Ársskýrsla 2019

Á haustmánuðum 2018 skipaði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra nefnd sem falið var að
gera tillögur um framtíðarstarfsemi á Hrafnseyri og fyrirkomulag hennar. Þá var jafnframt
skoðuð möguleg samlegð eða tenging þeirrar opinberu menningarstarfsemi sem tileinkuð er
ævi og minningu Jóns Sigurðssonar. Nefndina skipuðu eftirfarandi fulltrúar: Guðmundur Hálfdánarson prófessor, tilnefndur af Háskóla Íslands, Helga Þórsdóttir, safnstjóri, tilnefnd af
Byggðasafni Vestfjarða, Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður, tilnefnd af Þjóðminjasafni
Íslands, Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir deildarstjóri, tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðuneyti, Skúli Gautason menningarfulltrúi, tilnefndur af Vestfjarðastofu f.h. Fjórðungssambands Vestfjarða, Þorsteinn Magnússon varaskrifstofustjóri, tilnefndur af skrifstofu Alþingis og
Kolbrún Halldórsdóttir verkefnisstjóri, formaður, skipuð án tilnefningar.
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Auk nefndarfunda, hélt nefndin sérstakan rýnifund þann 6. maí 2019 með fagfólki og
öðrum sem áhuga hafa á málefninu með það fyrir augum að fá fram fleiri sjónarmið og hugmyndir sem gætu nýst í heildstæða sýn, stefnumótandi aðgerðir og þróun þess starfs sem hið
opinbera annast til að heiðra minningu Jóns Sigurðssonar. Auk Hrafnseyrar og Safns Jóns Sigurðssonar sem rekin eru af forsætisráðuneyti Íslands, samanstendur arfleifð þeirra Jóns og
Ingibjargar af margvíslegum málefnum. Þeim er stjórnað af hinum ýmsu mennta- og menningarstofnunum landsins á borð við Alþingi, sem rekur Jónshús í Kaupmannahöfn, Háskóla Íslands, Þjóðminjasafn Íslands, Þjóðskjalasafn Íslands og Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn.

Nefndin skilaði skýrslu í september síðastliðinn þar sem helstu niðurstöður voru...

1. að stjórnsýslan á allri arfleifð Jóns Sigurðssonar ætti að tengja saman þessa aðila

með skýrum markmiðum.

2. að Hrafnseyri skyldi vera aflvaki og uppspretta lýðræðisþróunar með alþjóðlegri

skírskotun.

3. að á Hrafnseyri fari fram bæði fjölbreytt miðlun grunngilda og sögu.

4. að á Hrafnseyri yrði lifandi og eftirsóknarverð aðstaða sem laði að fjöldann og
skapi einstaka upplifun.

Helstu verkefni staðarhaldara á fyrstu mánuðum ársins 2019 voru ýmis konar bréfaskriftir,
auglýsingavinna, fréttatilkynningar og fleira í þeim dúr. Þar að auki var um að ræða...
-

fundi með fötluðum,

-

ritstjórnarvinna við „Global Discourse. An Interdisciplinary Journal of Current Affairs“,
sem gefið er út af Bristol háskóla í Bretlandi, og fólst m.a. í yfirlestri og athugasemdum
við greinar sem sendar voru til blaðsins. Þá hafði undirritaður samband við
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greinahöfunda auk Skype-funda með aðstoðarritstjóra Dr. Elízabeth Campbell við
Appalachian háskólann í Bandaríkjunum og fleira.
-

vinnu með fyrirtækinu „Vefsíðugerð & Leitarvélabestun“ við að útbúa vefsíðu
„Sagnabrunns Vestfjarða“, eftir að auglýst var á heimasíðu WordPress eftir fyrirtæki
sem inni við vefsíðugerð. Allt ritverk Kjartans Ólafssonar um norðanverða Vestfirði
(rúml. 4000 síður) var þá sett þar inn, og vonandi verða ritin fleiri þegar fram í sækir.
Prófessorsembætti Jóns Sigurðssonar við Háskóla Íslands og Safn Jóns Sigurðssonar
stofnuðu þessa heimasíðu í þeim tilgangi að safna óútgefnu efni frá Vestfjörðum. Hún
verður opin öllum til aflestrar og notkunar að eigin vild.

