
Sögunefnd Keflavíkur  

8. fundur haldin 26. ágúst 2020 í Ramma Safnamiðstöð Reykjanesbæjar kl 17:00.  

Mættir eru, Erla Guðmundsdóttir, Árni Jóhannsson, Stefán Jónsson, Ragnhildur Árnadóttir og Kristinn 

Jakobsson sem ritar fundargerð. Auk þess voru boðaðir Eiríkur Páll Jörundarson byggðsafnstjóri og 

Árni Daníel Júlíusson rithöfundur.  

1. Eiríkur Páll Byggðasafnstjóri sagði frá ljósmyndavef og söguvef.  

Ljósmyndavefurinn tveir starfsmenn hafa unnið við flokkun, skráningu og innsetningu ljósmynda á 

vefinn, sú vinna hefur verið unninn í samstarfi við Sögunefndina og kostað af henni að mikil leiti. 

Byggðasafnið hefur fengið styrk til að kaupa vefmót til að hýsa og halda utan um ljósmyndirnar þar 

sem almenningur getur sett inn athugsemdir. Alls eru komnar um 5000 myndir frá tímabilinu 1949-

1994. Mikil hluti myndanna er úr ljósmyndasafni Heimis Stígsonar sem er aðal uppspretta.  Áfram 

verður haldið að flokka og skrá myndir á ljósmyndavefinn 

Söguvefurinn er enn á hugmyndastigi en búið er að ræða við fyrirtæki sem gætu sett upp slíkan vef. 

Sögunefndin hefur ákveðnar skoðanir á hvernig uppsetning vefsins og sögunnar ætti að vera.  

Mikilvægt er að halda þessari vinnu áfram og tryggja að fjármunir í verði fengnir til þessar verka 

áfram eftir að ritun Sögu Keflavíkur lýkur.  

2. Árni Daníel rithöfundur hefur stundað heimildaöflun og lestur á fréttum á sögutímabilinu aðallega 

fréttir er fjalla um fiskveiðar, iðnað. Lestur fundargerða  bæjarstjórnar milli 1949-1994. Aflaskýrslur í 

Ægi allt til ársins 1965 eða þar til þær hættu að koma út eru mikilvægar heimildir um þróun útgerðar 

og fiskvinnslu í Keflavík. Þá er Varnarliði allt um lykjandi í bæjarfélagin á þessum umbrotatímum. Árni 

Daníel segist nota efnigrindina til stuðnings í efniöflun svo og samvinna við nefndarmenn.  

3. Fjármál staðan. Formaður fór yfir útgjöld og bar 

saman við áætlun sem gerð var í upphafi 

verkefnisins. Nefndarmenn eru sammála að áfram 

skuli haldið vinnslu og skráningu ljósmynda og 

reynt skuli að hvetja almenning til að leggja inn 

athugsemdir á ljósmyndavef safnsins. 

 

 

 

 

 

4. Önnur mál. 

Mikilvægt er að í sögunni verði gerð góð skil sögu félaga þá sérstaklega menningar og íþróttafélaga.  

Ragnhildur afhenti nefndarmönnum eintök af bókinni „frumkvöðlar og tónslistarrætur á 

Suðurnesjum“ útgefna af Sóknaráætlun Suðurnesja, Ritstjóri er Dagný Gísladóttir  

Fleira ekki gert fundi slitið kl 18:45.   

 

2019  (1. sept. - 31. des.)

Ritstj./höfundur - verktakalaun 3.200.000   

Myndritstjórn 1.200.000   

Þóknun sögunefndar 500.000       

Samtals 2019 4.900.000   

2020

Ritstj./höfundur - verktakalaun 10.200.000 

Myndritstjórn 4.800.000   

Sérverkefni 1.200.000   

Hönnun og uppsetning söguvefs 1.800.000   

Þóknun sögunefndar 1.200.000   

Samtals 2020 19.200.000 

Samtals áætlun 19 og 20 24.100.000 

hver upphæð

Ritlaun 4.780.800    

Kostn v/vinnslu ljósmynda 4.500.000    

des.19 Nefndarlaun 2.000.000    2.000.000    

Samtals útgjöld 11.280.800 

Útgjöld 1. ágúst 2020 

Áætlun 


