
1 
 

 
 

 

 

Faxaflóahafnir 

Tryggvagötu 17 

101 Reykjavík 

 
 

Akranesi 19. september 2019 

 
 
Ósk um styrk til nýrrar grunnsýningar Byggðasafnsins í Görðum Akranesi 
 

Í tilefni 60 ára afmælis Byggðasafnsins í Görðum í ár verður grunnsýning safnsins endurnýjuð.  

 

Verkefnið er stórt og hófst undirbúningur undir árslok 2016. Að hausti 2017 hófst vinna við 

verkefnið af fullum krafti. Vonir standa til að opna sýninguna í desember í ár en þar sem unnið 

hefur verið að viðhaldi á sýningarhúsinu samhliða vinnu við sýninguna, með þeim óvæntu 

uppákomum sem sem því fylgir, gæti opnun tafist fram á árið 2020. 

 

Með nýrri sýningu leitast safnið við að skapa sér sess sem metnaðarfullt og faglegt safn sem er 

áhugavert og fróðlegt heim að sækja. Meðal nýjunga er hljóðleiðsögn um sýninguna á ensku og 

íslensku fyrir börn og fullorðna, „míkróbíó“ þar sem efnistök eru fjölbreytt og breytileg yfir árið, 

aukin notkun á ljósmyndum, „fikt“ í boði hér og þar og ýmislegt fleira til að gera upplifun gesta 

sem eftirminnilegasta. Í efnistökum sýningarinnar er lögð áhersla á sérstöðu Akraness og 

Hvalfjarðarsveitar og jafnframt hefur aðgengi gesta verið stórbætt.  

 

Þemu sýningarinnar eru fjögur; Lífið til sjós, Lífið í landi, Lífið við vinnu og Lífið í leik. Undir þemanu 

Lífið til sjós verður útgerðarsögu Akraness og Hvalfjarðar gerð skil enda þróun byggðar svæðisins 

samofin sögu sjósóknar og þar með saga Faxaflóahafna og forvera. Áherslur í frásögn þemans eru 

þau áhrif sem sjósókn hafði á samfélagið út frá mismunandi sjónarhornum. Má þar nefna sem 

dæmi hugrenningar sjómanns sem leggur út á sexæringi í dagróður, upplifun kvenna við störf í 

landi og áhrif sjóslysa á fjölskyldur og samfélagið svo eitthvað sé nefnt. Mikið af ljósmyndum er til 

frá fyrri tímum sem gefa einstaka innsýn inn í aðstæður. Frásögn verður með fjölbreyttum hætti 

og m.a. stuðst við hljóðleiðsögn, snertiskjá, umhverfishljóð, ljósmyndir, myndbrot, muni og fleira.  
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Verkefni sem þetta er metnaðarfullt og kostnaðarsamt og má nefna að árin 2018 og 2019 hlaut 

verkefnið hæsta verkefnastyrk Safnasjóðs. Þá má geta þess að Faxaflóahafnir styrktu verkefnið 

um 2,5 milljónir á árinu 2017 og kom sá styrkur í góðar þarfir við verkþátt sem snýr sérstaklega að 

frásögn sem tengist þilskipum, þar með talið kútter Sigurfara, sem verður sett fram á snertiskjá 

innan þemans Lífið til sjós. 

 

Þær tekjur sem safnið hefur aflað dugir þó ekki til að standa straum að kostnaði svo umfangsmikils 

verkefnisins. Heildarkostnaður verkefnisins er áætlaður tæpar 71 milljónir og skiptist með 

eftirfarandi hætti milli ára: 

 

  2017 2018 2019 Alls 

Kostnaður 
    
5.179.779       20.770.317       45.000.000     

   
70.950.096     

 

 

Því er óskað eftir 10 m.kr. stuðningi Faxaflóahafna við verkefnið. 

 

 

 

 

Með vinsemd og virðingu, 

 

 

 
Ella María Gunnarsdóttir 

Forstöðumaður menningar- og safnamála Akraneskaupstaðar 

 