-

námskeiðshald fyrir aldraða í samvinnu við Fræðsluseturs Vestfjarða um að setja inn
efni á vefsíðu Sagnabrunns Vestfjarða.

-

opinbera opnun vefsins „Sagnabrunnur Vestfjarða“ í Fræðslusetri Vestfjarða í mars, og
var Kjartani Ólafssyni boðið að opna vefinn en rit Kjartans eru fyrstu ritin sem sett voru
á vefsíðu Sagnabrunnsins. Tvær tilraunir voru gerðar til að halda opnunina með
tilheyrandi fréttatilkynningum, auglýsingum og öðrum athöfnum, en í bæði skiptin féll
hún niður vegna veðurs. Þá var tekin ákvörðun um að opna vefsíðuna opinberlega á
þjóðhátíðardaginn á Hrafnseyri þann 17. júní.

Farið var á Hrafnseyri með pípulagningarmann í byrjun ársins til að laga leka í rörum sem
lögð höfðu verið um haustið í alla ofna kapellunnar. Fyrstu daga ársins var einmitt mjög
snjólétt á Hrafnseyrarheiðinni, sem lokaðist þó skömmu síðar og var ekki opnuð fyrr en í apríl.
Undirbúningur að opnun staðarins og Safns Jóns Sigurðssonar fyrir sumarið hófst svo um
miðjan maí, auk þess sem kaffishúsið í burstabænum var opnað, því búið var að tilkynna komu
80 gesta þann 22. maí af skipinu Ocean Diamond. Þann 31. maí kom svo annar stór hópur
ferðafólks til Hrafnseyrar á vegum ferðaskrifstofunnar Wild Westfjords á Ísafirði.
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Sumarstarfssemin á Hrafnseyri
Þann 1. júní var Safn Jóns Sigurðssonar opnað fyrir gesti eins og undanfarin ár. Næstu
daga var unnið að slætti og öðrum undirbúningi fyrir Þjóðhátíðardaginn 17. júní, eins og ávallt
er gert. Sumarið var einstaklega sólríkt, þurrt og gott. Reyndar var slíkur þurrkur að sláttur
túna var nánast enginn eftir 17. júní, því grasið óx lítið sem ekkert. Hins vegar fór mikið vatn í
að vökva gróðurinn kringum safnabygginguna og múrverkið, sem unnið var við um sumarið.

Sumarið einkenndist fyrst og fremst af miklum fjölda gesta og vinnu þriggja verkamanna,
sem vegna veðurblíðunnar unnu nær sleitulaust allt sumarið utandyra við múrbrot,
háþrýstiþvott og múrun veggja safnbyggingar og kapellu.

Fjöldi gesta á safn Jóns Sigurðssonar voru 4.636. Aldrei hafa eins margir gestir komið á
safnið síðan árið 2011 þegar haldið var upp á 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar. Mestu munar
um samning sem kaffistofa burstabæjarins gerði við tvær ferðaskrifstofur á Ísafirði um að
koma með gesti sína í kaffi á Hrafnseyri. Heildarfjöldi gesta sem þáði kaffi þar var 6.225. Þá
má gera ráð fyrir um það bil 1200 manns sem komu á staðinn án þess að skoða safnið eða
þiggja veitingar. Heildarfjöldi gesta sem kom á Hrafnseyri þetta sumar var því um það bil 7.425
manns, og hefur aldrei verið fleiri síðan árið 2011.

Af þeim 4.636 gestum sem komu á safnið, var stærsti hópurinn frá Íslandi, eða 1.337 manns
en Bandaríkjamenn voru einnig mjög fjölmennir eða 1.103. Síðan má nefna 820 Þjóðverja, 225
Englendinga, 127 Frakka og 121 Ítali. Aðrir (903 gestir) komu frá ýmsum löndum Evrópu,
Kanada og Ástralíu, sem og löndum Asíu og Suður-Ameríku.

Morguninn 5. júní komu nemendur
7. bekkjar Grunnskólans á Ísafirði í
heimsókn, eins og þeir gera á hverju
ári. Þeir skoðuðu sýninguna um Jón
Sigurðsson, borðuðu nestið sitt og fóru
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í leiki, áður en haldið var í skoðunarferð í Mjólkárvirkjun. Sama dag kom fólk frá ráðuneytinu
til að undirbúa og skipuleggja komu 3 manna vinnuflokks sem ráðuneytið hafði tekið ákvörðun
um að láta vinna í sumar við að skipta um og endurnýja múrhúðun íbúðar- og safnhússins.

