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Starfsemi
Héraðsskjalasafn Austfirðinga er stjórnsýslustofnun sem starfar samkvæmt lögum um opinber
skjalasöfn (nr. 77/2014). Safnið er byggðasamlag í eigu sveitarfélaga á Austurlandi og starfar í
samræmi við stofnsamning sem hefur tekið nokkrum breytingum gegnum árin, meðal annars
vegna sameininga sveitarfélaga. Núverandi stofnsamningur tók gildi þann 1. desember 2018.
Meginhlutverk safnsins er að taka við skjölum skilaskyldra aðila, sveitarfélaga og stofnana á
þeirra vegum, skrá þau og varðveita. Forstöðumaður afhendingarskylds aðila ber ábyrgð á
skjalastjórn og skjalavörslu viðkomandi aðila og að unnið sé í samræmi við fyrirmæli laga og
reglna þar að lútandi. Það sama gildir um formann stjórnsýslunefndar og forstöðumenn
sveitarfélaga og stofnana. Sá sem ber ábyrgð á skjalastjórn og skjalavörslu skal varðveita málsgögn
þannig að þau séu aðgengileg í samræmi við lög og reglur en jafnframt að vernda skjöl fyrir
ólöglegri eyðileggingu, breytingu og óleyfilegum aðgangi.
Héraðsskjalasafnið tekur einnig við einkaskjölum, t.d. bréfasöfnum og dagbókum einstaklinga,
skjölum félaga og fyrirtækja, enda er þar að finna upplýsingar um samfélög liðins tíma sem ekki
eru í opinberum skjölum.

Stjórn og aðalfundur
Aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga var haldinn á Egilsstöðum 29. nóvember 2019.
Fundinn sóttu fulltrúar aðildarsveitarfélaga, stjórn byggðasamlagsins, forstöðumaður og
fundarstjóri frá Austurbrú. Fulltrúar sveitarfélaga á aðalfundinum voru:
Borgarfjarðarhreppur:
Djúpavogshreppur:
Fjarðabyggð:
Fljótsdalshérað:
Fljótsdalshreppur:
Seyðisfjarðarkaupstaður:
Vopnafjarðarhreppur:

enginn fulltrúi
umboð til fulltrúa Fljótsdalshéraðs
Gunnlaugur Sverrisson
Óðinn Gunnar Óðinsson
Gunnþórunn Ingólfsdóttir
Tinna Guðmundsdóttir
umboð til fulltrúa Fljótsdalshéraðs

Stjórnarmenn sem tóku við í desember 2018, allt nýir fulltrúar:
fyrir
Djúpavogshrepp,
Seyðisfjarðarkaupstað
og Vopnafjarðarhrepp:
Fjarðabyggð:
Fljótsdalshérað,
Fljótsdalshrepp og
Borgarfjarðarhrepp

aðalmaður
Þorbjörg Sandholt
(Djúpavogi)

varamaður
Berglind Häsler (Djúpavogshreppi)
frá maí 2019:
Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir

Anna Margrét Birgisdóttir
(Breiðdalsvík)
Helgi Bragason
(Fljótsdalshéraði)

Magni Þór Harðarson
(Eskifirði)
Jón Ólafur Sigurðsson
(Fljótsdalshreppi)

Nýja stjórnin skipti með sér verkum á fyrsta fundi sínum að loknum aðalfundi árið 2018:
Anna Margrét er formaður stjórnar, Þorbjörg varaformaður og Helgi meðstjórnandi.
Fjórir stjórnarfundir voru haldnir á árinu 2019: í febrúar, júní, september og nóvember.
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Starfsfólk
Fastráðnir starfsmenn Héraðsskjalasafnsins á árinu 2019 voru þrír. Bára Stefánsdóttir
forstöðumaður í 100% starfi, Magnhildur Björnsdóttir skjalavörður í 100% starfi og Jóhanna
Ingibjörg Sveinsdóttir í 50% starfi við skönnun og skráningu ljósmynda. Samtals 2,5 stöðugildi.
Tveir starfsmenn voru ráðnir til að sinna tímabundnum verkefnum og sérverkefnum.
Dagmar Rós Ríkharðsdóttir vann í sex mánuði við sérverkefni fyrir Fljótsdalshérað við að flokka
og skrá skjöl Eiðahrepps. Rannveig Lóa Haraldsdóttir vann í rúma tvo mánuði, síðari hluta
október, allan nóvember og desember við að skrá og miðla myndum af hreppsbókum á vef.
Skjalabækurnar voru skannaðar af starfsmanni hjá Skjala- og myndasafni Norðfjarðar.

Starfsfólk og sumarstarfsfólk í Safnahúsi 2019. Á myndina vantar Elsu og Jóhönnu.

Húsnæði
Héraðsskjalasafn Austfirðinga er staðsett í Safnahúsinu á Egilsstöðum en það hýsir einnig
Bókasafn Héraðsbúa og Minjasafn Austurlands. Húseigandi var Fljótsdalshérað (nú Múlaþing).
Frá árinu 2011 hefur Héraðsskjalasafnið leigt 80 fm skjalageymslu við Fagradalsbraut.
Þann 22. maí 2018 undirrituðu Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra og
Björn Ingimarsson bæjarstjóri Fljótsdalshéraðs samkomulag sem felur í sér stofnframlag til
byggingar menningarhúss á Egilsstöðum. Við það tækifæri sagði ráðherra að framlagið sé í fimm
ára fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Tímaramminn sem Fljótsdalshérað gaf sér í verkið var árin
2019-2022 en framkvæmdir við Safnahúsið eru ekki hafnar þegar þetta er ritað.
Mikilvægt er að ekki dragist lengur að hefjast handa í Safnahúsinu enda er núverandi húsnæði
orðið of lítið og þar vantar ýmis rými sem eðlilegt þykir að hafa á vinnustöðum, svo sem
fundarherbergi og kaffistofu með rennandi vatni (kaffiaðstaða er í opnu rými í anddyri á neðstu
hæð án vasks). Einnig vantar forvörsluherbergi sem hægt væri að nýta með Minjasafni þar sem
starfsfólk gæti verið í hlífðarfatnaði og með sérstakan loftræstan stinkskáp við að hreinsa skjöl og
gripi. Skjöl sem berast á Héraðsskjalasafnið eru stundum í slæmu ástandi (jafnvel með skordýrum
og myglu) og hefur starfsfólk þurft að hreinsa þau í daglegu skrifstofurými sínu eða í anddyri
hússins. Það er óviðunandi fyrir heilsu starfsfólks að þurfa að meðhöndla óhrein skjöl í
hefðbundnu skrifstofurými eða í kaffiaðstöðu starfsfólks.
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Rekstur
Framlög aðildarsveitarfélaga til reksturs safnsins voru 26,9 millj. kr. á árinu 2019. Önnur
rekstrarframlög voru: 855 þús. kr. úr ríkissjóði og framlög Minjasafns Austurlands og SSA til
Ljósmyndasafns Austurlands 1,8 millj. Styrkir og aðrar tekjur voru 7,6 millj.
Rekstrartekjur ársins 2019 námu samtals 38,1 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 32,5
millj. Tekjur ársins voru því 5,6 millj. yfir áætlun. Mismunurinn liggur í 4,2 millj. sérverkefni fyrir
Fljótsdalshérað og 1,9 millj. verkefnastyrk frá ríkinu vegna skönnunar og miðlunar hreppsbóka.
Rekstrargjöld ársins 2019 námu samtals 43,9 millj. kr. en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 38,3 millj.
Gjöldin voru því 5,6 millj. kr. hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld voru 25,3
millj. en áætlun gerði ráð fyrir 20,3 millj. Ástæða þessarar hækkunar er ráðning tímabundinna
starfsmanna vegna sérverkefna sem sérframlag og styrkur kom á móti. Framlög til bókasafns
Halldórs og Önnu Guðnýjar, Ljósmyndasafns Austurlands og skjalasafnsins í Neskaupstað voru
alls 6,6 millj. Annar rekstrarkostnaður var 10,6 millj.
Niðurstaða rekstrarreiknings Héraðsskjalasafns Austfirðinga bs. fyrir árið 2019 er því tap að
fjárhæð 5,7 millj. kr. sem er svipuð upphæð og áætlun gerði ráð fyrir. Bókfærð húsaleiga í
Safnahúsi var 5,8 millj. Af öðrum rekstri var rekstrarafgangur um 112 þús. kr.
Handbært fé var 1,8 millj. kr. í ársbyrjun en 1,1 millj. í árslok og lækkaði því um 0,7 millj. á milli
áranna 2018 og 2019.
Nánari upplýsingar um rekstur Héraðsskjalasafns Austfirðinga bs. eru í ársreikningi.
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Móttaka skjala, gesta og erinda
Formlegur afgreiðslutími var óbreyttur frá fyrra ári: mánudaga til fimmtudaga kl. 12-16.
Afhent skjöl
Skjalaafhendingar til safnsins á árinu 2019 voru 73 en misjafnlega stórar. Allt frá einu skjali eða
ljósmynd upp í marga skjalakassa eða stærri myndasöfn. Af þeim voru 36 afhendingar með
pappírsskjölum, 22 ljósmyndaafhendingar, tólf afhendingar með blönduðu efni, tvær afhendingar
til bókasafns og ein afhending með hljóðupptökum.
Um var að ræða 55 afhendingar frá einstaklingum, tólf afhendingar frá skilaskyldum sveitarfélögum og stofnunum, fjórar afhendingar frá félögum eða samtökum og tvær afhendingar frá
fyrirtækjum. Í langflestum tilvikum kom það í hlut starfsmanna safnsins að ganga frá skjölum í
viðurkenndar umbúðir og skrá efnið. Með skilaskyldum aðilum er átt við að gögnin hafi verið frá
stofnunum sem eiga að skila á Héraðsskjalasafnið, jafnvel þó að einstaklingur hafi afhent skjölin.
Stærsta afhendingin 2019 kom frá Eiðahreppi og var afhent af fyrrverandi oddvita hans. Var
það viðbót við afhendingu sem kom 2018 og var skráð árið 2019 af starfsmanni sem var ráðinn
tímabundið í sex mánuði og var það sérverkefni greitt af Fljótsdalshéraði. Afhendingin frá 2019
er í skráningu þegar þetta er ritað árið 2020.
Ekki hefur náðst að skrá nema um helming afhendinga sem bárust til safnsins á árinu. Einnig
eru nokkrar eldri afhendingar ófrágengnar. Mun sá hali lengjast eftir því sem fleiri afhendingar
berast þar sem núverandi starfsmannafjöldi dugar ekki til að skrá allt sem er afhent til safnsins.
Gestir og fyrirspurnir
Árið 2019 leituðu rúmlega þúsund aðilar til skjalasafnsins. Erindin voru fjölbreytt og mislangur
tími fór í að leita að heimildum, skjölum og ljósmyndum.
Gestir og fyrirspurnir/erindi 2019
Einstaklingar/nemendur/fræðimenn
Opinberar stofnanir
Félagasamtök
Fyrirtæki
samtals:

fjöldi fyrra ár
709
806
254
293
30
13
26
38
1.019
1.150

Á safnið sjálft komu 599 á safnið sjálft, önnur erindi bárust gegnum síma eða með pósti.
Hver safngestur/viðskiptavinur fékk úrlausn á ýmsum málum (sumir fleiri en einu).
Flestir sem höfðu samband hafa búsetu á Austurlandi eða 751 aðili:
Tegundir fyrirspurna erinda 2019
fjöldi
Bókasafn
246
Ljósmyndir
228
Leit að skjölum
179
Lestrarsalur
134
Viðburðir, safnkynningar o.fl.
113
Móttaka skjala og ljósmynda
87
Ráðgjöf um skjalamál
61
Ljósritun/prentun/skönnun
58
Manntöl og kirkjubækur
56
Kvikmynda- og hljóðefni
6
samtals: 1.168

fyrra ár
244
219
213
187
160
80
80
47
47
12
1.289

Aðsetur 2019
Austurland
Höfuðborgarsvæði
Erlendis
Suðurland & Reykjanes
Norðurland
Vesturland & Vestfirðir
Óþekkt aðsetur

fjöldi
751
155
45
16
33
8
11

fyrra ár
860
164
30
29
24
11
20
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Ráðgjöf og eftirlit með skjalamálum
Í lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 er kveðið á um að héraðsskjalasöfn skuli hafa eftirlit
með afhendingarskyldum aðilum á starfssvæði sínu. Söfnin eiga einnig að taka við og heimta inn
skjöl sem eru orðin 30 ára, þ.e. skjöl sem hafa þýðingu fyrir stjórnsýslu, geyma upplýsingar um
hagsmuni og réttindi borgaranna eða hafa sögulegt gildi. Skilaskyldir til Héraðsskjalasafns
Austfirðinga eru þau sveitarfélög á Austurlandi sem eru aðilar að byggðasamlaginu og allar
stofnanir á þeirra vegum, svo sem önnur byggðasamlög, skólar og hlutafélög í þeirra eigu.
Opinbert eftirlit með héraðsskjalasöfnum
Í mars 2017 sendi Þjóðskjalasafn Íslands rafræna eftirlitskönnun til allra héraðsskjalasafna og
óskaði eftir ýmsum upplýsingum um starfsemi þeirra. Svör um Héraðsskjalasafn Austfirðinga
voru send í apríl ásamt viðeigandi fylgiskjölum. Skýrsla sem byggði á svörum við könnuninni kom
út hjá Þjóðskjalasafni í desember 2018 ásamt beiðni um að rekstraraðilar safnsins sendi tímasetta
áætlun um hvernig staðið verði að úrbótum á þeim þáttum sem mættu betur fara í starfseminni.
Stjórn fól héraðsskjalaverði að gera áætlunina og senda eftirlitskönnun um skjalamál til
aðildarsveitarfélaganna.
Ekki er hægt að bregðast við öllum ábendingum Þjóðskjalasafns nema sveitarfélögin auki
fjárframlög til Héraðsskjalasafnsins. Við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2019 var óskað eftir hærri
framlögum svo unnt væri að ráða einn starfsmann til viðbótar á safnið. Sveitarstjórn
Fljótsdalshéraðs samþykkti viðbótarframlag miðað við að ráðinn yrði nýr starfsmaður í hálft
stöðugildi en þar sem hin sveitarfélögin sex samþykktu ekki öll slíka hækkun varð að falla frá því
að fjölga starfsfólki. Fljótsdalshérað greiddi hæstu framlögin til Héraðsskjalasafns árið 2019 og
þar á eftir kom Fjarðabyggð.
Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 reyndi stjórn enn að fjölga starfsfólki um eitt stöðugildi. Öll
sveitarfélögin voru samþykk því að hækka framlögin vegna þessa nema Fjarðabyggð sem hafnaði
beiðninni. Í ljósi fjárhagsþrenginga hjá sveitarfélögum vegna kórónuveirufaraldurs á árinu 2020
ákvað stjórn Héraðsskjalasafnsins að óska ekki eftir hærri fjárframlögum til að fjölga starfsfólki á
árinu 2021 þó mikil þörf sé á því. Vonast er til að hægt verði að ráða starfsmann í tímabundin
sér- eða átaksverkefni fyrir sveitarfélög á árinu 2021 gegn sérstöku framlagi frá viðkomandi
sveitarfélögum. Einnig verður sótt um áframhaldandi styrk til Þjóðskjalasafns Íslands um
skönnun gjörðabóka og hreppsbóka.
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Rafræn eftirlitskönnun til sveitarfélaga á Austurlandi
Í lögum um opinber skjalasöfn kemur fram að opinberar stofnanir þurfi að haga skjalastjórn, skrá
mál og varðveita málsgögn í samræmi við lögin og reglur sem á þeim byggja. Á árinu 2019 leituðu
ýmsir skilaskyldir aðilar ráða um varðveislu, grisjun, skráningu og afhendingu skjala. Héraðsskjalavörður hefur sett saman leiðbeiningar þar sem vísað er til helstu laga og reglna um skjalamál.
Í 9. gr. fyrrnefndra laga kemur fram: Héraðsskjalasafn skal hafa eftirlit með skjalavörslu þeirra
aðila sem eru afhendingarskyldir um skjöl sín og önnur gögn til þess“. Í eftirlitsskýrslu
Þjóðskjalasafns um safnið kom fram að eftirlitið þurfi að vera formlegra en verið hefur. Ekki er
nóg að gefa út leiðbeiningar, veita ráðgjöf þegar eftir því er leitað eða senda tilkynningar um ný
lög, reglugerðir eða reglur um skjalastjórn og skjalavörslu heldur þurfi að gera formlegar kannanir.
Þann 3. október 2019 sendi héraðsskjalavörður rafræna eftirlitskönnun um skjalamál til
aðildarsveitarfélaga Héraðsskjalasafnsins sem þá voru sjö talsins. Svar barst frá þeim öllum nema
Seyðisfjarðarkaupstað. Helstu niðurstöður voru þær að einungis tvö af sveitarfélögunum,
Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað, voru með sérstakan starfsmann sem sá um skjalavörslu og
skráningu mála á bæjarskrifstofunum. Sömu sveitarfélög voru þau einu sem voru komin með
formlega skjalavistunaráætlun og skráðu bréf og erindi í málaskrá eftir málalykli.
Könnunin er aðeins fyrsta skrefið í gerð slíkra eftirlitskannana og mikið verk óunnið þar sem
æskilegt væri að senda sambærilega könnun til allra skilaskyldra aðila á starfssvæðinu. Svo sem
grunn-, leik- og tónlistarskóla, byggðasamlaga, hlutafélaga í eigu sveitafélaga sem og allra annarra
opinberra aðila sem sveitarfélögin standa að. Raunar verður staðan í skjalamálum sveitarfélaganna
ekki fullkönnuð nema með því að fara í eftirlitsheimsóknir á viðkomandi stofnanir og gera
úttektir á skjalastjórnun, skráningu mála, skjalageymslum og öryggi trúnaðarskjala.
Skjöl koma óskráð á safnið eða eru ekki afhent í samræmi við lög
Þegar afhendingar sem hafa borist frá skilaskyldum aðilum til ársloka 2019 eru skoðaðar kemur í
ljós að Vopnafjarðarhreppur hefur eitt sveitarfélaga ekki afhent heildstætt skjalasafn sem nær yfir
öll skjöl, bréf og mál sem eru orðin 30 ára gömul og ná allt til ársins 1990. Þegar þetta er ritað í
nóvember 2020 er hreppurinn að vinna í því að fara yfir eldri skjöl með það að markmiði að
afhenda gögnin flokkuð og skráð til Héraðsskjalasafns. Einnig er verið að vinna í
skjalavistunaráætlun og málalykli fyrir skrifstofu sveitarfélagsins sem ætlunin er að nota fyrir
skráningu á skjölum hreppsins.
Starfandi sveitarfélög, stofnanir og samlög á þeirra vegum eiga að skrá skjöl sín áður en þau
koma á Héraðsskjalasafnið. Á það einnig við um gögn frá eldri hreppum sem hafa sameinast
undir nafni nýs sveitarfélags. Margar skilaskyldar stofnanir, svo sem skólar, hafa ekki afhent skjöl
sem eru orðin 30 ára.
Hægt er að semja við Héraðsskjalasafnið um að taka að sér skráninguna gegn gjaldi. Til þess
þarf að ráða tímabundinn starfsmann í átaksverkefni. Æskilegra og hagkvæmara væri að fjölga
starfsfólki á safninu svo ekki þurfi að þjálfa nýja starfsmenn í tímabundin sérverkefni í stað þess
að nýr starfsmaður geti bæði séð um sérverkefni og skráð eitthvað af þeim mörgu afhendingum
sem liggja óskráðar í hillum Héraðsskjalasafnsins vegna þess að núverandi starfsfólk kemst ekki
yfir að skrá þær.
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Ráðstefnur og fundir
Vorfundur Þjóðskjalasafns Íslands með héraðsskjalavörðum var haldinn í Reykjavík dagana 4.-5.
apríl 2019 undir yfirskriftinni Hvernig eflum við opinber skjalasöfn? Umfjöllunarefnin voru fjölbreytt.
Bára sat fundinn og var með innlegg um hlutverk samráðshóps opinberra skjalsafna og að
fulltrúar í honum hafi ekki umboð til að greiða atkvæði um mál eins og skiptingu ríkisframlaga á
milli héraðsskjalasafna. Önnur erindi voru meðal annars: Skjalasöfn hreppstjóra og hreppnefnda.
Rannsóknir hjá opinberum skjalasöfnum. Eftirlit og sjálfstæði opinberra skjalasafna. Einnig var
fjallað um frumkvæðisathuganir Þjóðskjalasafns þar sem meðal annars var brugðist við
tilkynningum um að meðferð skjala og skráning mála hjá skilaskyldum opinberum ríkisstofnunum
sé ábótavant. Haft var samband við forstöðumenn hjá viðkomandi stofnunum og þeim kynnt
ákvæði laga og reglna um vandaða skjalastjórnun og skjalavörslu.
Vorráðstefna Þjóðskjalasafns, Varðveisla, eyðing og aðgengi að upplýsingum í ljósi nýrra
persónuverndarlaga, var haldin þann 14. maí. Bára og Magnhildur fylgdust með vefstreymi.
Héraðsskjalaverðir á Norður- og Austurlandi héldu fund um rafræna skjalavörslu á Akureyri
þann 11. júní. Á fundinn komu sérfræðingar frá Þjóðskjalasafni Íslands sem kynntu reglur um
móttöku og varðveislu á vörsluútgáfum rafrænna gagna. Einnig var rætt um mögulegt samstarf
milli safnanna og um hvaða verkþætti væri hægt að leita til Þjóðskjalasafns með.
Bára fylgdist með fræðslufundi skrásetjara í bókasafnskerfinu Gegni í gegnum vefstreymi 10.
maí. Fulltrúar frá Landskerfi bókasafna voru með kynningar- og samráðsfund á Egilsstöðum
þann 30. október um nýtt bókasafnskerfi og innleiðingu þess og sat Bára þann fund.
Ráðstefna Félags héraðsskjalavarða fyrir starfsfólk skjalasafna fór fram í Borgarnesi dagana 9.11. október. Ýmis fróðleg erindi voru flutt á ráðstefnunni sem Bára, Ingibjörg og Magnhildur
tóku þátt í. Meðal annars var fjallað um rannsóknir á skjalasöfnum, rafræna varðveislu og
frumkvæðisathugun Borgarskjalasafns. Einnig var aðalfundur félagsins á dagskrá.

