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Inngangur 

Starfsemi Duus Safnahúsa hófst vorið 2002 með opnun sýningarinnar Bátafloti Gríms Karlssonar og var 

því 17. starfsárinu að ljúka.  Reksturinn var með hefðbundnu sniði s.s. fjölbreyttu sýningahaldi, móttöku 

innlendra og erlendra gesta, tónleikum, fundahöldum og ýmsum menningaruppákomum.  Þarna eru 

sýningarsalir hinna tveggja formlega viðurkenndu safna í bæjarfélaginu, Byggðasafns Reykjanesbæjar 

og Listasafns Reykjanesbæjar en einnig aðrir salir sem nýtast undir sýningar, tónleika og fundi, alls 8 

salir. Hægt er að leigja tvo sali undir fundi eða menningarsamkomur en ekki veislur enda skortur á 

aðstöðu til þess.  Leiga á sölum  er metin út frá starfsemi hússins hverju sinni og því ekki alltaf möguleg. 

Í Listasal eru breytilegar sýningar á vegum Listasafns Reykjanesbæjar,  í Bátasal er sýningin Bátafloti 

Gríms Karlssonar og aðal inngangur í safnahúsin, í Gryfjunni eru sýningar tengdar hönnun og myndlist 

en einkum sögu og í Bíósal er sýning á safnkosti listasafnsins auk þess sem þar fer líka fram blönduð 

menningarstarfsemi, sýningar, tónleikar og fyrirlestrar. Upplýsingamiðstöð ferðamála hefur verið rekin 

í húsinu frá árinu 2015 með styrk frá Ferðamálastofu og er hún staðsett í Gestastofu Bryggjuhússins en 

þar má líka sjá sýningu frá Reykjanesjarðvangi. Stofan í Bryggjuhúsinu hýsir ýmsar sýningar á vegum 

byggðasafns eða listasafns. Á miðlofti Bryggjuhússins er föst sýning á vegum Byggðasafnsins sem segir 

sögu bæjarfélagsins frá 9.öld og á loftinu má sjá forláta trissuhjól sem minnir gesti á sögu Duus 

Safnahúsa. 

GML 

 

Starfsfólk, opnunartími, aðgangseyrir og framkvæmdir 

Breyting varð á starfsmannahaldi Duus Safnahúsa árið 2015 þegar opnuð var upplýsingamiðstöð 

ferðamála í húsinu og óhætt að segja að sú ráðstöfun hafi komið vel út. Með þessu móti eru alltaf tveir 

starfsmenn í húsi á opnunartíma og er það mikið öryggismál fyrir utan bætta þjónustu. Umsjónarmaður 

Duus Safnahúsa hafði áður verið eina fasta stöðugildið í Duus Safnahúsum alveg frá opnun 2002 og eini 

starfsmaðurinn í húsinu dags daglega en starfsmenn Listasafns og Byggðasafns aðstoðuðu þegar þörf 

var á, hvort sem var að degi til eða á kvöldin og um helgar bættist við lausafólk.  Árið 2015 hætti 

umsjónarmaður Duus Safnahúsa og færðist yfir á umhverfis- og skipulagssviðið og ráðinn var 

verkefnastjóri ferðamála í 100 % stöðu sem sinna skyldi upplýsingamiðstöðinni en jafnframt gegna 

daglegri stjórnun í Duus Safnahúsum.  Einnig var ráðið í tvær 53 % stöður safnfulltrúa til þess að sinna 

afgreiðslu í aðal inngangi og taka á móti gestum eftir vaktakerfinu tveir, tveir, þrír. Lausafólk sá svo um 

helgarafgreiðslu í upplýsingamiðstöð. Menningarfulltrúi var forstöðumaður Duus Safnahúsa og 

starfsmenn Byggðasafns og Listasafns koma að ýmsum verkefnum í húsunum þó þeir séu staðsettir 



annars staðar. Fyrrverandi umsjónarmaður húsanna fluttist eins og áður segir yfir á Umhverfis- og 

skiplagssvið bæjarins en sinnir ennþá húsumsjón í Duus Safnahúsum.  

Valgerður Guðmundsdóttir, menningarfulltrúi, forstöðumaður 100 % staða – Hún gegndi þeirri stöðu 

fram til loka september 2019 er hún lét af störfum. 

Guðlaug María Lewis, verkefnisstjóri menningarmála, tók við rekstri húsanna frá október 2019. 

Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir, verkefnastjóri ferðamála, dagleg stjórn  100 % staða. 

Gígja Rós Þórarinsdóttir, safnfulltrúi, fór úr 53% stöðu yfir í 62,5 % stöðu árið 2018 – fór í nám í ágúst 

2019 og er nú tímaráðin í afleysingar. 

Ragna Dögg Marinósdóttir, safnfulltrúi 62,5% staða, hóf störf í ágúst 2019. 

Sigrún Ásta Elefsen, safnfulltrúi 53 % staða. 

Jóna Björk Þórudóttir, safnfulltrúi, helgar og afleysingar.  