8. júní - Málþing Tungumálatöfra á Hrafnseyri
Málþingið, sem var opið öllum, fjallaði um fjöltyngi (þ.e. einstaklinga (börn) með fleiri en
eitt tungumál) og fjölmenningu. Þar var m.a. tekið fyrir máltaka barna, glötun tungumáls og
mikilvægi þess að eiga sameiginlegt tungumál. Kennsluaðferðir

sem notaðar eru á

námskeiðinu „Tungumálatöfrar“ voru kynntar, og skoðuð tengsl við önnur verkefni sem snúa
að íslenskukennslu fyrir fjöltyngd börn og unglinga. Eliza Reid, forsetafrú Íslands, opnaði
málþingið, en síðan tóku til máls ýmsir leiknir og lærðir á sviði fjölmenningar og fjöltyngis.
Málþingið var styrkt af prófessorsembætti Jóns Sigurðssonar og haldið í samvinnu við
Háskólasetur Vestfjarða, Fjölmenningarseturs, prófessorsembætti Jóns Sigurðssonar við
Háskóla Íslands og Safn Jóns Sigurðssonar, Hrafnseyri.
12. júní kom svo Herdís Jónsdóttir, eins og undanfarin ár, og vann í móttöku safngesta til
12. ágúst.

17. júní - Hátíðardagskrá á 75 ára lýðveldi Íslands

Dagskráin

hófst

með

hátíðarguðþjónustu kl. 13:00, þar
sem sr. Hildur Inga Rúnarsdóttir
Þingeyrarprestakalli

þjónaði

fyrir

altari og sr. Kristján Björnsson
vígslubiskup í Skálholti prédikaði.
Jóngunnar Biering Margeirsson
Sr. Hildur Inga Rúnarsdóttir og sr. Kristján Björnsson

tónlistarkennari og stjórnandi kirkjukórs Þingeyrarkirkju stjórnaði undirleik, auk þess að spila
milla dagskráratriða. Klukkan 14:15 bauð staðarhaldari þjóðhátíðargesti velkomna til
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Hrafnseyrar. Þar næst setti prófessor Guðmundur Hálfdanarson hátíðina. Hann kynnti
dagskrá dagsins og lýsti yfir opnun myndlistarsýningar sumarsins eftir Harald Inga Haraldsson
myndlistarmann.

Hátíðarræðu dagsins hélt svo Svandís
Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, þar sem hún
kom m.a. inn á sögu Hrafns Sveinbjarnarsonar,
sem „fyrstur Íslendinga leitaði sér menntunar í
læknislistum samtímans og nýtti sér þá þekkingu
þegar heim kom“ , eins og ráðherra orðaði það.
Hún bætti svo við, að á Hrafnseyri hefði Hrafn
rekið nokkurs konar velferðarstofnun á seinni
hluta 12. aldar og í byrjun þeirra 13. Að sögn
ráðherra byggir íslenska heilbrigðiskerfið í dag á
sömu gildum og Hrafn Sveinbjarnarson hafði að
leiðarljósi er hann stundaði lækningar sínar á
Hrafnseyri. Þau gildi eru „að tryggja öllum jafnt
aðgengi að heilbrigðisþjónustu hér á landi óháð
efnahag, búsetu eða öðrum þáttum“.
Góð heilbrigðisþjónusta er því ekki aðeins ein af
forsendum byggðar í landinu, heldur líka einn
Svandís Svavarsdóttir
heilbrigðisráðherra

af hornsteinum fullveldisins.

Því næst spurði ráðherra: „Væri Ísland fullvalda ríki ...ef hér væri engin heilbrigðisþjónusta, ef
allir með alvarleg veikindi yrðu fluttir utan?“

Engan viðstaddra gat þá rennt í grun hversu orð ráðherrans, sem töluð voru á Hrafnseyri
þennan sólríka dag á 75 ára afmæli lýðveldisins, ættu eftir að sanna sig átta mánuðum síðar
þegar Covid-19 veiran skall á landið og alla heimsbyggðina.
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Eftir hátíðarræðu heilbrigðisráðherra var vefsíða Sagnabrunns
Vestfjarða opnuð af Kjartani Ólafssyni, sem í tilefni þess sagði
frá tilurð ritverks síns á vefnum. Um leið þakkaði hann
Búnaðarfélagi Vestfjarða og öllum þeim sem komu að því og
styrktu það. Sérstakar þakkir hlaut Edda Arnholtz, húsfreyja á
Mýrum í Dýrafirði, sem hafði prentað allar síður verksins - yfir
4000 blaðsíður - á ritvélina sína.

