
Litið yfi r farinn veg
Á tímamótum er gjarnan litið yfi r 
farinn veg. Í vetur hefur starfi ð hjá 
Menningarmiðstöðinni verið fjölbreytt 
sem endranær. Viðburðir og sýningar hafa 
verið fjölmargar, má þar nefna tónleika, 

bíósýningar og fyrirlestra, menningarhátíð, 
jólahátíð, listasmiðjur fyrir börn, 
sögustundir í bókasafninu og föndur.

Á bókasafninu hefur barnahorninu verið 
breytt og unglingabækurnar færðar í 
barnahornið. Oft skapast þar mikið fjör og 
börnin leika sér þar tímum saman.

Bóksöluvagninn er enn á sínum stað og 
bætast nýir titlar í hann reglulega. Við 
hvetjum ykkur til að koma og næla ykkur í 
lesefni, hvort sem er í bóksöluvagninum til 
eignar eða í safnkostinn til útláns. Dagblöð 
og tímarit eru á sínum stað og þar má fi nna 
fjölbreytt efni.

Á bókasafninu opnaði  sýningin [ ] í 
samstarfi  við gallerý MUUR fjallað sýningin 
um tæknina sem er stöðugt að samtvinnast 
raunveruleika okkar og samruni hins 
eiginlega veruleika og sýndarveruleika 
virðist óhjákvæmilegur. Þá opnaði einnig 
sýningin Sögur á safninu en voru þar sýnd  
myndverk rithöfunda úr einkasafni Soffíu 
Auðar Birgisdóttur.

Þá hafa þar verið áberandi listsýningarnar 
frá yngstu íbúum sveitarfélagsins. Þar má 

Unnið er að skráningu á Mýrum og má 
vænta niðurstöðu þeirrar vinnu á heimasíðu 
verkefnisins á næsta ári.

Starfsfólk Menningarmiðstöðvarinnar í 
samstarfi  við landeigendur Kvískerja og 
Gísla Sverri Árnason vinna að verndun 
sögu Kvískerja. Þá er þar einna helst litið 
til verndunar þeirra skjala og minja sem 
viðkoma sögu systkinanna á Kvískerjum og 
rannsókna þeirra á náttúru og staðháttum. 
Starfsfólk Menningarmiðstöðvarinnar sér um 
að skrá, fl okka og pakka menningarminjum 
og skjölum frá Kvískerjum. Stefnt er að 
því að klára að pakka minjunum niður 
fyrir ágústlok og við tekur svo skráning 
og forvarsla skjala og frágangur muna í 
safnhirslur byggða- og skjalasafnsins.

Í sumar hefur skjalasafnið leitað til íbúa  
eftir myndum af uppbyggingu og starfi  
Nýheima til skráningar. Þær má koma með 
á héraðsskjalasafnið og fá afritaðar eða 
senda þær til okkar póst á 
skjalasafn@hornafjordur.is

Nú snúum við okkur að sumarstarfi nu 
með barnastarfi ð efst á baugi. Fyrsta 
ferðin var farin þriðjudaginn 7. júní frá 
Menningarmiðstöðinni í Nýheimum og var 
ferðinni heitið í Flateyri að skoða kýrnar 
og kálfa. Því næsta var farið í Óslandið í 
fuglaskoðun með Birni Arnarsyni, við fórum 

SUMARIÐ ER TÍMINN
Nú leikur sumarið við okkur og túnin orðin græn. Menningarmiðstöð Hornafjarðar 
hefur skipt um gír og er komin í sumarskap eftir veturinn. Þó Covid-19 veiran hafi  leikið 
heimsbyggðina grátt undanfarin misseri horfum við björtum augum fram á við og tökum 
fagnandi á móti sumrinu.
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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 í þeim skoðum 
við umhverfi ð okkar og fræðumst dálítið í leiðinni.

Frá barnastarfi  MMH 2017

einnig í fjöruferð að Horni og skoðuðum 
Víkingaþorpið og hestaferð í Borgarhöfn. 
Eins og áður er starfi ð blandað af útiveru, 
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 og hvetjum við foreldra til að 
skoða dagskránna og skrá börnin í fræðandi 
og skemmtilegar ferðir.

Hafðu samband

Nýheimar, Litlabrú 2 - 780 Höfn
Sími: 470 8050 - www.mmh.hornafjordur.is

 

Finna má ferðadagskrána og allar upplýsingar um starf 
Menningarmiðstöðvarinnar inn á Facebook síðu stofnunarinnar 

www.facebook.com/menningarmidstod

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



nefna litríkar myndir sem prýddu safnið 
á dögum hinsegin vikunnar og verkin sem 
uppi eru á safninu í dag sem sýna eldgos 
og voru unnin í samstarfi við Grunnskóla 
Hornafjarðar og Rannsóknasetur Háskóla 
Íslands á Hornafirði.

Meðal viðburða í Svavarssafni eru 
sýningarnar Hringfarar, Harmljóð um 
hest, Hús kveðja og nú loks Hreyfing í 
formi og litum. Hringfararnir voru þau 
Guðjón Ketilsson, Elsa Dóróthea Gísladóttir, 
Sólveig Aðalsteinsdóttir og Guðrún Hrönn 
Ragnarsdóttir, en sýningin rannsakaði 
meðal annars litbrigði Hornafjarðar, og 
hlaut styrk frá barnamenningarsjóði 
til að halda námskeið fyrir ungmenni á 
Höfn. Það námskeið heppnaðist vel og var 
afraksturinn sýndur í ráðhúsinu. 

