MENNINGARMIÐSTÖÐ Júní 2020
HORNAFJARÐAR
FRÉTTABRÉF Í
UPPHAFI SUMARS

SUMARIÐ ER TÍMINN
Eins og undanfarin ár ætlum við
að bjóða börnum frá 7 ára aldri
að koma með okkur í lítið
ferðalag á þriðjudögum. Yngri en
7 ára geta komið með en þau
þurfa að hafa einhvern fullorðinn
með sér.
Við ferðumst bæði innan bæjar
og utan, en það er Fallastakkur
þeirra Laufeyjar og Gulla sem sér
um aksturinn í ferðum um
sveitirnar og er starfið styrkt af
SASS. Við skoðum umhverfið
okkar og fræðumst dálítið í
leiðinni.

Með sumrinu koma breytingar, náttúran vaknar af vetrardvala og sól
hækkar á lofti. Nú erum við í Menningarmiðstöð Hornafjarðar að skipta
um gír og koma okkur í sumarskap eftir ljúfan vetur og skringilegt vor
þar sem Covid-19 veiran lék heimsbyggðina grátt. Nú horfum við
björtum augum framm á við og tökum fagnandi á móti sumrinu.

Litið yfir farinn veg
Á tímamótum er gjarnan litið yfir farinn veg og í vetur hefur starfið í
Menningarmiðstöðinni verið fjölbreytt sem endranær. Viðburðir og
sýningar hafa verið fjölmargar á vegum Menningarmiðstöðvar í vetur
og má þar nefna tónleika, bíósýningar og fyrirlestra, föstudagshádegi í
Nýheimum, jólahátíð, listasmiðjur fyrir börn,
sögustundir í
bókasafninu og föndur.
Bókasafnið hefur lagt áherslu á að auka við bókakost sem höfðar til
yngri kynslóðarinnar og við hvetjum alla krakka til að vera duglega að
lesa í sumar og taka þátt í sumarlestri bókasafnsins.
Við minnum á bóksöluvagninn góða og hvetjum ykkur til að koma og
næla ykkur í lesefni fyrir sumarfríið, hvort sem er í bóksöluvagninum
eða í safnkosti. Dagblöðin og tímaritin eru enn í dvala vegna Covid-19
en við vonumst til að þau láti sjá sig fljótlega aftur á sínum stað.
Í Svavarssafni voru settar upp nokkrar sýningar að vanda. Sumarið
2019 var sýningin Orkuhreyfingin- Svavar Guðnason og Rúna Thors
& Hildur Steinþórsdóttir opnuð á Sjómannadaginn 2. júní. Svavar
Guðnason talaði um hlutverk náttúrunnar í verkum sínum,
hrynjandina í landslaginu, víðáttuna og hreyfinguna orkuhreyfinguna. Í samtali listamannanna var þessi hreyfing ýfð upp,
rannsökuð, skoðuð og sett í sterkt samhengi við uppsprettuna náttúruna. Sýningin var vel sótt og komu meðal annars fjölmörg
skólabörn í leiðsögn og listasmiðju í upphafi skólaárs.

Í kjölfarið, um haustið, tók við fræðslusýningin Í landslagi. Í landslagi
birtist maðurinn og tilraunir hans til að móta og búa í náttúrunni, dýrin
sem þar dvelja, trúin á yfirnáttúrulegar verur, auk sýnistöku úr framtíðarsköpunarsögu jarðar.

Frá barnastarfi MMH 2017

„Í landslagi birtist maðurinn og tilraunir hans til að móta og búa í náttúrunni“

Nýlega voru sett upp ný upplýsingarskilti á Höfn þar sem saga sveitarfélagsins er dregin fram. Á
upplýsingaspjöldunum ferðumst við aftur í tímann að upphafi byggðar 1897 og skoðum lífið á Höfn fyrr á tímum.
Við gerð skiltanna var stiklað á stóru í sögu Hafnar og megin þáttum samfélagsins gerð skil.
Skiltin eru 27 talsins og samhliða þeim var hannaður ratleikur fyrir fjölskylduna sem gaman er að hafa með sér
þegar gegnið er á milli skilta og sagan rifjuð upp. Ratleikurinn er aðgengilegur á vefsíðu Menningarmiðstöðvar
Hornafjarðar: mmh.hornafjordur.is. Verkefnið var styrkt af Eignarhaldsfélagi Brunabótafélagi Íslands.