Johan D Jónsson, safnfulltrúi, afleysingar. 

Bergsveinn Andri Halldórsson safnafulltrúi, helgar og afleysingar. 

 

Aðrir starfsmenn sem koma að verkefnum í Duus Safnahúsum eru Guðlaug M. Lewis fræðslufulltrúi og 

starfsmaður listasafns, nú verkefnastjóri menningarmála, Eiríkur Páll Jörundsson safnstjóri 

Byggðasafns Reykjanesbæjar, Haraldur Haraldsson safnvörður á Byggðasafni, Helgi Biering 

verkefnaráðinn starfsmaður á byggðasafni og Theodór Kjartansson húsumsjónarmaður á USK sviði. 

Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Reykjanesbæjar koma einnig til aðstoðar þegar þörf er á. 

 

Opnunartími er sá sami og á síðasta ári og voru safnahúsin opin alla daga frá 12.00-17.00 og 

upplýsingamiðstöðin er svo jafnframt opin frá 9.00-17.00 í fjóra mánuði yfir sumarið, júní – september. 

 

Árið 2019 tók í gildi ný verðskrá fyrir aðgangseyri og salarleigu, almennur aðgangseyrir er 1000kr en 

frítt fyrir börn og unglinga yngri en 18 ára, öryrkja, eldri borgara og námsmenn.  

Viðhaldsvinna vegna leka í gluggum hélt áfram og byrjað var að mála húsið að utan, sú vinna mun halda 

áfram sumarið 2020. Veggir í Listasal, Stofu og Bíósal voru heilmálaðir í janúar 2019. 

Nýir aðilar, Dagar, tóku við ræstingum líkt og í öðrum stofnunum Reykjanesbæjar. 

Bryggjuhúsið, Gamla búð og Fischershús voru formlega friðuð árið 2016 þegar forsætisráðherra friðlýsti 

húsin með formlegri yfirlýsingu. Framkvæmdir héldu áfram í Gömlu búð í samstarfi við Minjastofnun 

Íslands sem lagt hefur til nokkurt fjármagn og einnig hefur fengist styrktarfé til framkvæmda við þessi 

hús frá Uppbyggingarsjóði Suðurnesja.  Í október 2017 varð sú breyting að Valgerður Guðmundsdóttir 

og Guðlaug María Lewis færðu sig um set frá skrifstofum á Tjarnargötu og fengu aðstöðu í Gömlu búð. 



Í september 2019 tók Súlan verkefnastofa til starfa í Gömlu búð og þar með þrír starfsmenn með 

viðeigandi breytingum á rekstrarformi.  Hafa þessar breytingar orðið til þess að samvinna hefur aukist 

til muna á milli þeirra og starfsmanna Duus Safnahúsa. 

HÝH 

Gestafjöldi 

Síðastliðið starfsár í Duus Safnahúsum var viðburðaríkt að vanda. Heildargestafjöldi ársins var 25.268 

sem er fækkun frá árinu 2018 en þá voru gestir 31.845. 

Almennir gestir 

Tekið var á móti 35 hópum innlendra gesta á árinu en 2018 voru innlendir hópar 16. Samanlagður 

gestafjöldi þeirra var 923 sbr. við 551 manns árið 2018.  6 erlendir hópar komu í heimsókn í Duus 

Safnahús á liðnu ári með samtals 151 gesti en árið 2018 voru erlendir hópar 7 talsins með 130 gesti. 

Innlendir gestir á eigin vegum voru 19.045 sem er talsverð fækkun frá fyrra ári þegar gestir voru 22.287.  

Þar af voru gestir Ljósanætur um 10.686 en árið 2018 voru gestir um 13.705. Þess ber að geta að veðrið 

var með versta móti í ár, grenjandi rigning, kalt og vindasamt.  

Erlendir ferðamenn á eigin vegum voru alls 3.719 sem er fækkun um 3.542 en árið 2018 voru erlendir 

ferðamenn 7.261. 

Ekki var rukkað um aðgangseyri árið 2018 í tilefni 40 ára starfsafmælis Byggðasafns Reykjanesbæjar og 

15 ára starfsafmælis Listasafns Reykjanesbæjar. Árið 2019 var aðgangseyrir tekinn upp að nýju en frítt 

var fyrir eldri borgara, börn undir 18 ára aldri og nema en aðgangseyrir fyrir hópa var 500kr og 1000kr 

fyrir almenna gesti. Erlendir gestir sem greiddu 1000kr voru 853 og þeir sem fengu ókeypis aðgang 

voru 911. Íslenskir gestir sem greiddu 1000kr voru 312 en þeir sem fengu ókeypis aðgang voru 20.765.  

Erlendir borgandi gestir eru því töluvert fleiri en íslenskir borgandi gestir, eða 853 á móti 312.  