Þátttakendur á ráðstefnu skjalavarða í Borgarnesi.
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Sýningar, kynningar- og útgáfustarf
Héraðsskjalasafnið tók þátt í ýmsum viðburðum á árinu. Skjalasafnið hefur ekki fjárhagslegt
bolmagn til að standa fyrir sjálfstæðum sýningum en leitast er við að sækja um styrki til að láta
slíkar hugmyndir verða að veruleika og þá gjarnan í samvinnu við hin söfnin í Safnahúsinu.
Sýningar og aðrir viðburðir
Eftirlýstir Íslendingar á 17. og 18. öld
Sýning með teikningum myndlistarnema af eftirlýstu fólki var opnuð á Dögum myrkurs þann 30.
október. Daníel Daníelsson sagnfræðingur flutti erindi um rannsóknina á bak við sýninguna og
áhugasamir gestir mættu í Safnahúsið af þessu tilefni. Sýningin, sem ber yfirskriftina Eftirlýstir
Íslendingar á 17. og 18. öld, samanstendur af 30 teikningum nemenda á teiknibraut við
Myndlistaskólann í Reykjavík. Teikningarnar voru unnar upp úr lýsingum á eftirlýstu fólki sem
birtust í Alþingisbókum Íslands frá miðri 17. öld og undir lok 18. aldar. Viðburðurinn var
samstarfsverkefni Minjasafns Austurlands, Bókasafns Héraðsbúa og Héraðsskjalasafns
Austfirðinga og var styrktur af Alcoa Fjarðaáli.
Icelandic Roots kynning
Þann 27. ágúst stóð félagsskapur á vegum Icelandic Roots fyrir námskeiði um leit að og skráningu
á ættfræðiupplýsingum í gagnagrunninn. Áhugafólk getur óskað eftir að gerast sjálfboðaliðar við
skráninguna. Héraðsskjalasafnið er áskrifandi að IR og hafa upplýsingar í honum reynst vel við
heimildaleit og við að aðstoða fólk við að finna ættingja, hvort sem það eru afkomendur
Íslendinga í Ameríku eða Íslendingar sem vilja kynna sér líf forfeðra sem þangað fluttust. Doug
Hanson frá Bandaríkjunum og Valdimar Gunnarsson frá Akureyri sáu um kennsluna sem fór
fram í Safnahúsinu. Auk starfsfólks Héraðsskjalasafns komu sex ættfræðigrúskarar á námskeiðið.
Saga þýskra kvenna á Íslandi - Deutsche Einwanderinnen in Island
Laugardaginn 31. ágúst las Anne Siegel rithöfundur og blaðamaður frá Þýskalandi upp úr bók
sinni um sögu þýskra kvenna á Íslandi. Tilefnið var að liðin eru 70 ár frá komu þýskra
landbúnaðarverkamanna til Íslands. Viðburður var haldinn í samvinnu við hin söfnin í
Safnahúsinu, Minjasafn Austurlands og Bókasafn Héraðsbúa.

Listaverk á sýningunni Eftirlýstir Íslendingar á 17. og 18. öld.
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Safnkynningar og heimsóknir
Ýmsir skólahópar komu til að kynna sér Héraðsskjalasafnið í fylgd kennara eða til að leita
heimilda fyrir verkefni. Voru það bæði menntaskóla- og grunnskólanemendur.
Þann 23. janúar mættum við starfsfólkið í 40 ára afmæli Skjala- og myndasafns Norðfjarðar.
Tímamótanna var minnst í Safnahúsinu í Neskaupstað þar sem boðið var upp á sýningu á
skjölum, ljósmyndum og gripum í vörslu safnsins og haldin voru erindi um starfsemina.
Héraðsskjalasafn Austfirðinga hefur átt afar gott samstarf við Guðmund Sveinsson
forstöðumann í gegnum árin.
Hrefna Róbertsdóttir þjóðskjalavörður og Njörður Sigurðsson sviðsstjóri hjá Þjóðskjalasafni
Íslands heimsóttu safnið 9. maí og kynntu sér starfsemina.
Ferð til Manitoba og Norður-Dakóta
Dagana 15.-23. maí 2019 tók Bára þátt í hópferð til Manitoba í Kanada og Norður-Dakóta í
Bandaríkjunum. Ferðin var skipulögð fyrir tilstuðlan Þjóðræknisfélags Íslendinga á Íslandi í
tengslum við 100. þing Þjóðræknisfélags Íslendinga í Vesturheimi en einnig var farið á slóðir
Vestur-Íslendinga á Ameríku. Á dagskrá var meðal annars skoðunarferð um Winnipegborg með
áherslu á sögu íslensku landnemanna, heimsókn í íslenskudeildina og bókasafnið við
Manitobaháskóla, Þjóðræknisþing og rútuferðir til Nýja-Íslands og í byggðirnar í Norður-Dakóta.
Þjóðræknisfélag Íslendinga var stofnað 1. desember 1939. Tilgangur félagsins var að auka
samskipti og samvinnu milli Austur- og Vestur-Íslendinga. Þá voru liðin 20 ár frá stofnun
Þjóðræknisfélags Íslendinga í Vesturheimi sem nú heitir The Icelandic National League of North
America og er systurfélag Þjóðræknisfélags Íslendinga sem verður 80 ára síðar á þessu ári.
Á Héraðsskjalasafni Austfirðinga eru ýmsar merkilegar heimildir um sögu Íslendinga í
Vesturheimi, svo sem bréf og ljósmyndir. Markmið ferðarinnar var að kynna sér sögu íslensku
landnemanna í Kanada og Bandaríkjunum og komast í samband við safnafólk á svæðinu.

Við minnisvarða um skáldið Stephan G. Stephansson.

10

Áramótakort
Héraðsskjalasafnið hefur gefið út jóla- eða áramótakort nær óslitið frá árinu 1978. Kortin eru
send til velunnara safnsins, þeirra sem afhenda skjöl á Héraðsskjalasafnið á árinu og til
héraðsskjalasafna um land allt.
Jóhann Magnús Bjarnason (1875-1945)
Kort ársins 2019 var helgað Jóhanni Magnúsi Bjarnasyni
skáldi og kennara frá Meðalnesi í Fellum. Hann var níu ára
1875 þegar foreldrar hans, Bjarni Andrésson og Kristbjörg
Magnúsdóttir, tóku sig og börnin upp frá Fljótsbakka í
Eiðaþinghá og fluttu til Kanada í von um betri daga.
Fyrstu árin dvöldust þau í Nova Scotia en settust síðan að
í Íslendingabyggð í nágrenni Winnipeg í Manitoba þar sem
Jóhann gekk í barnaskóla. Helsta starf hans varð síðar
barnakennsla víða í Íslendingabyggðum vestanhafs. Jóhann
hóf kennslu í Árnesi við Winnipegvatn árið 1889 og um
svipað leyti hóf hann að hasla sér völl sem rithöfundur.
Fyrsta bók Jóhanns Sögur og kvæði kom út í Winnipeg 1892. Síðar hóf hann að skrifa skáldsögur
og fjallaði sú fyrsta þeirra Eiríkur Hansson um lífsbaráttu landnemans og barna hans. Aðrar
þekktar bækur eftir Jóhann eru Brasilíufararnir og Í Rauðárdalnum. Kona Jóhanns var Guðrún
Hjörleifsdóttir og létust þau bæði í Elfros í Saskatchewan árið 1945.