HORFUM FRAMAN Í SUMARIÐ
Vorið í Svavarssafni var að venju tileinkað heimamönnum og list frá svæðinu. Að þessu sinni var sett upp sýningin
Uppsprettur - Innlit á vinnustofu. Sýningin átti að opna 16. mars en vegna Covid-19 var hún ekki opnuð fyrr en
4. maí. Sýningin sýnir skissur og verk eftir listamálarann Höskuld Björnsson sem ættaður var frá Dilksnesi.
Sýningin mun því fá að standa í sumar og mun safnið teygja sig út fyrir safnrýmið með sýningu á verkum eftir
Svavar Guðnason, en það verður betur kynnt síðar. Við þökkum öllum sem hafa lagt leið sína á safnið fyrir
komuna og minnum á að opið er um helgar í sumar frá kl 13-17.
Byggðasafnið er með tvær sýningar opnar, fasta sýningu í Verbúðinni og tímabundnar sýningar í Gömlubúð.
Verbúðin í Miklagarði er uppgerð íbúð en áður voru sjö verbúðir í Miklagarði. Tvær áhafnir rúmuðust í hverri
íbúð auk tveggja ráðskvenna sem sáu um eldamennsku og þrif. Það er ótrúlegt að ekki sé lengra en um það bil 60
ár síðan að fólk bjó og vann við þessar aðstæður.
Í Stúkusalnum í Miklagarði opnaði ljósmyndasýningin Lífið um borð í tilefni Sjómannadagsins 7. júní. Þar gefur
að líta myndir úr ljósmyndasafni Héraðsskjalasafnsins, flestar þeirra hafa sjómenn tekið úti á sjó en þeir voru
snemma farnir að safna heimildum í formi ljósmynda og fáum við að njóta þess að skoða lífið um borð í gegnum
linsuna þeirra. Til að skapa rétta andrúmsloftið í umgjörð sýningarinnar fengum við lánaða gripi úr sjóminjasafni
Byggðasafnsins. Ef gestir vilja deila með okkur upplýsingum eða jafnvel sögum sem tengjast myndunum tökum
við glöð á móti þeim. Þær má skrifa á pappír og setja í skipabókakassann sem er á staðnum eða senda okkur póst
á skjalasafn@hornafjordur.is
Sýningarnar í Miklagarði eru opnar samhliða Gömlubúð, kl 9-18 í allt sumar.

SPENNANDI TÍMAR FRAMMUNDAN
Sjóminjasýning byggðasafnsins hefur staðið í nokkurn tíma í
húsnæði Skinneyjar Þinganess,
Skreiðarskemmunni, en nú stendur til að fara í endurbætur á húsinu og munir sýningarinnar hafa verið færðir í
geymslu. Starfsfólk Menningarmiðstöðvarinnar vonar að hentugt húsnæði finnist fyrir sjóminjasýninguna sem
fyrst. Ákveðið hefur verið að fara í framkvæmdir á Miklagarði og sér starfsfólk Menningarmiðstöðvarinnar fram
á að flott sýningaraðstaða skapist í húsinu.
Héraðsskjalasafnið hlaut verkefnastyrk frá Þjóðskjalasafni Íslands til skönnunar og miðlunar. Þetta er í fyrsta
skipti sem safnið sækir um slíkan styrk og verður byrjað á að taka rafræn afrit af Hreppsbókum Hofs- og
Borgarhafnarhrepps í þessum fyrsta hluta verkefnisins. Miðlunin verður á heimasíðu Menningarmiðstöðvar
Hornafjarðar og vinna stendur yfir við undirbúning myndaseturs á vefnum þar sem skjalasafnið mun miðla elstu
skjölum sínum ásamt ljósmyndasafni.

Skráning menningarminja í Sveitarfélaginu Hornafirði er
megintilgangur rannsóknarsviðs Menningarmiðstöðvar. Í vor hófst
skráning fornra eyðibýla í sveitarfélaginu í samstarfi við Þórbergssetur
og fleiri aðila. Verkefnið hefur fengið vinnuheitið Fornbýli, búsetu- og
menningarminjar í landslagi í Austur- Skaftafellssýslu og felst í að
kortleggja þau fjölmörgu fornu býli og hjáleigur sem farið hafa úr ábúð,
sum hver fyrir árhundruðum síðan. Sýnilegar minjar, s.s. húsatóftir,
garðlög og aðrar mannvistarleifar eru mældar upp nákvæmlega og lýst
í máli og myndum. Leitast verður við að draga fram búsetusögu hvers
býlis út frá margvíslegum heimildum en ekki sýst verða upplýsingar
sóttar í þekkingarbrunn heimamanna. Með þessu verkefni er hægt að
gera sýnilegri merkilegan þátt í sögu forvera okkar sem bjuggu hér í
Austur-Skaftafellssýslu fyrr á öldum. Hugmyndin er að birta
niðurstöður m.a. á vefsjá sveitarfélagsins, heimamönnum sem og
landsmönnum öllum til upplýsingar. Í ár verður lögð áhersla á að skrá
fornbýli í Suðursveit og á Mýrum.

Hafðu samband
Menningarmiðstöð Hornafjarðar

Nú snúum við okkur að sumarstarfinu með barnastarfið efst á baugi.
Nýheimar, Litlabrú 2
Fyrsta ferðin var farin þriðjudaginn 2. júní frá Menningarmiðstöðinni í
780 Höfn
Nýheimum og var ferðinni heitið í Óslandið í fuglaskoðun með Birni
4708050
Arnarsyni. Að eins og áður verður starfið blandað af útiveru,
menningarmidstod@hornafjordur.is
listasmiðjum og fræðslu. Fallastakkur sér að vanda um akstur í lengri
ferðum og það kostar ekkert að koma með í ferðirnar í sumar. Það er
nauðsynlegt að skrá sig daginn fyrir brottför svo að við vitum hvað við eigum von á mörgum krökkum. Einnig er
mikilvægt að vera vakandi fyrir auglýsingum varðandi tímasetningar, því þær geta verið breytilegar. Svo er um
að gera að klæða sig eftir veðri og taka með sér smá nesti og góða skapið.

SUMARKVEÐJA
Að lokum sendum við sumarkveðjur út til ykkar, njótið sumarsins og alls þess fallega og góða sem nærumhverfið
hefur upp á að bjóða. Það ætlum við að gera.
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