Safnfræðsla 

Eins og áður voru leik-, grunn- og framhaldsskólum á Suðurnesjum sendar kynningar á sýningum 

safnanna og þeir hvattir til að koma í heimsókn og fá leiðsagnir um sýningarnar. Á árinu komu 931 

leikskólanemar í heimsókn í húsin, grunnskólanemar voru um 882 og framhaldsskólanemar 61. Samtals 

komu því  um 1.874 nemendur í heimsókn sem er meira en 2018 en þá komu samtals 1.663 nemendur 

í heimsókn. Menningarsvið tók líka þátt í Starfsgreinakynningu grunnskólana þar sem kynnt voru hin 

ýmsu starfssvið í tengslum við menningu og ferðaþjónustu.  



 2019 2018 

Heildargestafjöldi 25.268 31.845 

Innlendir gestir 19.045 22.287 

Erlendir 3.719 7.261 

Fjöldi innlendra hópa 35 (923 gestir) 16 (551 gestur) 

Fjöldi erlendra hópa 6 (151 gestur) 7 (130 gestir) 

Nemendur  1.874 1.663 

 

SÁE 

Sýningar 2019 

Þrjár fastar sýningar eru í húsinu sem standa að mestu óbreyttar frá ári til árs. Sýningin Bátafloti Gríms 

Karlssonar er í Bátasalnum; fastasýning Byggðasafnsins, Þyrping verður að þorpi er á annarri hæð 

Bryggjuhússins og í Gestastofu er sýning á náttúru Reykjaness á vegum Reykjaness Jarðvangs. 

Tímabundnar sýningar voru 24 talsins á árinu:  

16. nóv – 13. jan. Listasalur. Sýning á vegum Listasafns, Líkami, efni og rými, samsýning, Eygló 

Harðardóttir, Ólöf Helga Helgadóttir og Sólveig Aðalsteinsdóttir. 

16. nóv – 23. apríl. Gryfjan. Sýning á vegum Byggðasafns, Afmælissýning í tilefni 40 ára starfsafmælis 

Byggðasafnsins, Við munum tímana tvenna. 

 

16. nóv – 13.jan. Bíósalur. Sýning á vegum Listasafns, Ljós og náttúra Reykjanesskaga, ljósmyndir eftir 

Jón Hilmarsson. 

 

14. feb – 22. apríl. Bíósalur. Sýning á vegum Listasafns, Ljós og tími. Ljósmyndir úr safneign. 

 

15. feb – 31. mars. Stofan. Ljósmyndasýning á vegum Byggðasafns Reykjanesbæjar, Fólk í kaupstað. 

Ljósmyndir í eigu Byggðasafns. 

 

15. feb – 22. Apríl. Listasalur. Myndlistarsýning á vegum Listasafns, Teikn eftir Guðjón Ketilsson. Þess 

má geta að Guðjón Ketilsson hlaut útnefninguna myndlistarmaður ársins fyrir þá sýningu. 

 

6 -28. Apríl. Stofan. Á vegum félags myndlistarmanna í Reykjanesbæ, Litróf, verk eftir félagsmenn 

sem unnin voru á haust- og vetrarnámskeiðum félagsins.  

 

2-19. maí. Listahátíð barna í Reykjanesbæ. Hreinn heimur betri heimur.  

• Listasalur : Listsýning Leikskólanna 

• Gryfjan : Listsýning Grunnskólanna 

• Stofan: Sýning nemenda af listnámsbraut Fjölbrautaskóla Suðurnesja 

 



27. maí – 18. Ágúst. Bíósalur. Á vegum Listasafns, verk úr safneign. Málverk, skissur og steindir 

gluggar eftir Benedikt Gunnarsson. 

 

31.maí – 18. Ágúst. Listasalur. Á vegum Listasafns, Fjölskyldumynstur eftir Erlu S. Haraldsdóttur. 

 

31. maí. Gryfjan. Á vegum Byggðasafns, Varnarlið í verstöð. 

 

23. júní – 7. Júlí. Stofan. Sýning á vegum Listasafns, Ást á Íslenskri náttúru, Ljósmyndir Oddgeirs 

Karlssonar og sýning á fuglum og grjóti úr safni Njarðvíkingsins Áka Gränz heitins.  

 

13. júlí – 18. Ágúst. Stofan. Fimmföld sýn, Listamennirnir eru Anna Hallin, Leifur Ýmir Eyjólfsson, Helgi 

Þorgils, Olga Bergmann og Rósa Sigrún Jónsdóttir. 

 

5. sept. – 3. Nóv. Bátasalur. Ljósmyndasýning Hjálmars Árnasonar, Skessukatlar. Á vegum Listasafns. 

Ljósanætursýning. 

 

5. sept – 3. Nóv. Stofan. Ljósanætursýning, Reynir Katrínar, Galdrameistari og skapandi listamaður. 

 

5. sept – 3. Nóv. Bíósalur. Ljósanætursýning, Óvænt stefnumót, Þær sem tóku þátt í þessu verkefni 

eru: Gunnhildur Þórðardóttir, Inga Þórey Jóhannsdóttir, Kristín Rúnarsdóttir, Margrét Jónsdóttir, 

Sossa og Valgerður Guðlaugsdóttir 

 

5. sept – 3. Nóv. Listasalur. Ljósanætursýning á vegum Listasafns, Veruleikinn og vindingar hanns, 

Pólsk úrvalsgrafík. 

