
Sögunefnd Keflavíkur 
 
4. fundur haldinn mánudaginn 26. ágúst 2019 kl. 17.00 í Byggðasafni Reykjanesbæjar 
 
Mættir: Kristinn Þór Jakobsson formaður, Árni Jóhannsson, Erla Guðmundsdóttir, Ragnhildur 
Árnadóttir, Stefán Jónsson og Eiríkur P. Jörundsson, safnstjóri Byggðasafnsins, sem ritaði fundargerð. 
 
 

1. Kynning fjárhagsáætlunar fyrir bæjarráði Reykjanesbæjar 
Formaður sagði frá kynningu á framkvæmda- og fjárhagsáætlun sögunefndar á fundi bæjarráðs þann 
25. júlí s.l. Bæjarráð tók vel í tillögur nefndarinnar og samþykkti fjárveitingu fyrir árið 2019 allt að 5 
m.kr. til ritunar sögu Keflavíkur, sem er í samræmi við fjárhagsáætlun.  
 

2. Hvaða sögu viljum við segja? Drög að efnistökum - viðbætur. 
Áframhald á umræðum fyrri funda um efnistök og hvaða sögu á að segja í þessum lokahluta sögu 
Keflavíkur. Efnisgrind er tekin að mótast og er stefnt að því að helstu drög að áherslum og 
efnisþáttum liggi fyrir á þessu ári. Umræða varð um að leita til bæjarbúa um efni hvort heldur er texti 
sem þegar er tilbúinn, hljóð þ.e. viðtöl ræður og frásagnir og myndir hvort heldur er ljósmyndir, 
kvikmyndir eða myndbönd af og úr bæjarlífinu í Keflavík á árunum 1949-1994. 
 

2. b. Hverjir gætu skrifað hvað af sögunni?  
Formaður sagði frá ábendingum sem hann hefði fengið um aðila sem gætu komið að liði við 
efnisöflun og jafnvel skrif á sögunni. Sögunefndin fagnar öllum ábendingum, ekki síst er varðar 
áhugaverð viðtöl við einstaklinga sem þekkja vel til ákveðinna þátta sögunnar, auk þess sem allt 
myndefni er vel þegið. Hins vegar voru fundarmenn sammála um að gæta verður í hvívetna faglegra 
vinnubragða við öflun heimilda og úrvinnslu þeirra. 
 

3. Hvernig viljum við segja söguna? 
Formaður sýndi ýmsar vefsíður frá söfnum og menningarstofnunum og fjölmiðlum. Ræddar voru 
ýmsar útfærslur á formi og útliti á söguvef, en ljóst er að fáar fyrirmyndir eru hér á landi að 
samskonar söguvef og stefnt er að varðandi sögu Keflavíkur og síðar Reykjanesbæjar. Formaður 
hvatti nefndarmenn til að leita að og skoða vefi sem gætu orðið fyrirmynd að söguvefnum. 
 

4. Næsti fundur 
Ákveðið að næsti fundur verði haldinn 2. október n.k. kl. 17.00. 