Jóhann og nemendur í Geysisbyggð. Ljósmyndari: Anna Ólafsdóttir frá Mjóafirði.
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Ljósmyndasafn Austurlands
Ljósmyndasafn Austurlands er sérstök deild innan Héraðsskjalasafns Austfirðinga og rekið með
framlagi frá Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi, Minjasafni Austurlands og Héraðsskjalasafninu.
Myndasöfn Ljósmyndasafnsins spanna allt frá mannamyndum teknum fyrir aldamótin 1900 til
frétta- og íþróttamynda frá síðari helmingi 20. aldar. Enn berast gamlar myndir til safnsins, svo
sem úr dánarbúum. Ýmsir aðilar, bæði einstaklingar og safnafólk, hafa aðstoðað okkur við að
bera kennsl á einstaklinga og staði á ljósmyndum. Óþekktar myndir hafa sem fyrr verið birtar í
Austurglugganum og oft fást upplýsingar um nöfn með því móti. Einnig erum við með sérstakt
svæði fyrir óþekktar myndir á ljósmyndavef safnsins.
Ljósmyndavefur
Ljósmyndavefur á slóðinni myndir.heraust.is var opnaður árið 2014. Á vefnum voru þá um 55
þúsund myndir. Í lok árs 2019 var fjöldi mynda á vefnum kominn í um 66 þúsund, þar af eru
rúmlega 2000 óþekktar.
Búið er að skanna mun fleiri myndir sem eru nú í skráningu eða bíða skráningar og verða þær
ekki birtar fyrr en skráningu hverrar afhendingar er lokið. Sumar myndanna verða þó ekki birtar á
ljósmyndavefnum, m.a. vegna óvissu um höfundarétt.
Ekki er hægt að slá föstu hversu margar myndir eru til hjá Ljósmyndasafninu þar sem hluti
safnsins er ekki fullskráður. Hver afhending er sett í aðfangaskrá en ekki er búið að skanna og
skrá allar myndir. Sífellt bætist við safnið, bæði ljósmyndir eða kópíur á pappír, filmur, skyggnur
og myndir á stafrænu formi. Myndum á ljósmyndavefnum á eftir að fjölga eftir því sem fjármagn
fæst til frekari skönnunar og skráningar.
Fljótsdalshérað styrkti verkefnið myndarlega eins og undanfarin ár eða um eina milljón króna.
Ljósmyndavefurinn hefur vakið athygli og skapað nokkra tekjumöguleika við sölu á myndum til
útgáfu í bókum og tímaritum eða öðrum miðlum.
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Bókasafn Halldórs og Önnu Guðnýjar
Árið 2019 bættust 132 titlar við bókasafnið. Um er að ræða bækur sem keyptar voru af rekstrarfé
safnsins (framlög skv. stofnsamningi Héraðsskjalasafns) en einnig berast safninu ýmsar
bókagjafir. Aðfangalista má sjá á vefsíðu safnsins og hægt er að leita í bókakostinum á vefnum
leitir.is. Heildarfjöldi eintaka í lok árs 2019 var um 16.600 en nokkuð er um tvítök. Titlar eru um
11.700 og eru margir þeirra nokkurra binda verk. Bókasafninu tilheyrir einnig veglegt safn
tímarita, þau eldri mörg innbundin, alls um 600 titlar. Enn bætist við tímaritasafnið því um 40
titlar eru í áskrift.
Á árinu voru 115 bækur lánaðar út af safninu. Meirihluti safnkostsins er hins vegar ekki til
útláns heldur til afnota á lestrarsal. Auk þess nýtist bókakosturinn starfsfólki Héraðsskjalasafnsins
afar vel í daglegum störfum, t.d. við skráningu skjala og ljósmynda en ekki síður vegna
undirbúnings fyrir uppsetningu sýninga og til að geta svarað fyrirspurnum sem berast.
Héraðsskjalasafnið hefur markað sér þá stefnu að einskorða innkaup við fræðilegt efni,
einkum á sviðum sagnfræði, félagssögu og ættfræði. Einnig er reynt að kaupa allar bækur sem
fjalla um Austurland og bækur sem eru eftir Austfirðinga. Bókasafn Halldórs og Önnu Guðnýjar
hefur því á undanförnum árum verið byggt upp sem rannsóknarbókasafn með sérhæfðari bókaog tímaritakost en hjá almenningsbókasöfnum. Gott samstarf er við önnur bókasöfn á svæðinu
og þegar óskir berast þar um eru bækur frá Héraðsskjalasafninu settar í millisafnalán og gagnast
þær því fólki um allt Austurland.

Elínrós Þorkelsdóttir háskólanemi vinnur að lokaritgerð í lestrarsal.
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Sérverkefni
Á árinu 2019 fékkst áframhaldandi styrkur úr ríkissjóði til að mynda gamlar hreppsbækur og
gjörðabækur sveitarstjórna og miðla þeim á vef.
Skönnun hreppsbóka
Á fyrri hluta ársins auglýsti Þjóðskjalasafn Íslands úthlutun verkefnastyrkja skv. fjárlögum 2019.
Til úthlutunar voru 16,3 millj. kr. til skönnunar- og miðlunarverkefna. Héraðsskjalasafnið í
samvinnu við Skjala- og myndasafn Norðfjarðar fékk 2 millj. kr. í styrk til að skanna elstu
hreppsbækur af Austurlandi. Var því haldið áfram með verkefnið sem hófst árið 2016.
Árið 2019 voru afritaðar gjörða- og hreppsbækur frá Borgarfjarðarhreppi og Tunguhreppi.
Samtals eru það um 10 þúsund ljósmyndir. Allar skjalabækurnar eru varðveittar í geymslu hér á
Egilsstöðum en þar sem Skjalasafnið í Neskaupstað á bókaskanna voru skjalaöskjur lánaðar
þangað og verkið unnið af starfsmanni sem var fenginn í það verkefni sérstaklega. Tveir
starfsmenn voru ráðnir tímabundið á Héraðsskjalasafnið á Egilsstöðum til að yfirfara myndirnar,
skrá skjalabækurnar í myndakerfið og koma myndum af þeim á vef til birtingar.
Myndir af hrepps- og gjörðabókum eru birtar á ljósmyndavef Héraðsskjalasafnsins undir
sérstökum flokki eða myndasafni sem heitir Skjalabækur. Aðeins eru birt opinber skjöl sem eru
orðin 80 ára eða eldri. Á vefinn eru komnar 160 skjalabækur frá 22 hreppum eða sveitarfélögum á
Austurlandi, misjafnlega margar frá eftirtöldum hreppum:
Beruneshreppur, Borgarfjarðarhreppur, Breiðdalshreppur, Búðahreppur, Eiðahreppur,
Fáskrúðsfjarðarhreppur, Fellahreppur, Fljótsdalshreppur, Geithellnahreppur, Hjaltastaðahreppur,
Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Neshreppur, Norðfjarðarhreppur, Reyðarfjarðarhreppur,
Seyðisfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Skriðdalshreppur, Stöðvarhreppur,
Tunguhreppur, Vallahreppur og Vopnafjarðarhreppur.
Fleiri hreppar munu bætast á vefinn eftir því sem skönnun og skráningu vindur fram.
Hreppar/kaupstaðir eru alls 29 á tímabilinu 1874-1940. Gera má ráð fyrir að verkefninu ljúki ekki
fyrr en í lok árs 2022 miðað við þá styrki sem hafa fengist undanfarin ár.
Verkefnið fellur vel að 18. grein laga um opinber skjalasöfn en þar segir meðal annars:
„Mikilvægustu skjöl safnanna skulu vera til á filmum, í rafrænu afriti eða á öðrum vörslumiðli og
eintak afritanna varðveitt á öruggum stað utan höfuðstöðva þeirra.“ Í 20 grein segir enn fremur:
„Opinber skjalasöfn skulu vinna að því að gera mikilvæg skjöl aðgengileg almenningi, svo sem á
vef sínum eða með öðrum hætti“.
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Skrá yfir afhendingar á árinu 2019
Afhendingaraðili
Aðalbjörg
Sigmarsdóttir
Aðalbjörg
Sigmarsdóttir
Anna Guðný
Árnadóttir
Anna Þormar
Atli Vilhelm
Hjartarson
Axel Kristjánsson

Heiti safns Skjalamyndari
Lára Friðný Aðalheiður
Jónsdóttir Höjgaard,
Bakka Langanesi
Skeggjastaðahreppur,
skólanefnd
Guðmundur Jónsson /
Jónína Björnsdóttir frá
Húsey
Valgeir Sigmarsson
Þormar
Jóhanna Björk
Guðmundsdóttir
Axel Kristjánsson,
Reykjavík
Einar Ingvar Sigfússon

Ásta Þórleif
Jónsdóttir
Björn Árdal og Guðný Baldvin Ingi Starkaður
Árdal
Árdal / Guðný I.
Vilhjálmsdóttir
Björn Björgvinsson
Björn Björgvinsson,
Breiðdalsvík
Breiðdalshreppur /
Helga Svanhvít
Þrastarsdóttir
Edda Björnsdóttir