 

14. nóv – 12. Jan. Listasalur. Safnverk, sýning á vegum Listasafns, Ágústmyndir septembermanna. 

Einkasafn Braga Guðlaugssonar. 

 

14. nóv – 12. Jan. Bíósal. Á vegum Listasafns, För – Blönduð tækni og einþrykk eftir Elvu 

Hreiðarsdóttur. 

 

14. nóv.  Stofan. Ljósmyndir og videoverk í tilefni Pólskrar menningarhátíðar í Reykjanesbæ, 

Persónulegar sögur, unnin af Venu Naskrecka og Adam Calicki. 

 

14. nóv . Bátasalur. Á vegum Listasafns, Fögnum fjölbreytileikanum eftir Jönu Birtu Björnsdóttur. 

 

1.des Stofan. Jólastofan, sýning um jólatrésskemmtun Duus verslunar sem haldin var í byrjun 20. 

aldar og jólahald þess tíma í Keflavík. 

 RDM 

 
 
 
 
 
 



Menningartengdir viðburðir og fleira  

Tónleikar 

Þrennir tónleikar voru haldnir í Duus Safnahúsum á árinu fyrir utan tónleikasyrpu á Ljósanótt.  Þessa 

þrennu tónleika sóttu 262 gestir. Kvennakór Suðurnesja og Söngsveitin Víkingar héldu sitthvora 

tónleikana en einnig hélt pólsk þjóðlagasveit tónleika í tilefni af því að 30 á voru liðin frá því Jóhannes 

Páll II páfi kom til Íslands. Tvennir tónleikar voru haldnir árið 2018 en þá sóttu 84 gestir. 

Á  Ljósanótt var að venju samfelld tónleikadagskrá allan laugardaginn með mörgu af helsta 

tónlistarfólkinu af svæðinu t.a.m. kórunum okkar.  

Með tilkomu Hljómahallar hefur tónleikahald Tónlistarskóla Reykjanesbæjar alfarið færst þangað 

síðastliðin ár. Áður fóru margir af tónfundum tónlistarskólans fram í húsunum.  

Fundir 

Ýmsir fundir eru haldnir í Duus Safnahúsum formlegir sem óformlegir, hvort sem er fámennir eða 

fjölmennir ásamt móttökum fyrir fjölmörg tilefni. Skráðir fundir voru 40 talsins bæði á vegum 

framkvæmdasviða bæjarins, tengdra aðila og annarra og þá sóttu 705 manns.  Til samanburðar voru 

einnig haldnir 40 fundir árið 2018 sem 1.020 manns sóttu. 

SÁE 

 

Jóladagskrá Duus Safnahúsa 

Árið 2016 varð sú viðbót við jóladagskrá Duus Safnahúsa að haldin var jólatrésskemmtun í Stofunni í 

anda þess tíma þegar Duus verslun hélt hér jólatrésskemmtanir fyrir bæjarbúa á árunum 1900-1920. 

Helgina á undan jólatrésskemmtuninni var boðið uppá jólaföndur þar sem boðið var uppá að föndra 

gamaldags jólaskraut til að skreyta Stofuna með.  Þessir viðburðir heppnuðust vel og hafa því verið 

endurteknir árið 2017, 2018 og 2019. Í ár varð ekki mikil breyting frá síðasta ári, sett var upp jólasýning 

í Stofunni. Notuð  voru spjöld sem höfðu verið útbúin árinu áður á íslensku og ensku þar sem stiklað 

var á stóru um jólahald í Keflavík og sögu jólatrésskemmtunarinnar ásamt því að sett var upp jólastofa 

í anda þess tíma. Sjá skýrslu um jóladagskrá ársins 2019 í viðauka 1.  

RDM 

 

 



Aðrir viðburðir 

Aðrir viðburðir umfram fundi og tónleika voru 21 talsins og af margvíslegum toga. Samtals sóttu þá 

13.697 gestir en þar vegur Ljósanótt auðvitað þyngst með um 10.686 gesti. Árið 2018 voru 

menningartengdir viðburðir 28 talsins og voru gestir þá 18.252. 

Flestir viðburðanna voru haldnir á  vegum menningarsviðs svo sem Safnahelgi á Suðurnesjum, opnanir 

nýrra listsýninga, listamannsleiðsagnir, Listahátíð barna, sjómannadagshátíðarhöld, dagskrá á 

Ljósanótt, afhending menningarverðlaunanna, móttaka vegna Pólsku menningarhátíðarinnar, 

jólaföndur og jólatrésskemmtun Duus Safnahúsa. 

