Skýrsla staðarhaldara 2008
Ráðstefnur, málþing, sýningar, hátíðarhöld o.fl.
Eftir lokun Hrafnseyrar 1. september 2007, hélt starfsemi staðarhaldara áfram utan
Hrafnseyrar. Sótt var um forverkefnisstyrk fyrir verkefnið ,,Viðhorf Íslendinga til
þjóðernis síns” til Rannís fyrir 1. október 2007. Sótt var um styrk til undirbúnings að
eiginlegri rannsókn meðal safngesta á Hrafnseyri. Því miður hlotnaðist mér ekki
styrkurinn.
Ljósmyndasýning ,,Nelson Mandela – örlagavaldurinn” var haldin í
Edinborgarhúsinu 10. – 30. nóv. 2007. Sýningin samanstóð af 100 ljósmyndum sem
teknar voru síðustu 50 ár í lífi Mandela og sögu Suður-Afrísku þjóðarinnar. Sýningin
var á vegum Róta, félags áhugafólks um menningarfjölbreytni í samvinnu við
Edinborgarhúsið og safn Jóns Sigurðssonar á Hrafnseyri. Sýningin hafði verið sýnd í
Noregi og Finlandi og kom til Ísafjarðar fyrir tilstilli Sigríðar Dúnu Kristmundsdóttur
þáverandi sendiherra Íslands í Suður-Afríku og sendiherra Suður-Afríku í Osló og
staðarhaldaranns á Hrafnseyri (sjá http://www.bb.is/Pages/26?NewsID=107893).
Aðeins var um að ræða þessa einu sýningu hér á landi, því myndirnar voru síðan
fluttar til S-Afríku þar sem þær voru afhentar Mandela stofnuninni til eignar og tók
Nelson Mandela sjálfur á móti þeim við hátíðlega athöfn fyrir hönd stofnunarinnar
Undirbúningur alþjóðlegu heimildarmyndahátíðarinnar og ráðstefnunnar ,,Breaking
the barriers”, stóð sleitulaust yfir allan veturinn fram til opnun hátíðarinnar 29. maí
2008, og innihélt m.a. gerð verkefnislýsinga og fjárhagsáætlana á Íslensku, Ensku og
Dönsku, stanslausar bréfaskriftir og símtöl við stjórnendur NAFA (félags Norrænna
mannfræðinga), sendiráða Suður-Afríku, Kanada, Noregs, Englands og Bandaríkjanna
auk skrifstofu ÞSSÍ í Malawíu og Mózambik, Utanríkisráðuneytisins ásamt fyrirlesara
og annarra innlendra og erlendra þátttakenda, hótela í Reykjavík og á Ísafirði,
flugfélaga á Íslandi og í fleiri Afríkuríkjum, fjölmiðla og síðast en ekki síst umsókna í
fjölmarga sjóði bæði hér heima og erlendis.
Sendiherra Kanada, frú Anna Blaufeldt opnaði hátíðina, en Sendiráð Kanada styrkti
einn af fyrirlesurum ráðstefnunnar (ég hafði áður reynt árangurslaust að fá Sigríði
Dúnu til að opna hana). Undirritaður skipulagði heimsókn Önnu á hátíðina og í Vísi á
Þingeyri, Íslandssögu og Hvíldarklett á Suðureyri, 3X á Ísafirði, Háskólasetrið auk
þess sem hún að eigin ósk heimsótti Byggðasafn Vestfjarða og var við opnun
harmonikusafnsins á Ísafirði.
Ekki var hægt að halda ráðstefnuna á Hrafnseyri, þótt ætlunin hefði verið að gera það
að hluta til, vegna skorts á viðunandi tækjum og Internetsambandi, sem nokkrir
fyrirlesaranna notuðu í fyrirlestrum sínum.
50 – 60 manns sóttu hátíðina að staðaldri alla daga hátíðarinnar. Þar af voru 18
nemendur úr Háskóla Íslands, sem var sérstaklega ánægjulegt. Með þátttöku sinni á
hátíðinni fengu þessir nemendur og aðrir þátttakendur hátíðarinnar gott veganesti í
framtíðarverkefni sín (ég kem með lýsingu Petiu Mankova af hátíðinni á fundinn).
