
Þetta er fjölbreyttur hópur listamanna frá Danmörku, 
Noregi og Íslandi sem vann að sköpun sýningarinnar 
er sýnir samlífi  fuglsins og æðarbóndans og er sem 
rauður þráður í gegnum sýninguna. 

Á komandi mánuðum munu nokkrir af ofangreindum 
listamönnum sem unnu verk á sýninguna vinna 
með grunnskólabörnum og framhaldsskólanemum 
í tengslum við sýninguna.

Afmæli Svavars Guðnasonar var haldið hátíðlegt 
18. nóv. s.l. í Svavarssafni. Hann fæddist á Höfn 
þann dag 1909 og var helsti brautryðjandi abstrakt-
málverksins á Íslandi. Boðið var upp á hressandi 
tóna frá Ekrubandinu og leiðsögn um skrifstofur 
Ráðhússins en þar eru mörg verk Svavars til sýnis.

Vetrarstarfi ð
Þann 16. september síðastliðinn opnaði í Svavarssafni
þverfaglega farandsýningin Tilraun – Æðarrækt 
-Sjálfbært samlíf og hefur hún vakið mikla eftirtekt. 
Þar sýna listamennirnir Anne Lass, Lisbeth Burian 
og Rikke Houd, Arnhildur Pálmadóttir og Samuel 
T. Rees, Auður Ösp Guðmundsdóttir og Hanna 
Jónsdóttir, Baldur Björnsson og Þórey Björk 
Halldórsdóttir, Bjarki Bragason, Brynhildur Pálsdóttir 
og Ólöf Erla Bjarnadóttir, Eygló Harðardóttir, Friðgeir 
Einarsson og Sigrún Hlín Sigurðardóttir, Gabriel 
Johann Kvendseth, Hilda Gunnarsdóttir og Loji 
Höskuldsson, Íris Indriðadóttir og Signý Jónsdóttir, 
Kristbjörg María Guðmundsdóttir, Ragna Margrét 
Guðmundsdóttir og  Vilborg Guðjónsdóttir, Margrét 
H. Blöndal, Tanja Levý og Valdís Steinarsdóttir. 

Menningarmiðstöð Hornafjarðar
Fréttakorn

Nú hefur veturinn aldeilis minnt á sig og frostið bitið í kinnarnar. Við á Menningarmiðstöð 
Hornafjarðar höfum skipt um gír og erum komin í jólaskap eftir milt haust. Nýtt ár er á næsta 
leiti, við tökum fagnandi á móti því og horfum björtum augum fram á við. Síðastliðna mánuði 
hefur verið margt á dagskrá hjá okkur, fjölmargir viðburðir, sýningar, tónleikar og námskeið, 
svo eitthvað sé nefnt.

Opnunartími bókasafnsins virka daga milli jóla 
og nýárs verður 11:00-15:00.

Opnunartími Svavarssafn virka daga milli jóla 
og nýárs verður 09:00-15:00.

desember 
2022

Dagskrá bókasafnsins í desember 2022:

3.  des. Lesstund og jólaföndur kl. 13:30.

3.  des.      Samverustund fyrir börn og fullorðna  

  með Nikolina Tintor kl. 14:00.

7.  des.     Prjónakaffi   kl. 13:00.

10. des.  Lesstund og jólaföndur kl. 13:30.

10. des. Jólasamverustund fyrir börn og 

  fullorðna með Nikolina Tintor kl. 14:00.

12.-23. des. Lesum um Jólasveinanna úr bókinni  

  Jólin koma eftir Jóhannes úr Kötlum.

14. des.  Prjónakaffi   kl. 13:00.

17. des.  Lesstund og jólaföndur kl. 13:30.

21. des.  Prjónakaffi   kl. 13:00.

28. des.    Prjónakaffi   kl. 13:00.

Hafðu samband

Nýheimar, Litlabrú 2 - 780 Höfn
Sími: 470 8050 - www.mmh.hornafjordur.is
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Rithöfundakvöld Menningarmiðstöðvar var haldið 
í Nýheimum þann 24. nóvember og að þessu sinni 
kynntu eftirfarandi rithöfundar nýútkomnar bækur 
sínar: Arndís Þórarinsdóttir las upp úr barnabók 
sinni Kollhnís við mikla lukku áhorfenda. Edda Falak 
kynnti og las uppúr bók sinni Það sem ég hefði viljað 
vita. Arnþór Gunnarsson sem er Hornfirðingum 
góðkunnur las valda og skemmtilega kafla upp úr 
bók sinni um Ungmennafélagið Sindra, Félag unga 
fólksins - Saga ungmennafélagsins Sindra 1934-1966.  
Fyrirhugað var að rithöfundurinn Steinar J. Lúvíksson 
læsi upp úr bók sinni Skipin sem hurfu en því miður 
þurfti Steinar að boða forföll. Í hans stað las 
Snæbjörn Brynjarsson, safnvörður Svavarssafns 
upp úr bók Steinars. Þá las Emil Hjörvar Petersen 
valda og óhuggulega kafla upp úr glæpasögu sinni 
Dauðaleit og loks kynnti Elísabet Jökulsdóttir fyrir 
okkur nýútkomna bók sína Saknaðarilmur, en fyrr 
um daginn framkvæmdi hún einnig áhugaverðan 
og fallegan gjörning á Svavarssafni sem vakti 
mikla athygli og umtal um land allt. Kvöldið var hið 
skemmtilegasta og fór aðsóknin fram úr björtustu 
vonum. 