Meðal annarra sérstakra viðburða í húsunum sem ekki voru á vegum menningarsviðs má nefna 

Hvatningarverðlaun fræðslusviðs, fræðslufund um starfsemi Markaðsstofu Reykjaness -Reykjanes 

Geopark & stefnu RNB í ferðamálum, fyrirlestra á Eldfjalladegi Jarðar á vegum Reykjanes Geopark, 

komu erlendra blaðamanna á vegum Markaðsstofu Reykjaness og viðtöl og upptökur Víkurfrétta ásamt 

fleiru. 

SÁE 

Upplýsingamiðstöð ferðamála og Gestastofa Reykjanes jarðvangs 

Á neðstu hæð Bryggjuhúss er Gestastofa Reykjaness jarðvangs og Upplýsingamiðstöð ferðamála fyrir 

Reykjanes. Gestastofan og upplýsingamiðstöðin voru formlega opnuð í apríl 2015. Í salnum er 

jarðfræðisýning um landfræðilega tilurð og mótun Reykjaness ásamt rekkum með 

upplýsingabæklingum og þjónustu í boði fyrir innlenda og erlenda ferðamenn sem hyggja á ferðalög 

um landið. Helstu verkefni eru að svara fyrirspurnum ferðamanna, bæði sem heimsækja 

upplýsingamiðstöðina og fyrirspurnum af info@visitreykjanes.is. Þó nokkrir  skólahópar hafa lagt leið 

sína þangað til að fræðast nánar um það sem hægt er að upplifa á Reykjanesinu.  

Samstarf er á milli Reykjanesbæjar, Markaðsstofu Reykjaness og Reykjanes UNESCO Global Geopark 

um rekstur upplýsingamiðstöðvarinnar og gestastofunnar. Starfsemin fer mjög vel saman og styður vel 

við svæðið og náttúru þess.  Auk þess hefur verið samstarf um minni og stærri verkefni. Þar má t.d. 

nefna þátttöku í sýningum eins og Mid Atlantic, fundi og fleira. Upplýsingamiðstöðin heldur utan um 

viðburðarskrá sem tekin er saman fyrir hótel, gistingar og aðra ferðaþjóna á svæðinu til upplýsingar 

fyrir þeirra gesti. Eins var haldið utan um opnunartíma á helstu þjónustu yfir hátíðarnar og sent til sömu 

aðila. 

Upplýsingamiðstöðin hefur einnig haft umsjón með póstfangi visitreykjanes.is og svarar þar 

fyrirspurnum o.þ.h. ásamt því að koma að einstaka verkefnum.      HYH 

mailto:info@visitreykjanes.is


Lykilstarfsemi 

Veittar eru upplýsingar til ferðamanna í báðum inngöngum hússins. Frítt er inn í Gestastofu Reykjaness 

jarðvangs sem er samrekin með upplýsingamiðstöð en það er í raun eina sýningin sem frítt er inn á skv. 

samningi við Reykjanes Geopark. Samtals fjöldi skráðra heimsókna í Upplýsingamiðstöð er 2.171 

manns. Þetta eru þeir sem eingöngu heimsóttu upplýsingamiðstöð en ekki safn, gera má ráð fyrir að 

stór hluti þeirra sem sóttu í upplýsingamiðstöð séu skráðir sem safngestir þar sem ekki er tvítalið inn, 

þ.e. þegar gestur kemur sem safngestur er hann ekki talinn aftur ef einnig er sótt þjónusta í 

upplýsingamiðstöð.  

Gestir upplýsingamiðstöðvar voru bæði innlendir og erlendir ferðamenn sem leituðu eftir ýmsum 

upplýsingum til að auðvelda ferðalög sín bæði um nærsvæði Reykjanesbæjar og allt landið. Þetta er 

grunnþáttur í ferðaþjónustu á Íslandi og einn af stærstu öryggisþáttum fyrir ferðamenn í mikilvægi þess 

að geta aflað sér nákvæmra upplýsinga um allt sem viðkemur ferðalögum viðkomandi án aðkomu 

einkaaðila. Eins er upplýsingaveitan einn af grunnþáttum þegar kemur að dreifingu ferðamanna á 

svæði og viðbrögðum við álagi. Upplýsingaveitan er aðgengileg öllum skráðum ferðaþjónustuaðilum 

með tilskilin leyfi, sem tryggir sem breiðastan grunn af upplýsingum og möguleika ferðamannsins á 

aðgengi að þeim. Einnig nýta ferðaþjónar á svæðinu sér þjónustuna og sækja þangað upplýsingar, 

bæklinga og kort  í meira mæli.  

Helstu þjóðerni voru Bandaríkin, Bretland, Þýskaland, Danmörk og Noregur. Færri en áberandi voru 

einnig önnur Norðurlönd, Holland, Spánn, Rússland og Frakkland ásamt fleiri löndum.  

Opnunartímar upplýsingamiðstöðvar voru eftirfarandi: 

1. jan - 15. maí. var opið 12.00-17.00 

16. maí – 15. sept var opið 9.00-17.00 virka daga og 12.00-17.00 um helgar.  