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Heildar útgjöld hátíðarinnar eru nú 2.267.491 kr. (auk þess sem beðið er eftir
reikningum frá tveim aðilum upp á um það bil 100.000 kr. hver, sem innistæða er
fyrir). Öll útgjöld við hátíðina voru fengin gegnum styrki, Hrafnseyrarnefnd að
kostnaðarlausu að undanskyldu vinnutíma staðarhaldara.
Ferð Hrafnseyrarnefndar á söfn í Reykjavík og Grindavík 3. og 4. apríl 2008
Samgönguerfiðleikar gerðu það að verkum að við komumst ekki til Reykjavíkur fyrr
en seinnipartinn fimmtudaginn 3. apríl. Þess vegna var farið beint í
Þjóðmenningarhúsið, sem við skoðuðum. Síðan var Hrafnseyrarnefndarfundur
haldinn í stofu Jóns Sigurðssonar þar í húsinu (sjá fundargerð Hrafnseyrarnefndar 3.
apríl). Föstudaginn 4. apríl var svo farið í Saltfisksetrið í Grindavík, fundað með
fölmiðlafyrirtækinun Gaggarín og endað á Landnámssýningunni Reykjavík 871 +/- 2.
17. júní hátíðarhöldin á Hrafnseyri
Biskup Íslands, herra Karl Sigurbjörnsson prétikaði og séra Guðrún Edda
Gunnarsdóttir sóknarprestur á Hrafnseyri þjónaði fyrir altari. Sólveig Pétursdóttir
fyrrv. Ráðherra hélt hátíðarræðu dagsins. Kirkjukór Þingeyrar söng ættjarðarlög undir
stjórn Kristu Sildoja, auk þess sem Ragnar Bjarnason söng lög föður síns og
föðursyskina við undirleik Þorgeirs Ástvaldssonar. Glímumenn úr glímudeild Harðar
sýndu glímu og hestamenn úr hestamannafélaginu Stormi á Vestfjörðum voru með
hesta og leyfðu börnum að fara á bak. Einnig var farið í leiki með börn.
Kaffihlaðborð. Heildarfjöldi gesta var á bilinu 300-400 manns.
Vísitasía Herra Karls Sigurbjörnssonar biskups á Hrafnseyri
Auk þess að prédika í hátíðarmessunni á 17. júní á Hrafnseyri hóf biskup vísitasíu
sína í fjórðungnum á Hrafnseyri.
,,Kaþólskir Vestfirðir í fortíð og nútíð” Málþing á Hrafnseyri 22. ágúst.
Málþingið var haldið á Hrafnseyri í samvinnu við Vestfirðir á miðöldum,
Háskólasetur Vestfjarða, Fjölmenningasetur, Héraðsskjalasafnið á Ísafirði og
Vestfjarðarprófastsdæmi. Þátttakendur málþingisins sem stóð frá kl. 13:00-18:00 voru
18-20 manns og þykir gott ef miðað er við, að á sama tíma var öll íslenska þjóðin að
horfa á handboltalandsliðið í sjónvarpinu spila um gullverðlaunin á Ólympíuleikunum
í Kína. Fjallað var um sögu miðaldarkristni á Vestfjörðum og þær breytingar sem nú
eru að verða með fjölda nýrra íbúa, sem margir hverjir aðhyllast kaþólskan sið.
Fyrirlesarar voru Torfi H. Tulinius, Einar Sigurbjörnsson, Gunnvör Karlsdóttir
(þátttaka hennar á Hrafnseyri varð þess valdandi að henni var boðið að halda erindi
sitt á ráðstefnu í Kanada síðar um haustið), Margret Jean Cormack, Helga Kress,
Micaela Kristin-Kali og Anna Wojtinska. Sameiginleg bænagjörð var haldin í gömlu
kirkjunni að lokinni ráðstefnu - en pólski kaþólski presturinn mætti ekki, eins og til
stóð. http://www.bb.is/Pages/26?NewsID=119522
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Rekstur staðarins.