Kjartan Ólafsson
Hátíðinni lauk síðan eins og undanfarin 10 ár, með sérstakri útskriftarhátíð vestfirskra
háskólanemenda frá Háskólasetri Vestfjarða, Ísafirði, og Háskólanum á Akureyri, undir stjórn
Peters Weiss, forstöðumanns Háskólaseturs Vestfjarða og Eyjólfs Guðmundssonar rektors
Háskólans á Akureyri. Kaffiveitingar og afmælisterta voru í boði Hrafnseyrar á meðan á
dagskránni stóð.

Útskriftarnemar HA og HSV
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Júlí
Verkamennirnir þrír, sem
áður er getið, komu í byrjun
júlímánaðar ásamt verkstjóra
sínum og hófu strax vinnu við að
skrapa málningu og múrhúð af
safn- og íbúðarhúsi og kapellu
sem voru illa farin. Þessar þrjár
byggingar eru samfastar og
mynda eina heild.

Ákveðið var að taka allt ytra byrði húsanna í gegn, skrapa málninguna og múrhúðunina af öllum
veggjum, þvo þá með háþrýstidælu og setja 2-3 lög af múrhúð á þá alla.
Brjóta þurfti kant þann sem liggur allan
hringinn neðarlega á sjálfum húsunum og steypa
upp aftur. Einnig þurfti að brjóta niður neðsta
hlutann af suð-vestur horni safnshússins og steypa
aftur.

Veggir

voru

þar

illa

farnir

vegna

alkalískemmda. Þá varða að að brjóta niður
steyptar tröppur við bakdyr hússins og steypa upp
aftur frá grunni. Vinnan við þetta verkefni stóð yfir
frá júlíbyrjun og fram í miðjan september. Við
þetta unnu verkamennirnir 12 tíma á dag, tvær
vikur í senn, frá kl. 7 að morgni til kl. 19:00 að
kvöldi. Þeir fóru síðan burt af staðnum í nokkra
daga frí áður en næsta hálfs mánaðarlota byrjaði.
Veðrið var einstaklega gott allt sumarið, sem gerði
verkamönnunum mögulegt að vinna stanslaust
nær allan tímann. Þess vegna eru húsin nú tilbúin
til málunar að utanverðu.
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Hins vegar varð þetta til þess að útilokað var að hafa námskeið eða ráðstefnur á Hrafnseyri
yfir sumarið, á meðan á þessari vinnu stóð. Ef undanskilin er málstofan Tungumálatöfrar, sem
haldin var í fyrri hluta júní mánaðar, voru engin námskeið eða ráðstefnur haldnar á Hrafnseyri
þetta sumar.

Ágúst

Vinnan við múrverkið, og þá sérstaklega niðurbrot
steypta kantsins, húshornsins og trappanna á bakhlið
hússins, reyndu mikið á þolinmæði starfsfólks og gesta
safnsins. Verkamennirnir reyndu þó að hlífa öllum eins
vel og þeir gátu. Þannig stoppuðu þeir t.d. múrbrot í um
það bil klukkustund eða fóru í annað verkefni, þegar
rútur komu með stóra hópa af gestum á staðinn.
Stundum var það ekki mögulegt og þá var ekki hægt að
vera á safninu, móttökunni eða í íbúðarhúsinu fyrir
hávaða. Hinsvegar virtust gestir sýna öllu þessu
umstangi ótrúlega mikinn skilning.

September
Í byrjun septembermánaðar kom Guðmundur
Ingi

Guðbrandsson

umhverfis-

og

auðlindaráðherra óvænt í stutta heimsókn á
Hrafnseyri, ásamt aðstoðarmönnum og héldu
þau fund með fólki úr fjórðungssambandi
Vestfjarða.
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8. september var safninu lokað eins og undanfarin ár.