Á bókasafninu er nú uppi sýningin - Skessur 
sem éta karla - mannát og femínismi. Sýningin er 
afrakstur rannsókna Dagrúnar Óskar Jónsdóttur 
þjóðfræðings sem rannsakað hefur mannát í 
íslenskum þjóðsögum. Þar sýnir Dagrún hvernig 

mannát birtist í þjóðsögunum og hvað það getur sagt 
okkur um samfélagið sem sögurnar urðu til í. Dagrún  
fléttar saman í rannsóknum sínum, þjóðsögum og 
nútíma hugmyndum um femínisma og bregður þannig 
ljósi á nýjar hliðar, annars vegar á þjóðsögunum og hins 
vegar ójafnrétti kynjanna. „Þjóðsagnir endurspegla á 
vissan hátt hugmyndaheim og heimsmynd þeirra sem 
þeim safna og þær skrifa. Tröllskessur ráða ríkjum 
í tröllaheiminum og í sögum af mannáti eru það 
nánast alltaf tröllskessur sem éta mennska karlmenn. 
Það voru aðallega karlar sem söfnuðu, skrifuðu og 
gáfu út þjóðsagnaefni og hafa fræðimenn velt því 
fyrir sér hvort þessi birtingarmynd kvenna sem éta 
karla geti endurspeglað á einhvern hátt ótta karla 
við að missa völd sín yfir konunum“ segir Dagrún. 
Niðurstöðum sínum miðlar Dagrún á veggspjöldum 
sem eru fagurlega myndskreytt með vatnslitamyndum 
Sunnevu Guðrúnar Þórðardóttur.

Skóla- og leikskólabörn hafa verið duglega að heimsækja 
bæði lista- og bókasafnið í ár og mikið er lagt upp úr 
því að kynna börnunum heim lista og bókmennta.  
Listasmiðjur og bókalestur hafa einnig verið í boð í ár 
og mun vera það áfram á nýju ári.  

Aðventuhátíð sveitarfélagsins var haldin fyrstu helgina 
í aðventu. Mikill fjöldi var þar saman kominn,  jólasveinar 
voru á sveimi um húsið, jólaföndur og andlitsmálning í 
boði í „Jólalandi barnanna“ á bókasafninu. Tónlist ómaði 

um húsið, hljómsveitin Fókus tók lagið, karlakórinn 
Jökull söng falleg lög og sáldraði yfir okkur jólagleði á 
sinn einstaka hátt. Jólamarkaðurinn var vel sóttur en 
að honum stóðu Umhverfis Hornafjörður, Nýheimar 
Þekkingarsetur og Menningarmiðstöð Hornafjarðar. 
Í lok dags voru ljósin kveikt á jólatré sveitarfélagsins 
og í ár var það Embla Mjöll Sigurjónsdóttir nemandi 
í 1. bekk Hafnarskóla sem kveikti á trénu. Það var 
skemmtileg jólastemning um alla Nýheima og 
miðbæ Hornafjarðar þennan fyrsta laugardag í 
aðventu.

Menningarmiðstöðin mun standa fyrir skipulagðri 
dagskrá á aðventunni og bjóða upp á lestrarstund 
barna á bókasafninu og samverustund fyrir börn 
og fullorðna með Nikolinu Tintor og sitthvað fleira. 
Nú er um að gera að kíkja á Svavarssafn og fræðast 
um æðarfugla og samlífi þeirra með manninum, 
rölta yfir á bókasafnið og skoða sýninguna um 
Skessur sem éta karla, krækja sér í góða bók fyrir 
jólalesturinn í leiðinni og leyfa börnunum að föndra 
í Jólalandi barnanna.

Skráning menningarminja 
Á árinu hefur Menningarmiðstöðin unnið að skráningu 
fornra eyðibýla í sveitarfélaginu, í samstarfi við 
Þórbergssetur. Samstarfið byggist á að skrá þessi 
fornu býli með ítarlegum hætti og vegna umfangs 
verkefnisins er skráningu skipt í fimm hluta, eftir 

sveitum héraðsins. Í maí 2020 hófst undirbúningur 
og upphaf vettvangsvinnu. Byrjað var að skrá og 
ljósmynda öll forn býli í Suðursveit og nú er unnið 
að skráningum á Mýrum. Allar jarðlægar minjar sem 
heyra undir hvert býli, eru leitaðar uppi, mældar 
með staðsetningartæki, ljósmyndaðar og skráðar. Þá 
eru tóftum, garðlögum og öðrum mannvirkjum lýst. 
Yfir verkefninu eru Sigríður Guðný Björgvinsdóttir, 
landfræðingur hjá Menningarmiðstöð ásamt 
Þorbjörgu Arnórsdóttur og Fjölnir Torfasyni frá 
Þórbergssetri. Verkefnið var fyrst kynnt almenningi 
á vormánuðum 2021, með ljósmyndasýningu 
ásamt opnun á nýrri vefsíðu, www.busetuminjar.is. 
Hvetjum við alla sem hafa áhuga eða upplýsingar 
um forn bæjarstæði í sveitarfélaginu til að hafa 
samband við Sigríði eða Þorbjörgu, allar upplýsingar 
eru mikilvægt framlag í skráningu af þessu tagi.

Í byrjun árs hóf Menningarmiðstöðin að flokka og 
skrásetja menningarminjar á Kvískerjum og var það 
mjög umfangsmikið verkefni. Þessar minjar eru 
ýmis rannsóknar- og vísindagögn, bókasafn, munir 
og minjar daglegs lífs auk listmuna og smíðisgripa. 
Auk þess voru í útihúsum áhöld og verkfæri og aðrir 
munir frá langri sögu búsetu á Kvískerjum. Alls voru 
fluttar 300 öskjur af skjölum á héraðsskjalasafnið og 7 
bretti af munum í varðveisluhúsnæði byggðasafnsins. 
Er það verkefni starfsmanna að skrásetja þennan 
safnkost og undirbúa til framtíðar varðveislu.