Í febrúar tók við sýning Hlyns Pálmasonar 
Harmljóð um hest, ljósmyndaverkefni 
sem listamaðurinn vann að árum saman. 
Gestum Svavarssafns gafst kostur á því 
að kynnast hringrás lífs og dauða, en 
sýningin vakti mikla eftirtekt og umtal. Í lok 
sýningartímans las Soffía Auður Birgisdóttir 

upp átakanlega frásögn Þórbergs 
Þórðarsonar um dauðastríð hests sem 
talaði til sýningarinnar á athyglisverðan 
hátt.

Í maí tók við listahátíð öræfingsins Evu 
Bjarnadóttur, Hús Kveðja. 
Allir Hornfirðingar fengu sent blað með 
dagskránni en á henni voru umræðukvöld, 
danssýningar, tónleikar, gjörningar og 
pönnukökuboð svo eitthvað sé nefnt.
Sýningin fjallaði um sögu kaupfélaga í 
Austur-Skaftafellssýslu á nýstárlegan og 
óvæntan hátt.
Nú stendur yfir sýning á geómetrískum 
abstrakt-verkum Svavars Guðnasonar. 
Sýningin fjallar um afmarkað tímabil 
í sögu þessa helsta frumkvöðuls 
abstrakt-málverksins á Íslandi og er þriðja 
sýningin sem Jón Proppé sýningarstýrir með 
verkum Svavars í safninu. Sýningin opnaði 
á Humarhátíð, en það er vert að taka fram 
að nú eru opnunartímar í safninu búnir að 
lengjast. Allt fram í september verður hægt 
að heimsækja safnið á virkum dögum til 
klukkan sex, og um helgar milli eitt og fimm. 
Vetrartímarnir eru einnig lengri en í stað 
þess að loka klukkan þrjú þegar afgreiðslu 
í ráðhúsinu lýkur mun safnvörður taka á 
móti gestum til klukkan fimm alla virka 
daga í vetur.

Sett hafa verið upp skilti við Náttúrustíginn 
og á Ægissíðu þar sem finna má 
örnefni í umhverfi Hafnar. Síðastliðið 
sumar hóf Menningarmiðstöðin, með 
hjálp Náttúrustofu Suðausturlands 
upplýsingasöfnun á helstu örnefnum 
þeirra eyja og fjalla sem sjást frá Höfn, í 
þeim tilgangi að koma þeim á framfæri og 
ekki síst til varðveislu þeirra.

Í nóvember s. l. voru nöfnin skráð og 
afraksturinn hafður til sýnis á bókasafninu. 
Þar höfðu bæjarbúar og aðrir kost á því 
að skoða skiltin og leiðrétta eða bæta inn 
örnefnum. Nú hefur skiltunum verið komið 
fyrir á þeim stað sem þeim var ætlaður 
og má finna þau við göngustíginn við 
Leiðarhöfða, Heilsugæsluna og á Ægissíðu.

Hanna Dís Whitehead vann í samstarfi 
við Menningarmiðstöðina Verk í vinnslu. 
Þar sýndi hún flosteppi sem unnin hafa 
verið með flosbyssu síðustu vikur. Teppin 
eru innblásinn af munum úr safneign 
Náttúrugripasafnsins og Byggðasafnsins 
t.d. steinum, fuglum og luktum. Verkin 
voru sum í vinnslu en önnur fullkláruð og 
var gestum og gangandi boðið að koma að 
kynna sér aðferðir og ferlið við gerð slíkra 
teppa.

Hanna Dís hlaut í ár menningarverðlaun 
sveitarfélagsins en verk hennar hafa vakið 
verðskuldaða eftirtekt og er hún eftirsóttur 
hönnuður víðs vegar um heim. Hanna hefur 
haldið sýningar í heimabyggð, Reykjavík og 
víða erlendis og komið fram í ótal viðtölum 
bæði í blöðum og sjónvarpi.
Hanna Dís hefur meðal annars unnið að 
fjölda sýninga og skipulagt listasmiðjur fyrir 
börn fyrir Menningarmiðstöð Hornafjarðar 
og Svavarssafnið en hún hefur sérstakan 
áhuga á að ýta undir listáhuga barna.

Þessa stundina heldur Hanna Dís 
listnámseið fyrir börn í samstarfi við 
Menningarmiðstöðina. Einu námskeiði er 
nýlokið og verið er að huga að dagsetningum 
að næstu námskeiðum í sumar.

Byggðasafnið er með opna, fasta sýningu 
í Verbúðinni. 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 fólk bjó 
og vann við þessar aðstæður.
Sýningin í Miklagarði er opin samhliða 
Gömlubúð, kl. 9-18 í allt sumar.

SPENNANDI TÍMAR FRAMUNDAN
Skráning menningarminja í Sveitar-
félaginu Hornafirði er megintilgangur 
rannsóknarsviðs Menningarmiðstöðvar. 
Vorið 2020 hófst skráning fornra eyðibýla í 
sveitarfélaginu í samstarfi við Þórbergssetur 
og fleiri aðila. Verkefnið fékk heitið 
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 er við að draga fram búsetusögu 
hvers býlis út frá margvíslegum heimildum 
en ekki síst verða upplýsingar sóttar í 
þekkingarbrunn heimamanna. Með þessu 
verkefni reynist hægt að gera sýnilegri 
merkilegan þátt í sögu forvera okkar sem 
bjuggu hér í Austur-Skaftafellssýslu fyrr 
á öldum. Nú hefur verið stofnuð netsíðan 
www.busetuminjar.is og þar má nú sjá 
niðurstöður skráningar í Suðursveit. 

„Eitt megineinkenni verka hans eru litirnir. Þeir endurspegla jökulinn, fjöllin, 
hafið og birtuna sem er svo einstök hér við Hornafjörð.“

Jón Proppé sýningarstjóri um Svavar Guðnason.


