
Sögunefnd Keflavíkur  

7. fundur - fjarfundur haldinn 16. apríl 2020, kl. 17:00.  

Mættir: Erla Guðmundsóttir, Stefán Jónsson, Ragnhildur Árnadóttir, Árni Jóhannsson og Kristinn 

Jakobsson sem ritar fundargerðina. Auk þess voru boðaðir Árni Daníel Júlíusson rithöfundur og Eiríkur 

Páll Jörundsson byggðasafnstjóri.  

Árni Daníel rithöfundur ræddi framvindu verksins. Árni hófst handa við verkið í janúar sl. Hann 

sagðist aðallega nýta sér fjórar stofnheimildir; gríðarlegt efni er í tímaritinu Faxa frá 1940 fram á 

níunda áratuginn, hagskýrslur, fundargerðir bæjarstjórnar Keflavíkur sem nú eru vistaðar á 

Þjóðskjalasafni og bók eftir Friðrik Hauk Hallsson „Keflavík sem herstöðvarbær“. Næst er að skoða 

greinar í dagblöðum á timarit.is sem fjalla um sögusviðið. Þá er þáttur með Agli Helgasyni um bækur 

sem fjalla um Keflavík og varnarliðið og pistlar í Víkurfréttum.  

Árni Daníel stefnir á að taka viðtöl við íbúa í haust og vetur. Efni í sögu Keflavíkur er ekki af skornum 

skammti.  

Eiríkur Páll ræddi um þau verkefni sem byggðasafnið hefur tekið að sér; að leiða söguvefinn en 

aðallega ljósmyndir, merkingu þeirra og flokkun.  

Byggðasafnið á um 100.000 myndir í Ljósmyndasafni Heimis Stígs. Eiríkur Páll veit af fleiri söfnum út í 

bæ. Þessi söfn þarf að kalla inn til að skanna inn og flokka.  

Starfsmenn safnsins hafa unnið um 4000 myndir. Enn á eftir að flokka um 40.000 ljósmyndir sem 

safnið á umfram þær sem eru í Ljósmyndasafni Heimis Stígs.  

Nýtt myndumsjónarkerfi er í startholunum, unnið í að keyra það af stað. Kerfið verðu mikilvægur 

grunnur fyrir söguvefinn. Í bígerð er samstarf Víkurfrétta, bókasafnsins og byggðasafnsins um 

sögusýningu á fréttaljósmyndum og af svæðinu. Sýning um sögu varnarliðsins er í bígerð og fer vel 

saman við söguskrif Keflavíkur.  

Áframhald  

Árið 2020 fer í áframhaldandi vinnu við efnis- og myndaöflun, heimildavinnu og úrvinnslu efnisflokka í 
samstarfi höfundar og ritstjórnar. 
  
Fjárhagsáætlun fyrir 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 
 

Stefnt er á að nefndin komi saman aftur í lok maí.  

 