Þann 13. september var staðurinn opnaður að nýju að beiðni ferðaskrifstofa á Ísafirði sem
komu með farþega af farþegaskipum í Ísafjarðarhöfn. Eftir það var staðnum endanlega lokað.
Þrifnaður á húsum og annar frágangur fyrir veturinn lauk svo 15. september. Þá voru
verkamennirnir að klára síðasta múrverkið og yfirgáfu staðinn endanlega nokkrum dögum
síðar.
Staðarhaldari tók síðan frí frá störfum í október, og heimsótti m.a. Jónshús í
Kaupmannahöfn. Einnig var Freie háskólinn í Berlín sóttur heim og rætt var við stjórnendur
rannsóknardeildarinnar „Affect Societies“, þar sem félagsfræðingarnir Antje Kahl og Aletta
Johanna Diefenbach starfa við rannsóknir sínar ásamt fleira rannsóknarfólki. Þær ætla að stýra
vinnustofu á Hrafnseyri næsta sumar. Ferðin var að hluta til greidd af prófessorsembætti Jóns
Sigurðssonar en líka af staðarhaldara sjálfum. Þegar heim var komið hafði staðarhaldari
samband við mannfræðideild Háskóla Íslands, en Kristján Þór Kristjánsson, sem er að ljúka
doktorsprófi sínu um múslima á Íslandi, mun segja frá rannsókn sinni á námskeiðinu.

Nóvember
Síðustu tvo mánuði ársins vann staðarhaldari við að ljúka kynningargrein sinni fyrir heftið,
„Affect and Collaboration“ í tímaritinu „Global Discourse. An Interdisciplinary Journal of
Current Affairs“, árg. 29, hefti 10, sem verður gefið út 1. janúar 2020. Fundir voru einnig
haldnir með Guðmundi Hálfdanarsyni og Kjartani Ólafssyni, en sá síðarnefndi vill breyta ásýnd
greina sinna í Sagnabrunni Vestfjarða svo þær verði lesvænni.

Þann 20. nóv. stjórnaði staðarhaldari fundi sem hann var búinn að boða til með Gylfa
Ólafssyni, forstjóra Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða, Margréti Geirsdóttur, sviðsstjóra
Velferðarsviðs

Ísafjarðarbæjar,

Bergvini

Eyþórssyni

varaformanni

Verkalýðsfélags

Vestfirðinga, Sigríði Huldu Guðbjörnsdóttur Virk á Vestfjörðum. Þar var líka Harpa Lind
Kristjánsdóttir iðjuþjálfari hjá Starfsendurhæfingu Vestfjarða, auk nokkurra félaga úr þeim
hópi fatlaðra sem staðarhaldari hefur verið að funda með undanfarna tvo vetur. Þar var
starfsmönnum þessara stofnana gerð grein fyrir viðhorfi hópsins hér á norðan verðum
Vestfjörðum sem á við fötlun að stríða. Hópurinn er á þeirri skoðun, að þegar fólk hér á
svæðinu verður fyrir áfalli, er leiðir til andlegrar og/eða líkamlegrar fötlunar, vanti aðstoð við
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að finna þær stofnanir og aðila sem lögum samkvæmt eiga að veita þeim þá aðstoð sem þau
eiga rétt á. Ákveðið var að ræða þetta nánar í febrúar/mars á næsta ári (þ.e. 2020).

Daginn eftir, þann 21. nóvember, var svo skiladagur umsókna til Uppbyggingarsjóðs
Vestfjarða, en staðarhaldari sendi þá inn tvær umsóknir til sjóðsins. Önnur fjallaði um beiðni
um aðstoð til að fjármagna laun aðstoðarmanneskju við heimasíðugerð og efnissöfnun í
Sagnabrunn Vestfjarða. Hin umsóknin var beiðni um aðstoð við að koma á samstarfsverkefni.
Þar áttu hlut að máli erlendur saxófónleikari, ballettdansari og skáld. Þau tvö síðasttöldu eru
bæði búsett á Ísafirði. Það er rétt að taka fram að hingað til hefur ekki verið ætlast til þess að
ríkisrekið safn, eins og Safn Jóns Sigurðssonar, sé að keppa um styrki við sjálfstæð, félags- og
einkarekin söfn, sýningar eða önnur menningarleg verkefni á svæðinu. Þeir menningaratburðir
sem undanfarin ár hafa farið fram á Hrafnseyri og nágrenni og hlotið hafa styrk úr
Uppbyggingarsjóði Vestfjarða, hafa því ávallt verið að undirlagi staðarhaldara og á hans eigin
ábyrgð, en ekki safnsins eða staðarins né stjórnenda hans, þ.e. Hrafnseyrarnefndar eða
ráðuneytisins.