16. sept til 31. des var svo opið frá 12.00-17.00 alla daga.     HYH 

Almenn starfsemi upplýsingamiðstöðvar 

Almenn starfsemi upplýsingamiðstöðvarinnar er upplýsingaveita til ferðamanna innlendra sem 

erlendra gesta og heimamanna. Einnig komum við á framfæri þeim ferðaþjónustuaðilum sem eru á 

svæðinu og veitum þeim einnig upplýsingar og jafnvel efni eins og kort og bæklinga.   Aðstaða sem í 

boði er fyrir ferðamanninn er starfsmaður á vakt, auðvelt aðgengi að interneti, Ipad fyrir netleit, 

uppflettiaðstaða, kort, líkan af Reykjanesskaganum, upplýsingabæklingar, bókanir á gistingu og 

afþreyingu, opið samtal um öryggi á ferðalögum (skv. ábendingu frá Landsbjörgu og fleirum) og 

SafeTravel upplýsingaskjár. 



Virk þátttaka var einnig í verkefnum á borð við endurskoðun upplýsingamiðstöðva þar sem nýjar 

skilgreiningar koma til greina á vegum Ferðamálastofu. Breytingar sem m.a. styrkja starfsstöðina sem 

kjarnaveitu og þar með sem ákveðinn öryggisventil í upplýsingagáttum. Mikilvægt er að ná góðu 

samstarfi við aðrar upplýsingagáttir á svæðinu. 

Helstu fyrirspurnir voru almennt um nærumhverfið og Reykjanesið. Töluvert var þó einnig spurt um 

Suðurland og Norðurland en minna um Vestur- og Austurland. Þá var algengara að þau svæði væru 

hluti af hringferð viðkomandi svo í þeim tilfellum var leitað eftir almennum upplýsingum um allt landið.  

Algengt var að fólk væri með bókaða gistingu eða væri búið að gera ráðstafannir varðandi gistingu og 

var því frekar að spyrja um áhugaverða staði á viðkomandi svæði og var þá náttúra landsins helst nefnd. 

Færð á hálendi og fjallvegum var einnig viðfangsefni ferðamanna og töluvert margir sem vildu fá innsýn 

og upplýsingar um vegi, færð og ferðatilhögun með tilliti til aðstæðna (opnun fjallvega o.s.frv.). 

Almennt var öryggi ferðamanna oft til umræðu.  Fjöldi erlendra skólahópa hefur komið í heimsókn í 

Gestastofu jarðvangsins oftar en ekki í tengslum við ferðir þeirra um svæðið. Mikill áhugi hefur verið á 

jarðfræðihlutanum og oft í beinum tengslum við námsferðir þeirra en auk þess hefur safnið sem heild 

fengið mikla og góða athygli hjá hópunum.  

Farið var á tvær sölusýningar á árinu, Mannamót í janúar 2019 sem haldin er af Markaðsstofum 

landshlutanna í Reykjavík og Vestnorden sem er sölusýning og samstarf milli Íslands, Grænlands og 

Færeyja. Sú sýning var að þessu sinni haldin í Færeyjum. Þá tókum við á móti nokkrum hópum á vegum 

Markaðsstofunnar og Reykjaness Jarðvangs við hin ýmsu tækifæri.  

HYH 

Verslun 

Lítil ferðamannaverslun var opnuð á sama tíma og upplýsingamiðstöðin. Vöruúrval var haft lítið og 

einfalt og markvisst í tengslum við starfsemi hússins. Sala hefur gengið vonum framar og verið góð 

viðbót. Stefnan er að taka eingöngu vörur í umboðssölu og halda birgðalager í lágmarki, aðallega vegna 

plássleysis. Stefnt er að því að auka vöruúrval lítillega en haft verður að leiðarljósi að úrvalið falli að 

safni.  Bæst hefur m.a. við sölugátt í Bláa Lónið sem eykur enn á þjónustugildi starfsstöðvarinnar.   

HYH 

Skessan í hellinum 

Skessan í Svarta helli er í umsjón starfsfólks Duus Safnahúsa og þar var sett upp talningarvél í lok árs 

2018. Gestatalning hófst í Skessuhellinum 15. febrúar 2019. Gestir í Skessuhellinn frá 15. febrúar til 



30. nóvember voru 37.073. Samband rofnaði við hellinn í óveðri í desember og því eru tölur fyrir 

þann mánuð ekki tiltækar. 

Í ofsaveðrinu sem gekk yfir í febrúar urðu skemmdir á eftirlitsmyndavélum og myndavél sem sá um 

talningu gesta. Þau mál eru nú í endurskoðun og unnið er að úrbótum. 