Breiðdalshreppur

Einar Már Árnason

Árni Guðmundur
Einarsson
Ármann Halldórsson,
fyrrv. héraðsskjalavörður

Eygló Eiðsdóttir og
Ingibjörg
Kristmundsdóttir

Aðalheiður Sigurðardóttir

Innihald
Gamalt myndalbúm og bréf frá Ameríku frá Sigbirni
Sigbjörnssyni frá Ytra-Nýpi til Jóns föður Láru.
Gögn frá skólanefnd og grunnskóla
Skeggjastaðahrepps.
Ljósrit af bréfum frá Guðmundi Jónssyni og Jónínu
Björnsdóttur frá Húsey, skrifuð í Kanada 1928-1939.
Þrjár stórar fjölskyldumyndir í römmum.
Manntöl, niðjatöl og ýmis gögn um ættfræði.
Leyfi til hreindýraveiða árin 1964, 1968 og 1969.
Ljósmynd úr veiðiferð 1963.
Myndir frá skólaárum á Eiðum 1928 o.fl.
Skjöl og ljósmyndir úr búi Baldvins Inga frá
fósturforeldrum hans Guðnýju Vilhjálmsdóttur og
Einari Sveini Einarssyni.
Ljósmynd af verslunarhúsi sem stóð efst á Selnesi
Breiðdalsvík. Brynesverslun á Seyðisfirði byggði
húsið 1896.
Gögn frá árunum 1950-1988: hafnarmál,
heilsugæslustöð, brunabótamat, skólamál og
Hraðfrystihús Breiðdælinga.
Grána og Hæringur. Ljósmynd í lit af síðustu
hestunum á Galtastöðum fram.
Ljósmynd í ramma af Einari Jónassyni klæðskera á
Eskifirði (f. 1877 - d. 1936).
Sendibréf, ljósmyndir og handrit að greinum og
ræðum. Einnig efni eftir aðra höfunda.
Vindlingakassi með ljósmyndum eftir og úr fórum
Emelíu Blöndal á Seyðisfirði.
Fundargerðabækur sveitarstjórnar Breiðdalshrepps
frá árunum 1975-2015. Fundargerðir byggingar- og
skipulagsnefnda 1966-2014. Fundargerðabók
atvinnumálanefndar 1979-1997. Fundargerðabók
landbúnaðarnefndar 1974-1978. Fundargerðabók
sauðfjárveikivarnanefndar 1986.

Fjarðabyggð / Pétur
Sörensson

Breiðdalshreppur

Fjarðabyggð / Pétur
Sörensson

Reyðarfjarðarhreppur

Fundargerðabók kjörstjórnar Reyðarfjarðar 19622004. Fundargerðabók Sorpsamlags MiðAusturlands 2003-2006.

Fljótsdalshérað /
Stefán Bragason

Fljótsdalshérað

Fundargerðabækur bæjarstjórnar, bæjarráðs og
fastanefnda Fljótsdalshéraðs árið 2018.
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Guðbjörg
Guðmundsdóttir
Kolka
Guðmundur Ingi
Sigbjörnsson

Jón Víðir Einarsson,
markavörður

Jónína
Zophoníasdóttir
Karl Jakobsson

Garðar Stefánsson,
Egilsstöðum
Karl Jakobsson,
Egilsstöðum
Guðbjörg Einarsdóttir, frá
Eyri
Dagný Karlsdóttir, frá
Múla

Markaskrá Múlasýslna 2004 og 2012.

Eiginhandrit með kveðskap Bjarna, sendibréf o.fl.
Minnislykill með handriti að ljóðabókinni Gengin
spor sem Guðmundur Ingi tók saman. Prentað
eintak af bókinni.
Guðmundur
Guðmundur Þorleifsson,
Teikningar af fyrstu símalögnum í jörð í
Þorleifsson
Egilsstöðum
Egilsstaðakauptúni 1954.
Guðrún Björnsdóttir, Björn Jónsson, frá
Litaskönnun af símskeyti frá Jóhannesi Kjarval til
frá Geitavík
Snotrunesi
Björns í tilefni af 90 ára afmæli 1948.
Gunnþórunn
Fljótsdalshreppur
Fundargerðabækur sveitarstjórnar Fljótsdalshrepps
Ingólfsdóttir
2002-2011.
Gunnþórunn
Fljótsdalshreppur
Riðunefnd Fljótsdalshrepps: bréf, skýrslur o.fl. 1981Ingólfsdóttir
1992.
Guttormur
Þorbjörn Bergsteinsson og Gamalt fjölskyldualbúm frá Ási.
Metúsalemsson
systkini frá Ási Fellum
Helga Jóna
Kvenfélagið Bláklukka
Fundargerðabók 2006-2015. Ársreikningar 1998Þorkelsdóttir
2017. Félagatal 1988-2017. Gestabók 2012-2016.
Hjörleifur
Hjörleifur Guttormsson
Blaðaummæli, fréttir og greinar um virkjanir og
Guttormsson
stóriðju á Austurlandi.
Hjörleifur
Hjörleifur Guttormsson
Jólakort 2019 með ljósmyndum og upplýsingum um
Guttormsson
byggingar á Hallormsstað. Mynd og nafnalisti frá
sextugsafmæli Guttorms Pálssonar skógarvarðar
1944.
Hrafnhildur
Hlíðarhreppur
Bréf og skjöl oddvita Hlíðarhrepps, frá
Þórarinsdóttir
Hrafnabjörgum 1.
Íris Elísabet
Eva Hjálmarsdóttir frá
Kistill Evu skáldkonu með handritum að bókum
Arthúrsdóttir
Stakkahlíð
hennar, bréfum, ljósmyndum o.fl.
Jóhann B.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkaupstaður, reikningabók bæjarsjóðs
Sveinbjörnsson
1952-1971.
Jón B. Guðlaugsson / Jón Benedikt Guðlaugsson Mynd í ramma af Inga T. Lárussyni.
Sigríður
Sigmundsdóttir
Jón Ingi
Halla Valgerður
Mappa með loftmyndum af þéttbýlisstöðum á
Sigurbjörnsson
Stefánsdóttir, frá
Austurlandi og verðlisti úr verslun Höllu og
Neskaupstað
Höskuldar Stefánssonar í Neskaupstað og á
Reyðarfirði.
Jónína
Jónína Hafsteinsdóttir,
Aldarminning Steingríms M. Sigfússonar 1919-1976.
Hafsteinsdóttir
Reykjavík

Kolbrún
Rögnvarsdóttir
Kristín
Rögnvaldsdóttir

Bjarni Steinsson,
Borgarfirði

Fjárbók 1970-1982.
15 svarthvítar myndir, flestar þekktar.
Ljósmyndir, bækur, póst- og jólakort.
Vefnaðarfræði frá Húsmæðraskólanum á
Hallormsstað 1945-1947. Vinnubók, uppskriftir og
sýnishorn.
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Kristján Pálmar
Arnarsson
Kristján Pálmar
Arnarsson
Laufey Sigríður
Jónsdóttir / Sigríður
Laufey Einarsdóttir
Líneik Anna
Sævarsdóttir
Magnús Pálsson /
Eygló Magnúsdóttir

Kristján Pálmar Arnarsson Tvær svarthvítar litlar myndir: hópmynd tekin við
Eiðaskóla 1966 og mynd af verkamanni á Eskifirði.
Kristján Pálmar Arnarsson Þrjár svarthvítar ljósmyndir frá Eskifirði.

Minjasafn
Austurlands
Ólafía Herborg
Jóhannsdóttir
Ólafur Björnsson hrl.

Jóhannes Kjarval

Páll Pálsson
Páll Pálsson
Pétur Elísson
Pétur Stefánsson
Philip Vogler
Ragnhildur
Aðalsteinsdóttir
Reynir Valgeirsson /
Sólveig
Sigurðardóttir
Sigríður Kröyer
Sigríður
Matthíasdóttir
Sigurður
Aðalsteinsson
Sigurður
Aðalsteinsson
Sigurður
Aðalsteinsson,
Akureyri

Einar Örn Björnsson,
Mýnesi

Tvær ferðatöskur og kassi með skjölum, handritum
og greinum eftir Einar og nokkrar ljósmyndir.

Sævar Sigbjarnarson, frá
Rauðholti
Magnús Pálsson, frá
Veturhúsum

Dagbækur, minnisbækur, bréfasafn, handskrifuð
heimilisblöð og gamlar myndir í albúmi.
Ljósmyndir um 170 stk., úrval úr fjölskyldusafni.
Stórar myndir í ramma af Eskifirði og Reyðarfirði.
Afrit teikninga af byggingum á Veturhúsum eftir
Geir Hólm o.fl.
Jólakort, teikning eftir Kjarval.

Ólafía Herborg
Jóhannsdóttir
Lögmenn Suðurlandi

Bjartar vonir og vonbrigði. Sagan af Clyne Castle og
Jenný. Tekið saman af Ólafíu Herborgu 2018.
Gögn vegna dómsmáls um Krepputungu, tengt
óbyggðanefnd.
Páll Gíslason, Aðalbóli
Lýsing fjárkláðans og Um óþrif í sauðfé, tvö smárit
eftir Snorra Jónsson dýralækni 1876. Úr bókasafni
Páls Gíslasonar.
Páll Pálsson, Aðalbóli
Bréf ritað á Gauksstöðum á Jökuldal 1890 ásamt
ættfræðiskýringum Páls Pálssonar. Ljósrit úr afsalsog veðmálabókum Norður-Múlasýslu.
Árni Halldórsson,
Málsgögn vegna réttindamála, tengt
lögfræðingur
Lagarfossvirkjun.
Pétur Stefánsson, frá Bót Gamlar fjölskyldumyndir.
Útileikhúsið, Hér fyrir
Hljóðsnælda og disklingur með efni frá
austan
Útileikhúsinu.
Ragnhildur
Stækkuð ljósmynd af Páli Pálssyni frá Aðalbóli, af
Aðalsteinsdóttir
sýningunni Bændur á Jökuldal.
Reynir Valgeirsson /
Tvö gömul handrit, nokkuð skemmd af bruna:
Anton Vilhelm Sigurðsson Uppskrift af óþekktu leikriti. Handrit merkt Antoni
með uppskrifuðu námsefni og fleiru frá skólaárum á
Möðruvöllum um 1890.
Guðrún Ingibjörg
Brúðkaupsmynd í stórum ramma: Pétur Stefánsson
Pétursdóttir og Jóhann
(1871-1910) og Sigríður Eiríksdóttir (1877-1946) frá
Þorvaldsson Kröyer
Bót.
Margrét Guðmundsdóttir Ljósmyndir af hreppsnefnd Fljótsdalshrepps um
og Matthías Eggertsson
1970.
Sigurður Aðalsteinsson,
Ljósmyndafilmur, fréttamyndir frá Austurlandi
frá Vaðbrekku
2001-2002.
Sigurður Aðalsteinsson,
Ljósmyndir á stafrænu formi, um 850 mannamyndir.
frá Vaðbrekku
Austurflug sf.
Skjöl frá flugfélagi sem Gunnar Þorvaldsson og
Sigurður stofnuðu árið 1970. Félagið hætti rekstri í
desember 1971.
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Sigurlaug Jónasdóttir Eiðahreppur, Ásta og
og Ásta Þórleif
Sigurlaug
Jónsdóttir
Sigurveig Gísladóttir