Fánastengur og veghlið
Fánastöngin fyrir framan íbúðarhús brotnaði snemma í vor vegna veðurs. Þess vegna
var keypt ný fánastöng úr tré.Við uppsetningu hennar kom í ljós að undirstaða
stangarinnar, sem er úr járni og steypu, er orðin mjög riðguð og þarf endurnýjunar
strax að vori, en stöngin var tekin niður fyrir veturinn. Það sama má segja um
stöngina sem stendur uppi á bælisbrekkunni. Hún er sprungin og undirstaðan ónýt. Því
sting ég upp á því, að við kaupum nýja stöng og undirstöðu sem sett verði niður eftst í
bælisbrekkunni fyrir ofan ræðustólinn þar sem 17. júní hátíðarræðan er haldin
utandyra.
Einnig voru 2 nýjar fánastangir keyptar og settar niður við hlið. Sú þriðja var sett
niður við aðalveginn. Fyrri fánastangir voru orðnar lélegar og riðgaðar niður við jörð,
svo það var orðið nauðsynlegt að skipta um þær. Einnig var nauðsynlegt að setja niður
veggrind, sem var orðin hættuleg stærri bílum og rútum.
Það var vegna þessara útgjalda við hliðið, og vegna þess að Hrafnseyri hefur aldrei
fengið leiðréttingu á útgjöldum sem hlutust er fyrrverandi staðarhaldari lét af störfum
og undirritaður tók við sumarið 2005, að reikningur Hrafnseyrar var komin í mínus
srax í júní síðastliðinn. Eftir að hafa haft samband við ráðuneytið, fékk ég
meðfylgjandi bréf frá Óðni H. Jónssyni í Forsætisráðuneytinu, þar sem segir að hann í
byrjun ársins hafi greitt út allt áætlað rekstrarfé Hrafnseyrar að upphæð 7,9 millj. kr.,
sem hefði átt að duga allt árið. Ef farið er fram úr fjárhagsáætlun verður Hrafnseyri að
leggja fram greinagerð því til skýringar. Eftir að hafa sendt umbeðin gögn fórum við
Eiríkur til fundar með Óðni og Halldóri í ráðuneytið þann 15. okt. síðastliðinn. Er
skemmst frá því að segja, að við fengum ákúrur fyrir að hafa ekki skýrt frá þessu fyrr,
þótt Eiríkur hafi sagt þeim, að hann hafi fyrir hönd Hrafnseyrarnefndar nefnt ástæðu
þessara útgjalda í öllum skýrslum Hrafnseyrarnefndar til ráðuneytisins frá
haustdögum 2005, bæði í bréfaskrifum sem og áritun stjórnar í ársreikningum og
mörgum rafpóstum, þar sem bent er á að framlög á fjárlögum geti á engan hátt staðið
undir þeim útgjöldum sem rekstur staðarins krefst. Leiðrétting á því hefur aðeins
fengist að hluta (vegna launa).
Formaður og framkvæmdastjóri hafa í allt sumar reynt að sannfæra ráðuneytið um að
2,5 millj.kr. útgjöld þessa árs væru vegna kaupa og niðursetningar á nýju grindarhliði
og nýjum flaggstöngum, sem varð ekki komist hjá að endurnýja og eigi að færast á
útgjaldalið sem sé hluti af fyrirhuguðum endurbótum vegna 200 ára afmælis JS árið
2011. Á fundinum tókst hins vegar að sannfæra ráðuneytismennina um að þetta væri
réttmæt krafa okkar og var greiðslu vegna þessara framkvæmda lofað.
Eiríkur sagði á fundinum það vera sína yfirsjón sem formanns að hafa ekki gengið
eftir því við ráðuneytið að fá leiðréttingu á hallanum, enda hafi hann ekki beðið með
formlegum hætti um að þessi útgjöld yrðu bætt, því hann hafi talið það vera nóg að
skýra ráðuneytinu frá þeim. Þá gerðum við grein fyrir því hvers vegna þessi
uppsafnaði halli væri tilkominn í stórum dráttum.