Fjárhagur 

Á fjárhagsáætlun 2019 voru 30.000.000 ætlaðar í rekstur í Duus Safnahúsum. Stærsti hluti kostnaðarins 

fór eins og áður í ýmsar fastar greiðslur eins og innri leigu kr. 10.360.000, skrifstofukostnað aðalsjóðs 

kr.1.200.000, þrif kr.2.267.000 og orku kr.2.176.000. Laun og launatengd gjöld voru 9.500.000 en þar 

var eitt stöðugildi uppá 100%. Forstöðumaður Duus Safnahúsa var menningarfulltrúi Reykjanesbæjar 

og þáði laun af lykli menningarskrifstofu og safnfulltrúarnir sem standa vaktina alla daga og eru ýmist 

í hlutastörfum eða lausráðnir voru skráðir á lykil listasafnsins. Tekjur voru tæpar 7.000.000 og þar af 

styrkir frá Ferðamálastofu að upphæð 2.600.000 sem ganga upp í kostnað við rekstur 

Upplýsingamiðstöðvar ferðamála í húsinu samkvæmt samningi. Aðrar tekjur komu inn vegna 

aðgangseyris, útleigu á sölum og sölu minjagripa.  

GML 

Lokaorð 

Mikil og fjölbreytt starfsemi einkenndi rekstur Duushúsa árið 2010. Þar var opið alla daga ársins nema 

stórhátíðardagana og fjöldi sýninga og ýmissa viðburða fór fram allt árið. Fyrir utan föstu sýningarnar 

þrjár voru 24 nýjar sýningar opnaðar á árinu og voru þær með mjög fjölbreyttu sniði. Sérstakir 

menningartengdir viðburðir aðrir en tónleikar og fundir voru 21 talsins og  má þar nefna t.d. jólaball í 

gömlum stíl og Safnahelgi á Suðurnesjum. Starfsemi þessarar menningar- og listamiðstöðvar 

Reykjanesbæjar hefur því fyrir löngu sannað tilveru sína meðal íbúanna og einnig eru Duus Safnahús 

farin að skipa stórt hlutverk í ferðaþjónustu svæðisins. Markaðsstofa Reykjaness veitti Duus 

Safnahúsum Hvatningarverðlaun ferðaþjónustunnar á Reykjanesi árið 2018 og var það starfsfólki mikið 

ánægjuefni. 

 Árið 2016 var farið að rukka inn aðgangseyri kr.1.500 sem varð til þess að gestum fækkaði heldur og 

við þessu var brugðist þá með því að gefa út menningarkort á kr. 3.500 sem veitti aðgang að öllum 

söfnum bæjarins allt árið en því miður var lítil sala á því.  Árið 2018 ákvað menningarráð að hafa ókeypis 

aðgang í Duus Safnahús í tilefni afmælis safnanna tveggja, Byggðasafns og Listasafns á þeim forsendum 

að bæði söfnin njóta styrkja frá ríki sem gengu þá að vissu marki upp í aðgangseyri ársins. Árið 2019 

var aðgangseyrir tekinn upp á nýjan leik en íbúar hafa þó fjölmörg tækifæri til að koma í húsin án þess 



að greiða aðgangseyri þar sem allir viðburðir á vegum safnanna eru ókeypis. Heildarfjöldi gesta árið 

2019 var 25.268 en árið 2018 var hann 31.845 og er það fækkun um 20%.  Í því samhengi skal bent á 

að enginn aðgangseyrir var rukkaður árið 2018 þótt vissulega komi flestir gestir þegar ókeypis er inn í 

húsin svo sem á Barnahátíð og á Ljósanótt.  

Duus Safnahús eru með vefsíðu www.sofn.reykjanesbaer.is/duushus, Facebook og Instagram síðu þar 

sem fylgjast má með því áhugaverða starfi sem þar fer fram. 

Að síðustu vill undirrituð þakka starfsfólkinu gott samstarf á árinu og umburðarlyndi í þeim 

skipulagsbreytingum sem áttu sér stað á síðari hluta ársins. Framundan eru spennandi tímar og verður 

spennandi að fylgjast með starfsemi húsanna halda áfram að vaxa og dafna 

GML 

 

25. mars 2020 

Guðlaug María Lewis  

Verkefnastjóri menningarmála 
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Viðauki 1. 

 

Skýrsla vegna jólaföndurs, jólatrésskemmtunar og jólastofu í  

Duus Safnahúsum 2019 

 

Jólastofan 

• Jólastofan var sett upp í enda nóvember og verður tekin niður rétt fyrir þrettándann.  

• Notuð voru spjöld á íslensku og ensku sem höfðu verið útbúin jólin áður þar sem stiklað var á 

stóru um jólahald í Keflavík og sögu jólatrésskemmtunarinnar sem Duus verslunin hélt á 

árunum 1900-1920.  

• Sett var upp jólastofa í anda þess tíma með munum sem fengnir voru að láni frá 

Byggðasafninu. Ragna sá um að fá muni lánaða og stilla upp.  

• Fólki var boðið að koma og taka myndir í jólastofunni. Ýmiss konar leikmunir voru í boði s.s. 

jólasveinahúfur, hreindýraspangir, skegg o.þ.h 

• Jólaratleikurinn og óskalistinn til jólasveinanna var einnig á sínum stað. 

