsson (sign)