Desember
Vinnan við að auglýsa námskeiðið „Affect, Politics and Religion“ sem halda á 26. – 28. júní 2020
fór aðallega fram á tímabilinu desember 2019 til febrúar 2020. Auk mannfræðideildar Háskóla
Íslands hafði staðarhaldari samband við ýmsar deildir innan háskólans og auglýsti námskeiðið
fyrir nemendum. Einnig var námskeiðinu komið á framfæri á ýmsum erlendum fésbókarsíðum,
eins og t.d. síðu mannfræðinema í Danmörku, Lancasterháskólanum í Newcastle og fleiri
skólum í Englandi, sem og í háskólanum í Cork á Írlandi. Háskólasetur Vestfjarða auglýsti
góðfúslega vinnustofuna á vefsíðum sem það auglýsir sitt eigið nám fyrir erlenda námsmenn.
Auk þess auglýstu þýsku kennararnir, Aletta og Antje námskeiðið í ýmsum háskólum í
Þýskalandi.
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Fjármál Hrafnseyrar
2015

2016

2017

2018

2019

15.418.754

17.534.904

18.458.971

21.490.450

19.100.000

Þjóðhátíðardagur

10.057.728
748.156

11.682.726
686.901

10.225.913
485.237

11.216.000
3.321.140

13.616.000
922.687

Viðhaldskostnaður

2.098.639

2.005.543

1.300.785

1.068.386

375.501

3.265.741

4.490.048

6.766.068

3.979.433

5.372.977

16.170.246

18.865.218

18.778.003

19.584.959

20.287.165

-751.510

-1.330.314

-319.032

1.905.491

-1.187.165

TEKJUR:
Framlög, seldar vörur
og þjónusta

GJÖLD:
Safn Jóns Sigurðssonar

Annar rekstrarkostnaður
Heildargjöld
Rekstrarafgangur /
(-Tap)

Við endanlegt uppgjör ársins 2018 varð rekstararafgangur kr. 1.905, en markmið rekstursins
á árinu 2019 var að vera innan ramma fjárheimilda, samhliða því að hefðbundnum verkefnum
yrði sinnt með verðugum hætti. Fjárveiting Hrafnseyrar fyrir árið 2019 var kr. 19,1 millj. Engir
verkefnastyrkir voru þáðir á árinu aðallega vegna þess að ekki var hægt að halda neinar
ráðstefnur eða námskeið á staðnum, þar sem verið var að vinna við viðgerðir á húsum
staðarins. Þannig tókst að gæta aðhalds í öllum rekstrarþáttum starfseminnar, þar með talið
kostnaður vegna múrviðgerða á útveggjum safns, íbúðarhúss og kapellu.
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Lokaorð