Sigurður Sigurðsson,
kennari og bókavörður
Seyðisfirði
Skólaskrifstofa
Austurlands

Skólaskrifstofa
Austurlands /
Jarþrúður Ólafsdóttir
Soffía
Hólmfríður Björnsdóttir,
Benjamínsdóttir
frá Rangá
Sólveig Björnsdóttir Kvenfélagið Björk,
Hjaltastaðaþinghá
Sólveig
Sólveig Sigurðardóttir,
Sigurðardóttir
Seyðisfirði
Stefán Þórarinsson
Þórarinn Þórarinsson,
skólastjóri
Steinunn
Steinunn Ásmundsdóttir
Ásmundsdóttir
Steinþór
Steinþór Steingrímsson
Steingrímsson
Svanbjörg
Jón Sigurðsson og
Sigurðardóttir
Svanbjörg Sigurðardóttir
Hánefsstöðum
Vopnafjarðarhreppur Vopnafjarðarhreppur /
/ Þór Steinarsson
Kaupfélag Vopnfirðinga
Þorgerður
Guðmundsdóttir
Þorsteinn Bergsson

Málfríður Hrólfsdóttir,
Höskuldsstöðum
Búnaðarsamband
Austurlands

Þórarinn Ragnarsson Eiðahreppur
og Sigþrúður
Sigurðardóttir á
Brennnistöðum
Þórhallur Borgarsson Guðlaugur Þórhallsson, frá
Ormsstöðum í Eiðaþinghá
Þórhallur Eyjólfsson, Sigurlilja Ingibjörg
Þórey Eyjólfsdóttir,
Einarsdóttir, ljósmóðir
Bergþóra
Loðmundarfirði
Eyjólfsdóttir

Kjörbók Eiðahrepps 1909-1944, kosningar til
hreppsnefndar og sýslunefndar, væntanlega úr
fórum Jónasar Magnússonar frá Uppsölum. Gögn
frá þorrablótum Egisstaða og Eiðaþinghár o.fl.
Handrit: Þýðing á bókinni Karakterer eftir Friedrich
úr dönsku á íslensku undir heitinu Ástmeyjarheitin,
ásamt formála eftir Sigurð 1958.
Greiningar- og trúnaðargögn vegna nemenda í
grunnskólum, árg. 2002.
Gamlar ljósmyndir, nokkrar þekktar.
Fundargerðabækur 1930-1979. Ársreikningabækur
1930-1999.
Gamlar óþekktar myndir úr safni Sólveigar.
Ljósmyndir úr eigu Þórarins á Eiðum.
Úrklippubækur með greinum sem Steinunn skrifaði
sem fréttaritari Mogunblaðsins 2003-2007.
Mynd af óþekktum manni og konu, tekin á
ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar, Seyðisfirði.
Ábúendatöl, niðjatöl, ættarskrár, íbúaskrár o.fl.
Gjörðabók hreppsnefndar 1981-1985. Gjörðabók
skattanefndar 1933-1947. Skjöl um
bústofnsleigusjóð. Annað frá Kaupfélagi, Sláturfélagi
og saumastofu.
Fjölskyldumyndir.
Vinnugögn vegna útgáfu Sveita og jarða í Múlaþingi,
5. gindi. Nokkrir hreppar, ábúendatöl, jarða- og
sveitarlýsingar.
19 kassar með ýmsum skjölum: bókhald, bréf, skrár
og skýrslur vegna hreppsins, Barnaskóla og
Alþýðuskóla.
Virðingabók Brunabótafélags Íslands fyrir
Eiðahreppsumboð 1986-1993.
Prófskírteini frá Ljósmæðraskóla Íslands 1936,
skipunarbréf ljósmóður í Loðmundarfirði 1937,
hópmynd af hjúkrunarkonum og kennurum o.fl.
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Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 20. febrúar 2019
Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 16:30.
Mætt voru: Anna Margrét Birgisdóttir, Helgi Bragason, Þorbjörg Sandholt, Bára Stefánsdóttir.
Anna stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Skýrsla Þjóðskjalasafns um Héraðsskjalasafn Austfirðinga
Þjóðskjalasafn Íslands (ÞÍ) gerði eftirlitskönnun um starfsemi héraðsskjalasafna árið 2017.
Var þetta rafræn könnun sem Bára svaraði. Í desember 2018 gaf ÞÍ út skýrslu með samanteknum
niðurstöðum um starfsemi 20 héraðsskjalasafna og tillögur til úrbóta. Auk þess vann ÞÍ skýrslu
um hvert safn.
Samkvæmt lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 hefur ÞÍ eftirlit með rekstri
héraðsskjalasafna. Í lögunum kemur einnig fram að héraðsskjalasafn skuli hafa eftirlit með
skjalavörslu þeirra sem eru afhendingarskyldir til safnsins. Það eru sveitarfélög, allar stofnanir og
nefndir á þeirra vegum.
Bára kynnti skýrslu um starfsemi Héraðsskjalasafns Austfirðinga og athugasemdir sínar við mat
ÞÍ. Þrátt fyrir að héraðsskjalavörður eigi að hafa eftirlit með skjalavörslu skilaskyldra aðila getur
hann ekki borið ábyrgð á ef viðkomandi haga skjalavörslu ekki í samræmi við lög og reglur.
Allir tóku til máls um skýrsluna og hlutverk safnsins. Eftirfarandi bókun var samþykkt:
Héraðsskjalasafnið mun á árinu 2019 gera rafræna könnun um skjalavörslu sveitarfélaga á Austurlandi.
Stjórn felur héraðsskjalaverði að óska eftir fundi með sveitar- eða bæjarstjórnum til að kynna starfsemi safnsins
og eftirlitsskýrslu Þjóðskjalasafns.
2. Fjármál og starfsmannamál
Við gerð fjárhagsáætlunar 2019 var óskað eftir hærri framlögum til að ráða einn fastan starfsmann
til viðbótar á safnið. Öll sveitarfélögin nema eitt voru tilbúin til að auka framlög sem samsvaraði
hálfum starfsmanni. Þar af leiðandi varð niðurstaðan 5% hækkun milli ára.
Allir tóku til máls undir þessum lið og samþykktu eftirfarandi bókun:
Héraðsskjalasafn Austfirðinga á skv. lögum að hafa eftirlit með afhendingarskyldum aðilum á starfssvæði sínu.
Mannekla á safninu kemur í veg fyrir að hægt sé að sinna því hlutverki sem skyldi. Stjórn beinir því til
aðildarsveitarfélaga Héraðsskjalasafnsins að auka rekstrarframlög til safnsins á árinu 2020 svo hægt verði að
fjölga starfsfólki á safninu um eitt stöðugildi. Markmiðið er að auka ráðgjöf um skjalamál og gera sveitarfélögum
kleift að afhenda yngri skjöl en verið hefur.
3. Önnur mál
Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs hefur samþykkt drög að samningi við Héraðsskjalasafnið um að taka
að sér sérverkefni fyrir sveitarfélagið. Til greiðslu koma tæpar 1,9 millj. króna. Búið er að ráða
starfsmann tímabundið til að sinna skráningarhluta verksins. Sérhæfð ráðgjöf til sveitarfélagsins
verður í höndum héraðsskjalavarðar.
Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:35.
Anna Margrét Birgisdóttir [sign.]
Helgi Bragason [sign.]
Þorbjörg Sandholt [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]
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Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 3. júní 2019
Fundurinn var haldinn í Safnahúsinu á Egilsstöðum og hófst hann kl. 16:00.
Mættar voru: Anna Margrét Birgisdóttir, Þorbjörg Sandholt og Bára Stefánsdóttir.
Anna stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Drög að ársreikningi 2018
Drög að ársreikningi lögð fram til kynningar og fyrri umræðu.
2. Fjárhagsáætlun 2020
Áætlun gerir ráð fyrir 5,8 millj. kr. tapi (sama og reiknuð leiga í Safnahúsi). Rekstrartekjur verði 42
millj. og rekstrargjöld 47,9 millj. Framlög sveitarfélaga verði 36,2 millj.
Stjórn samþykkir að leggja áætlunina fyrir aðildarsveitarfélög safnsins.
3. Starfsmannamál
Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að bætt verði við starfsmanni í 1 stöðugildi.
4. Önnur mál
Hrefna Róbertsdóttir þjóðskjalavörður og Njörður Sigurðsson sviðsstjóri hjá Þjóðskjalasafni
Íslands (ÞÍ) heimsóttu safnið 9. maí. Rekstraraðilar Héraðsskjalasafnsins þurfa fyrir 31. október
2019 að senda ÞÍ tímasetta áætlun um hvernig staðið verði að úrbótum á þeim atriðum sem
gerðar voru athugasemdir við í skýrslu ÞÍ um starfsemi Héraðsskjalasafns Austfirðinga. Skýrslan
var lögð fyrir stjórnarfund 20.2.2019.
Stjórn felur Báru að gera úrbótaáætlun sem verði lögð fyrir næsta stjórnarfund.
Héraðsskjalaverðir á Norður- og Austurlandi eru að skoða hvaða möguleikar eru á samstarfi
safnanna varðandi rafræna skjalavörslu og langtíma varðveislu rafrænna gagna.
Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:00.
Anna Margrét Birgisdóttir [sign.]
Þorbjörg Sandholt [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]
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Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 23. september 2019
Fundurinn var haldinn í Safnahúsinu á Egilsstöðum og hófst hann kl. 16:30.
Mætt voru: Anna Margrét Birgisdóttir, Helgi Bragason, Þorbjörg Sandholt og Bára Stefánsdóttir.
Anna stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Ársreikningur og endurskoðunarskýrsla 2018
Endurskoðunarskýrsla lögð fram til kynningar og ársreikningur tekinn til seinni umræðu.
Ársreikningur undirritaður.
2. Eftirlitsskýrsla Þjóðskjalasafns
Bára gerir grein fyrir stöðu málsins.
Afgreiðslu frestað til næsta stjórnarfundar.
3. Önnur mál
Breyting á stjórn: Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir tekur sæti varamanns í stað Berglindar Häsler
fyrir Djúpavogshrepp, Seyðisfjarðarkaupstað og Vopnafjarðarhrepp.
Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 18:00.
Anna Margrét Birgisdóttir [sign.]
Helgi Bragason [sign.]
Þorbjörg Sandholt [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]
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Stjórnarfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga 12. nóvember 2019
Fundurinn var símafundur og hófst hann kl. 16:30.
Mætt voru: Anna Margrét Birgisdóttir, Helgi Bragason, Þorbjörg Sandholt og Bára Stefánsdóttir.
Anna stjórnaði fundi og Bára ritaði fundargerð.
Dagskrá:
1. Fjárhagsáætlun og rekstrarframlög 2020
Fyrir fundinum lá ný útgáfa af fjárhagsáætlun með lægri rekstrarframlögum en komu fram í
áætlunum sem voru sendar til aðildarsveitarfélaga 19. júní s.l. Tekið er tilliti til bréfs frá
Fjarðabyggð dags. 24.10.2019 þar sem segir meðal annars að safnanefnd og menningar- og
nýsköpunarnefnd séu sammála um að framlag til Héraðsskjalasafns verði með sama hætti og
2019. „Þar sem unnið er að framtíðarsýn fyrir skjalavörslu í sveitarfélaginu er því ekki fallist á að
veitt verði aukið framlag til ráðningar á starfsmanni á árinu 2020.“
Stjórn samþykkir framlagðar áætlanir og felur Báru að senda skjölin til sveitar- og bæjarstjórna. Óskað verði
eftir staðfestingu á hægt verði að leggja skjölin fyrir aðalfund til staðfestingar. Fljótsdalshreppur samþykkti eldri
áætlunina í júlí og fær tilkynningu um breytinguna.