Á fundinum var ákveðið að ósk þeirra Halldórs og Óðinns að formaður og
framkvæmdastjóri Hrafnseyrarnefndar sendu strax inn beiðni um aukafjárveitingu til
að mæta uppsöfnuðum halla. Var það gert og var beiðnin studd yfirliti frá Guðmundi
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E. Kjartanssyni lögg.endurskoðanda yfir uppsafnaðan halla (sjá meðfylgj. skjal). Í
umsókninni var óskað eftir viðbótarframlagi uppá kr. 3,7 millj. króna og var hún
rökstudd m.a. með eftirfarandi hætti: "Rekstrarhalli undanfarinna ára er meðal
annars tilkominn vegna kaupa á allra nauðsynlegustu rekstrartækjum o.fl., sem ekki
hefur verið gert ráð fyrir í sjálfri rekstraráætlun staðarins. Er hér um að ræða
nauðsynlega hluti til umhirðu staðarins svo sem stóra sláttuvél, hús- og tölvubúnað,
öryggiskerfi, uppáfallandi rekstrarvandamál eins og síendurteknar holræsastíflur sem
hafa kostað mikla fjármuni, og síðast en ekki hvað síst fjármagnskostnað vegna
hallans, sem fjármagnaður hefur verið með yfirdrætti. Fleira má hér upp telja en hér
verður látið staðar numið. Það er hins vegar sannfæring undirritaðra að í rekstri
staðarins sé gætt fyllstu aðgætni og aðhalds varðandi reksturinn."
Þó þessi beiðni um aukafjárveitingu hafi verið send inn til ráðuneytisins, sögðu
ráðuneytismenn það ekki öruggt að þessi beiðni fengist samþykkt með svo stuttum
fyrirvara og vegna ástandsins í landinu.

Sláttur: Vorið var hlýtt og vætusamt og þurfti því að slá sléttuna fyrir framan
íbúðarhúsið amk. tvisvar í viku fyrstu þrjár vikurnar. Byrjað var að slá sléttuna 20.
mæí. Ómar á Ketilseyri var fenginn til að slá hin túnin. Bað ég hann líka um að slá
túnin innan við kirkjuna, en það hafði hann/þeir gleymt að gera í fyrra. Ómar sagðist
eiginlega ekki þurfa neitt meira hey en hvaðst gera þetta fyrir mig. Hann sló og hirti
svo túnin, eins og til stóð, en gleymdi svo einu sinni enn að slá fyrir innan kirkjuna,
ofan íbúðarhúss og burstabæjar, sem var mjög bagalegt.
Frá miðjum júní og fram í ágúst var tíðarfar hins vegar mjög þurrt og áttaði ég mig
ekki á því, að grasið á þaki burstabæjar varð mjög fljótt gult af þurki. Vökvaði ég því
þakið að morgni áður en ferðafólk kom í kaffi á morgnanna og á kvöldin, eftir að það
var farið, því bæði sprautast út yfir þakið á pallinn þar sem ferðamaðurinn situr
utandyra, auk þess sem þakið byrjar fljótlega að leka, þegar það er vökvað. Hvorugt er
ferðafólkinu bjóðandi. Einnig þornaði túnið mjög mikið í kringum flaggstöngina
framan við húsið. Það gat ég hins vegar vökvað á opnunartíma safnsins, sem og
blómabeðin við íbúðarhús, fánastöng og bautasteins Jóns. Hins vegar voru blómin í
beðunum eitthvað slæleg, því þau fóru ekki að blómgast fyrr en komið var fram yfir
miðjan júlí (og eru enn að blómgast).
Svandís var ein með kaffið allt sumarið að þessu sinni og tókst henni það vel, þótt
komið hafi nokkrar 40 – 50 manna rútur. Engann heyrði ég kvarta yfir afgreiðslu.