Eins og fram kemur í innganginum hér að framan hófst árið á frétt þess efnis að
forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, hefði skipað sjö manna nefnd sem falið var að gera
tillögur um framtíðarskipan Hrafnseyrar. Þar var meginhugmyndin að tengja saman alla
opinbera starfsemi sem tileinkuð er ævi og minningu Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar
Einarsdóttur hérlendis sem erlendis. Nefndin lauk störfum í september 2019 með útgáfu
skýrslunnar „Arfleifð Jóns Sigurðssonar“.
Helstu vetrarverk staðarhaldara fram á vor fólust m.a. í ritstjórnarstörfum fyrir tímaritið
„Global Discourse“, Ársskýrslugerð 2018, uppsetning vefsíðunnar „Sagnabrunnur Vestfjarða“
og kynningu hennar meðal aldraðra í Ísafjarðarbæ, auk fundarhalda með hópi fatlaðra á
svæðinu sem hann hefur verið að vinna með undanfarna vetur.
Það sem einkenndi sumarvinnuna á Hrafnseyri þetta þurra og sólríka sumar var í fyrsta lagi
hinn mikli fjöldi gesta sem kom á staðinn yfir sumarið (tæplega 7500 manns), sem er sá mesti
fjöldi gesta sem heimsótt hefur staðinn síðan staðarhaldari hóf störf sín þar vorið 2005. Þar er
undanskilið árið 2011 er haldið var upp á 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. Í öðru
lagi einkenndist sumarið af vinnu verkamanna á útveggjum safns, íbúðarhúss og kapellu sem
olli því að engar ráðstefnur eða námskeið voru haldin á staðnum á meðan þessi vinna stóð yfir.
Um haustið var svo unnið við skipulagningu námskeiðs með rannsóknarfólki frá Freie
háskólanum í Berlín, auk vinnu við umsóknir til Uppbyggingarsjóðs og fundarhalda með
fötluðum á svæðinu.
Árinu lauk svo milli jóla og nýs árs á lokavinnu við útgáfu á ritinu Global Discourse. An
Interdisciplinary Journal of Current Affairs, Issue 29, Volume 10, sem gefið var út 1. janúar 2020
af Bristol University Press í Englandi og kallaðist „Affect and collaboration“.
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Tillögur að verkefnum komandi árs.
Haustið 2020 er áætlað að opna göngin milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar. Þar með er
Hrafnseyri komin úr alfaraleið, og verða þá 13,5 km til Hrafnseyrar frá göngum (Vestfjarðarvegi
nr. 60), í stað 500 m sem í dag skilja staðinn frá Vestfjarðarvegi.
Mikilvægt er að setja upp greinagóð skilti með nafni Hrafnseyrar, bæði norðan við göngin í
Dýrafirði, og sunnan við þau í Arnarfirði. Venjuleg skilti eins og þau sem sett voru upp við
Hrafnseyri árið 2011 duga ekki.
-

Á skiltinu í Dýrafirði – norðan við göngin – þarf t.d. að standa með stórum stöfum:
Hrafnseyri 6,2 km (til hægri).
Á skiltinu í Arnarfirði – sunnan við göngin – þarf að standa nafn Hrafnseyrar með
stórum stöfum. Einnig þurfa nöfn eins og Hrafnseyrarheiði og Svalvogarvegur að
standa á skiltinu.
Skipta þarf um núverandi skilti á Vestfjarðarveg nr. 60 við gatnamótin við Hrafnseyri
og setja upp annað stærra skilti með nafni Hrafnseyrar 500 m í stað 1 km, sem nú er
og er rangt.
Endurnýja og breyta þarf skilti sem stendur örlítið utan við núverandi
Hrafnseyrargatnamót við Vestfjarðarveg. Á það skilti væri einnig gott að teikna
Svalvogaveginn og veginn yfir Hrafnseyrarheiði.
Að síðustu verður að setja upp skilti á bílaplanið við innganginn inn á lóð Hrafnseyrar,
þar sem fram kemur í hvaða byggingu safnið sé staðsett, kaffið (þ.e. burstabærinn) og
kirkjan.

-

Kapella, safn- og íbúðarhús málað að utan, eftir viðgerð sumarsins.

-

Kjallaraíbúð máluð innandyra, auk þess sem svefnherbergi og klósett á efri hæð í
íbúðarhúsi verði máluð, en hvoru tveggja hefur ekki verið málað í um það bil 30 ár.
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-

Ljósleiðari var lagður að Hrafnseyri fyrir nokkrum árum og því er staðurinn í mjög góðu
sambandi við umheiminn. Hins vegar vantar að bæta tenginguna innanhúss og úr
burstabænum við ljósleiðarann.

Verkefni í nánustu framtíð
-

Sláttuvélin (Husquarna), sem notuð er til þess að slá túnin kringum safnið, er komin til
ára sinna enda orðin 14 ára gömul og farin að bila. Það þarf því að endurnýja hana von
bráðar.

-

Til þess að laða fólk af Vestfjarðarvegi 60 til Hrafnseyrar (13,5 km) er mikilvægt að
vegurinn til Hrafnseyrar verði malbikaður. Núverandi vegur til staðarins er ekki
sæmandi landi og þjóð.

-

Fylla verður upp í stóru „holurnar“ tvær sem skera bílaplanið við Hrafnseyri í tvennt og
malbika allt planið, því bílastæðið er þegar orðið of lítið.

-

Með tilkomu Arnarfjarðar/Dýrafjarðar gangna verður mögulegt að halda staðnum
opnum lengur fram eftir hausti fyrir gesti. Því verður að setja upp fleiri ljós á staðnum
eins og t.d. á bílaplani, bak við safnhúsið og við burstabæinn.
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