2. Ársskýrsla 2018
Lögð fram til kynningar.
Verður send til sveitarfélaga með öðrum aðalfundargöngum.
3. Aðalfundur 2019
Aðalfundur byggðasamlagsins verður 29. nóvember.
Fundargögn og beiðni um tilnefndingu aðalfundarfulltrúa verða send út þegar sveitarfélögin hafa svarað erindi
í lið 1.
4. Stofnsamningur
Farið yfir núverandi stofnsamning sem er frá 1. desember 2018.
Ákveðið að endurskoða samninginn á næsta ári í tengslum við sameiningar sveitarfélaga. Báru falið að kanna
hvort heimilt sé að bjóða uppá fjarfund á aðalfundi byggðasamlagsins þar sem það kemur ekki fram í
stofnsamningnum.
5. Önnur mál
Bára er að vinna að starfsáætlun Héraðsskjalasafns fyrir árin 2021-2023 sem er unnin í kjölfar
eftirlitskönnunar og skýrslu Þjóðskjalasafns Íslands um starfsemi safnsins. Á aðalfundinum
verður farið yfir helstu athugasemdir Þjóðskjalasafns og hvernig bregðast þurfi við þeim.
Fleira var ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 17:45.
Anna Margrét Birgisdóttir [sign.]
Helgi Bragason [sign.]
Þorbjörg Sandholt [sign.]
Bára Stefánsdóttir [sign.]
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Aðalfundur Héraðsskjalasafns Austfirðinga árið 2019
Haldinn í fundarsal Austurbrúar á Egilsstöðum föstudaginn 29. nóvember.
Fundurinn hófst kl. 14:00.
Formaður stjórnar, Anna Margrét Birgisdóttir, setti fund og bauð fundarmenn velkomna.
Anna stakk upp á Jódísi Skúladóttur sem fundarstjóra og Báru Stefánsdóttur sem fundarritara.
Var það samþykkt.
Fulltrúar sveitarfélaga á fundinum voru:
Borgarfjarðarhreppur: enginn fulltrúi
Djúpavogshreppur: umboð til fulltrúa Fljótsdalshéraðs
Fjarðabyggð:
Gunnlaugur Sverrisson
Fljótsdalshérað:
Óðinn Gunnar Óðinsson
Fljótsdalshreppur:
Gunnþórunn Ingólfsdóttir
Seyðisfjarðarkaupstaður: Tinna Guðmundsdóttir
Vopnafjarðarhreppur: umboð til fulltrúa Fljótsdalshéraðs
Á fundinum var einnig Helgi Bragason meðstjórnandi.
Fundarstjóri fór yfir kjörbréf og umboð fundarmanna.
Leitaði eftir samþykki fulltrúa á því að gengið verði til dagskrár þó gögn hefðu ekki borist innan
þess tíma sem er tilgreindur í stofnsamningi. Ástæðan er sú að ekki höfðu borist svör við
fjárhagsáætlun frá öllum sveitarfélögunum fyrir tilsettan tíma.
Fundarmenn gerðu ekki athugasemdir og er fundurinn því löglegur.
Dagskrá:
1. Skýrsla stjórnar 2018
Anna flutti skýrslu um störf stjórnar árið 2018.
Ársskýrsla Héraðsskjalasafnsins árið 2018
Bára Stefánsdóttir kynnti skýrsluna og vísaði á nánari umfjöllun undir lið 6 á dagskránni.
2. Afgreiðsla ársreiknings 2018
Bára greindi frá helstu liðum.
Rekstrartekjur voru 34,5 millj. kr. Rekstrargjöld voru 40,4 millj. kr.
Niðurstaða rekstrarreiknings fyrir árið 2018 er því tap að fjárhæð 5,2 millj.
Bókfærð húsaleiga í Safnahúsi var 5,8 millj. Tap af öðrum rekstri var 22 þús. kr.
Handbært fé í ársbyrjun var 2,4 millj. en 1,8 millj. í árslok, lækkaði um 0,6 millj. á milli ára.
Ársreikningur borinn undir atkvæði.
Samþykktur samhljóða.
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3. Afgreiðsla fjárhagsáætlunar 2020
Bára fór yfir fjárhagsáætlun og rekstrarframlög sveitarfélaga.
Fjárhagsáætlun borin undir atkvæði.
Samþykkt með 5 atkvæðum en fulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar sat hjá við atkvæðagreiðslu.
Fulltrúi Fjarðabyggðar gerði athugasemdir við 10% hækkun rekstrarframlaga á milli ára.
Bára gerði grein fyrir forsendum hækkana sem eru helstar væntanlegir kjarasamningar, nýtt
starfsmat hjá BHM félögum og hækkun á mótframlagi í lífeyrissjóð.
4. Kjör löggilts endurskoðanda
Stjórn lagði til að Magnús Jónsson endurskoðandi hjá KPMG sjái áfram um endurskoðun.
Tillagan samþykkt samhljóða.
5. Kjör skoðunarmanna reikninga
Stjórn lagði til að Sigurjón Jónasson og Ómar Bogason verði endurkjörnir skoðunarmenn.
Varamenn verði: Sigurjón Bjarnason og Helga Erla Erlendsdóttir.
Tillagan samþykkt samhljóða.
6.

Starfsáætlun 2021-2023
Bára kynnti starfsemi Héraðsskjalasafnsins og hlutverk þess samkvæmt lögum um opinber
skjalasöfn. Fór yfir eftirlitsskýrslu frá Þjóðskjalasafni Íslands um safnið og ábendingar í
henni. Þjóðskjalavörður gerir athugasemdir við að sveitarstjórnir hafi ekki breytt starfsemi
héraðsskjalasafna þannig að hún uppfylli kröfur laga. Héraðsskjalasöfnin geti ekki miðað við
núverandi mönnun sinnt lögbundnum hlutverkum sínum.
Héraðsskjalasafnið er stjórnsýslustofnun sem á að hafa eftirlit með skilaskyldum aðilum.
Sveitarfélögum og stofnunum á þeirra vegum er skylt að haga skjalavörslu sinni í samræmi
við lög um opinber skjalasöfn og reglum sem á þeim byggja.
Bára er að beiðni stjórnar að vinna skýrslu um Héraðsskjalasafnið sem verður svar til
Þjóðskjalasafns um hvaða þáttum hefur verið brugðist við miðað við núverandi mönnun og
fjármagn. Í október var send rafræn eftirlitskönnun til sveitarfélaga á Austurlandi.
Á næsta ári verður starfsáætlun fyrir árin 2021-2023 send til aðildarsveitarfélaga sem fylgiskjal
með fjárhagsáætlun.
Undir þessum lið var umræða um fjárframlög til Héraðsskjalasafnsins.

7. Önnur mál
Bára minntist Ólafs Valgeirssonar fyrrverandi stjórnarformanns sem lést fyrr á árinu.
Vegna sameiningar sveitarfélaga þarf að gera breytingar á stofnsamningi á næsta ári.
Gunnþórunn spurðist fyrir um hvort Fjarðabyggð væri að undirbúa úrsögn úr
byggðasamlaginu. Gunnlaugur svaraði að ekkert væri ákveðið í þeim efnum.
Spurði einnig hvenær Fljótsdalshérað ætlaði að klára burst 2 í safnahúsinu. Óðinn Gunnar
svaraði að það yrði ekki á árinu 2020.