 

Athugasemdir 

• Jólastofan skapaði notalegt rými þar sem gestir gátu sest niður og spjallað, lesið 

jólasveinabækur, spilað og tekið myndir með leikmunum í gamaldags jólalegu umhverfi.  

• Spjöldin á veggjunum vöktu athygli og virtist fólk stoppa og lesa. 

• Það mætti leika sér meira með bakgrunninn fyrir næsta ár ef auglýsa á hann fyrir myndatöku. 

Sníða hann þá sérstaklega að því og bæta lýsingu.  

• Gefa okkur meiri tíma í undirbúning og reyna að hafa þetta öðruvísi og sérstakt hjá okkur 

(halda í gamaldagsívafið) og gera meira úr þessu. 

• Það mætti jafnvel hafa sjónvarpsskjáinn með Instagram live feedinu í Stofunni. Hvetur fólk til 

að merkja okkur myndirnar ef það sér strax myndirnar sínar á skjánum þar sem myndatakan 

fer fram. Þarf að skoða það fyrir næsta ár. 

Jólaföndur 

Jólaföndur var haldið í Stofunni frá kl. 14 – 16 sunnudaginn 1. desember 2019.  

Undirbúningur: 

• Búið var að setja upp jólastofuna og jólatré með jólaljósum. 

• Settar voru upp sjö eyjur með 8 sætum. 

• Stillt var upp efni og því sem tilheyrði föndri. Föndraðir voru músastigar, fléttuhjörtu og 

kramarhús. Leiðbeiningar voru á borðum fyrir fléttuhjörtun og búið að stilla upp sýnishornum 

af því sem hægt væri að föndra. Föndrið var misflókið og eitthvað fyrir alla.  

• Spiluð var jólatónlist og boðið uppá piparkökur, kaffi og svala og hengdu börnin síðan föndrið 

sitt á jólatréð eða/og tóku með sér heim. 



• Jólasveinaratleikur og óskalisti til jólasveina var einnig í boði ásamt því að taka myndir í 

jólastofunni með leikmunum. 

Athugasemdir: 

• Jólaleikmunirnir vöktu mikla lukku hjá krökkunum og var því góð viðbót. 

• Fjöldinn var um 23 börn +  24 fullorðnir . 

• Vel heppnuð og notaleg stund. Flestir gestir voru allan tímann og virtust ánægðir. 

 

Jólatrésskemmtun 

Jólatrésskemmtun var haldin frá kl. 14-15 í Stofunni 8. desember 2019. 

Undirbúningur: 

• Stofan var skreytt hátt og lágt með músastigum, nammi  sett í kramarhúsin í fléttuhjörtun 

sem búið var að hengja á tréð. (settum 3 stk súkkulaðijólasveina í hvert hús). 

• Stillt var upp gömlum leikföngum víðsvegar í salnum. 

• Borð voru sett upp í Bíósal þar sem gestir gátu lagt af sér yfirhafnir. 

• Halla Karen Guðjónsdóttir var fengin til að leika Ásu Olavsen og voru þau sem komu með 

henni með smá leikþátt sem börnin voru spennt fyrir. Mummi var fengin til að spila píanó og 

leiddi hann söng. Jólasveinn af gamla skólanum mætti. 

Dagskrá: 

• Dagskráin hófst um kl. 14-15. 

• Ása tók á móti börnunum og var smá leikþáttur sem börnin sátu spennt að horfa á. 

Jólasveinninn mætti síðan á staðinn og dansaði með í kringum jólatréð. 

• Dansað var í kringum jólatréð í um 30 mínútur og útdeildi jólasveinninn síðan kramarhúsum 

og jólahjörtum með namminu í til barnanna.  

• Boðið var uppá að taka mynd af sér með jólasveinunum í jólastofunni í lokin sem flestir tóku 

þátt í. 

• Halla Karen Guðjónsdóttir sá um leikþátt fyrir börnin. 

• Dagskráin var í heildina um klukkutími og mættu um 20 börn + 20 fullorðnir. 

Athugasemdir: 

• Dagskráin var passlega löng.  

• Leikþátturinn sem Halla Karen Guðjónsdóttir hélt passaði vel inn þetta árið og hepnaðist vel, 

börnin virtust hlusta og voru voðalega spennt. 

• Mætti hafa svona leikþátt aftur fyrir næsta ár og gera meira úr því kannski. 

• Viðburðurinn gekk vel og gestir ánægðir en gestafjöldi var heldur fámennt. 

 

ATH. Textaspjöldin eru geymd í Duushúsum uppi í risi. Stærri munir sem notaðir voru til þess að 

skreyta jólastofuna (húsgögn, dúkar, púðar, stjakar, motta og upphengingar á vegg) er geymt uppí 

Ramma. En allt annað jólaskraut er í geymslunni í Risinu í Bryggjuhúsi.  Allt tengt jólaföndri er geymt í 



skápum uppi á Bíólofti. Þetta er einnig allt listað í skjalinu okkar Kompur, skápar og skúmaskot Duus 

Safnahúsa. 

Ragna Dögg Marinósdóttir 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 