Fundi var slitið kl. 15:45.
Bára Stefánsdóttir [sign.]
Jódís Skúladóttir [sign.]
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Héraðsskjalasafn
Austfirðinga bs.
Fjárhagsáætlun
2021

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.
Laufskógum 1
700 Egilsstaðir
Kt. 560678-0379

Rekstrarreikningur
Fjárhagsáætlun
2021

Fjárhagsáætlun
2020

Ársreikningur
2019

31.055.310
3.753.089
2.090.000
36.898.399

29.576.486
3.608.751
1.970.000
35.155.237

26.887.702
3.604.286
7.627.038
38.119.026

23.542.274
1.553.181
7.409.888
10.260.839
42.766.182

22.205.499
1.710.000
7.057.036
10.034.781
41.007.316

25.330.032
1.220.612
6.562.275
10.763.775
43.876.694

Rekstrartekjur:
Árgjöld aðildarsveitarfélaga .......................................
Önnur rekstrarframlög ..............................................
Aðrar tekjur ...............................................................

Rekstrargjöld:
Laun og launatengd gjöld .........................................
Rekstur húsnæðis ....................................................
Framlög ....................................................................
Annar rekstrarkostnaður ...........................................

Rekstrarhalli fyrir fjármagnsliði ............................................... (

5.867.783)

(

5.852.079)

(

5.757.668)

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):
Vaxtatekjur ...............................................................
Vaxtagjöld .................................................................

30.000
15.000
45.000

(

Rekstrarhalli ársins .......................................................
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5.822.783)

29.298
0
29.298

(

5.822.781)

29.228
18.026
47.254

(

5.710.414)

_______________________________________________

Yfirlit um sjóðstreymi
Fjárhagsáætlun
2021

Fjárhagsáætlun
2020

Ársreikningur
2019

(

5.822.783)

(

5.822.781)

(

5.710.414)

(

144.750
5.678.033)

(

144.750
5.678.031)

(

144.750
5.565.664)

Rekstrarhreyfingar:
Rekstrarhalli ársins ...................................................
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:
Afskriftir ..................................................................
Veltufé til rekstrar
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:
Skammtímakröfur, hækkun ...................................
Skammtímaskuldir, hækkun ..................................
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum

0
0
0

Handbært fé til rekstrar

(

5.678.033)

(

0
0
0

(
(

767.612)
375.275
392.337)

5.678.031)

(

5.958.001)

Fjárfestingarhreyfingar
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir ..........................
Langtímakrafa, breytingar .........................................
Fjárfestingarhreyfingar

0
5.822.781
5.822.781

0
5.822.781
5.822.781

(

555.000)
5.822.781
5.267.781

Hækkun (lækkun) á handbæru fé ...............................

144.748

144.750

(

690.220)

Handbært fé í ársbyrjun ...............................................

1.251.607

1.106.857

1.797.077

Handbært fé í árslok .............................................................

1.396.355

1.251.607

1.106.857
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Sundurliðanir
Önnur rekstrarframlög:
Framlög til Ljósmyndasafns .......................................................
Íslenska ríkið ..............................................................................
Aðrar tekjur greinast þannig:
Ljósmyndaverkefni ....................................................................
Framlög skjalaskráningaverkefni ................................................
Styrkir/tekjur Ljósmyndasafn. ....................................................
Styrkir og ýmsar tekjur ..............................................................
Skönnun skjala ...........................................................................
Laun og launatengd gjöld:
Laun ...........................................................................................
Lífeyrissjóðsframlag og stéttarfélagsgjöld .................................
Tryggingargjald ..........................................................................
Ökutækjastyrkur ........................................................................
Launakostnaður færður á ljósmyndasafn ...................................
Áfallið orlof, breyting .................................................................
Rekstur húsnæðis:
Ræsting og viðhald húsnæðis ....................................................
Rafmagn og hiti .........................................................................
Rekstrarfélag Laufskóga 1 .........................................................
Framlög:
Framlög og rekstur ljósmyndasafns ..........................................
Framlög til skjalasafns Nesk.st. .................................................
Framlög til bókasafns HÁ og ÖGG ............................................
Annar rekstrarkostnaður:
Húsaleiga, Safnahúsið ...............................................................
Endurskoðun og reikningsskil (e.gr. vsk) ...................................
Rekstur tölvukerfis án vsk .........................................................
Umbúðir .....................................................................................
Áhöld, tölvur og tæki .................................................................
Ferðakostnaður ..........................................................................
Aðkeypt vinna (án vsk) ...............................................................
Vátryggingar ..............................................................................
Funda- og viðskiptakostnaður ....................................................
Ljósmyndaverkefni ....................................................................
Sími og burðargjöld ....................................................................
Húsaleiga, skjalageymsla ...........................................................
Kaffistofa ...................................................................................
Rekstur tölvukerfis e.gr. vsk ......................................................
Pappír, prentun og ritföng ..........................................................
Húsgögn og innréttingar ............................................................
Öryggiskerfi ...............................................................................
Námskeið ..................................................................................
Kostn. v/dagskrár og sýninga .....................................................
Bankakostnaður .........................................................................
Annar kostnaður ........................................................................
Skönnunarverkefni .....................................................................
Afskriftir innréttinga ...................................................................
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Áætlun
2021

Áætlun
2020

3.031.089
722.000
3.753.089

5%

1.000.000
500.000
370.000
220.000
0
2.090.000

0%

19.843.000
3.843.000
1.477.000
400.000
-2.020.726
0
23.542.274

0%
4%

0%
85%
-19%
6%

5%
12%
3%
-5%
5%
6%

1.103.797
349.384
100.000
1.553.181

-5%

3.031.089
2.204.927
2.173.872
7.409.888

5%

5.822.781
859.456
626.862
430.000
250.000
250.000
214.393
212.303
205.000
200.000
197.094
180.000
135.000
123.630
120.000
100.000
99.320
90.000
50.000
50.000
45.000
0
0
10.260.839

0%

0%
-9%

5%
5%
5%

5%
4%
72%
0%
79%
7%
1%
116%
-13%
1%
-36%
118%
-59%
-14%
-33%
5%
-5%
0%
0%

2%

2.886.751
722.000
3.608.751
1.000.000
500.000
200.000
270.000
0
1.970.000
18.850.000
3.420.000
1.440.000
420.000
-1.924.501
0
22.205.499
1.160.000
450.000
100.000
1.710.000
2.886.751
2.099.931
2.070.354
7.057.036
5.822.781
820.000
600.000
250.000
250.000
140.000
200.000
210.000
95.000
230.000
195.000
280.000
62.000
300.000
140.000
150.000
95.000
95.000
50.000
50.000
0
0
0
10.034.781

Ársreikningur
árið 2019
5%
-16%
0%

0%
-88%
-45%
78%
-100%
-74%

-11%
-6%
-11%
27%
5%
-100%
-12%

9%
-157%
40%

5%
10%
9%
8%

0%
3%
3%
-41%
-39%
1%
4%
-53%
232%
4%
-53%
162%
23%
466%
0%
54%
116%
11%
-100%
-100%
-100%
-7%

2.749.286
855.000
3.604.286
1.000.000
4.209.438
365.750
151.850
1.900.000
7.627.038
21.188.119
3.631.153
1.621.896
331.872
-1.832.857
389.849
25.330.032
1.062.330
332.746
-174.464
1.220.612
2.749.286
1.909.027
1.903.962
6.562.275
5.822.781
795.793
580.428
427.226
172.294
231.183
198.512
202.193
204.031
69.249
187.773
0
130.684
114.472
114.201
26.496
94.590
61.840
23.181
45.098
54.100
1.062.900
144.750
10.763.775

_______________________________________________

5.022.411
45,37

671.961 6,07
3.710.146 33,51
251.082 2,27
107.793 0,97
669.102 6,04
5.124.947 46,29
535.370 4,84
11.070.401
100

%
skipt.
tekn.

59,86

4,25
51,56
3,49
0,68
4,23
32,41
3,39
100

%
skipt.
framl.

18.587

1.319
16.011
1.084
212
1.314
10.063
1.051
31.054

Rekstrar
framlag

5.124.947

46,29

32,41

10.063

70%

Var
til innh.
2020

Var
til innh.
2020
9.833.034

7.858.825

7.733.103

-2.204.927 -2.099.931

Samtals
til innh.
2021
10.063 10.063.752

9.862 18.588.466 17.833.064

Fjarðabyggð * :

8.726

1.319 1.319.516 1.205.388
8.726 7.285 16.011.599 15.401.347
591
493 1.083.576
704.999
212
211.671
236.154
1.314 1.313.902 1.232.500
10.063 10.063.752 9.833.034
1.051 1.051.295
963.063
9.316 21.738 31.055.310 29.576.485

30%

Samtals
til innh.
2021

Hver
gjalddagi

15.6.2020

125.722

104.996

Hækkun
milli
ára
230.718

654.902 12

Hver
gjalddagi

755.403 1.549.039

114.128
109.960 12
610.252 1.334.300 12
378.577
90.298 12
(24.483)
17.639 12
81.402
109.492 12
230.718
838.646 12
88.232
87.608 12
1.478.825 2.587.943

Hækkun
milli
ára

samþykkt á stjórarfundi:

Gjalddagar eru 12 á ári. Eftir sameiningu sveitarfélaga verður ekki boðið uppá 4 gjalddaga á ári (Bor & Sey greiða nú í jan., apríl, júlí og okt.).

Framlögum er skipt í samræmi við stofnsamning byggðasamlagsins.

Unnið skv. upplýsingum frá sveitarfélögum um skatttekjur 2019:
útsvar, fasteignaskattur, jöfnunarsjóður og lóðarleiga (í þús. kr.)

Skjala- og myndasafn Norðfjarðar

Fjarðabyggð *

Frá framlagi Fjarðabyggðar dregst upphæð sem
Héraðsskjalasafnið leggur til Skjala- og myndasafns Norðfjarðar.

Múlaþing **

Vopnafjarðarhreppur
Fljótsdalshérað **
Fljótsdalshreppur
Borgarfjarðarhreppur **
Seyðisfjarðarkaupstaður **
Fjarðabyggð *
Djúpavogshreppur **

Aðildarsveitarfélög

Skatttekjur
2019

Áætlun um rekstrarframlög sveitarfélaga 2021

Héraðsskjalasafn Austfirðinga bs.