Stundum var hægt að létta dálítið á henni með því að skipta hópnum niður í tvo hópa
(sérstaklega ef um var að ræða stóran íslenskan hóp), þannig að á meðan annar
helmingurinn var að skoða safnið, þá var hinn að drekka kaffið. Fór vel á með okkur
Svandísi allt sumarið og áður en hún fór suður, bauðst hún til að koma aftur næsta
sumar.
Einar maður hennar kom svo um miðjan ágúst. Hins vegar var hann ekki fyrr kominn
á staðinn en klósettið í kjallara stíflaðist. Það er því greinilegt að brjóta verður upp
kjallaragólf og laga klóak, þegar umbreytingar á húsinu fara af stað fyrir alvöru.
Safn Jóns Sigurðssonar
Safnið var opið frá 1. júní til 1. september. Fyrsta hálfan mánuðinn voru engar
kaffiveitingar í boði, eða þangað til Svandís kom þann 15 júní. Undanfarin ár hefur
safnið verið opnað kl. 13:00 alla daga en á öðrum tímum eftir samkomulagi.
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Staðarhaldari hafði þannig ákveðið svigrúm til þess að slá eða skjótast frá til að sinna
erindagjörðum fyrir opnun safnsins. Í ár var tekin upp sú nýbreytni að opna safnið kl.
10:00 alla morgna. Viðvera safnvarðar jókst þannig til muna og umráðatími utan
opnunartíma minnkaði að sama skapi. Þetta var því mun meiri breyting en ég átti von
á.
Fjöldi talinna gesta í safn var 1566. Hins vegar voru ekki allir gestirnir taldi, af
ýmsum ástæðum, svo það lætur nærri að þeir hafi verið um 1600 í allt. Ef safngestir
eru um það bil 1/3 allra gesta sem sækja staðinn heim, lætur nærri að heildarfjöldi
gesta á Hrafnseyri hafi verið um það bil 4800-5000.

Á meðal þeirra gesta sem komu í safnið var Vigdís Finnbogadóttir, sem bað um að
sjá málverk Jóns Hróbjartssonar af Hrafnseyri. Að beiðni hennar ritaði ég eftirfarandi
á blað og festi aftan á mynd Jóns:
Gjöf til Sveins Björnssonar forseta Íslands (1944-1952) sem geymd var á
Bessastöðum en færð hingað til varðveislu á fæðingarstað Jóns Sigurðssonar
árið 1980 í forsetatíð Vigdísar Finnbogadóttur.
Einnig bað Vigdís um að myndin fengi að hanga á safninu og svaraði ég því til, að ég
mundi athuga hvort það yrði ekki mögulegt þegar safnið yrði endurbætt.
Einnig heimsótti forstjóri Norræna Húsins í Reykjavík, Max Dager, Hrafnseyri heim.
Kom hann með fjölskyldu sína og vinafólk (í allt 6 manns) og borðuðu þau með okkur
kvöldverð og dvöldust eina nótt á Hrafnseyri, en Norræna húsið styrkti
kvikmyndahátíðina ,,Breaking the barriers”með því að gefa 5 norrænum fyrirlesurum
hátíðarinnar flugmiða frá heimalöndum sínum til Reykjavíkur.
Sendiherra Bandaríkjanna Frk. Carol Von Voorst kom í heimsókn til Hrafnseyrar og
viku seinna kom varasendiherrann ásamt foreldrum sínum einnig á staðinn.
Að síðustu má nefna Jón Kr. Ólafsson, sem kom hér og fékk leyfi til að hengja
eftirprentun af mynd eftir Mugg upp í stofunni hjá mér til minningar um prestinn Jón
Kr. Ísfeld, sem var hér á Hrafnseyri 1943-4 er hann fór á Bíldudal. Hið upprunalega
málverk Muggs er altaristaflan í Bessastaðarkirkju. Jón Kr. sagið mér líka frá því, að
hann hefði gefið Hrafnseyri skjöldinn af Jóni Sigurðssyni sem hangir á
kapelluganginum. Hann ætlar að senda mér söguna um þá gjöf.
23. ágúst kom formaður Læknafélags Íslands, Birna Jónsdóttir ásamt Þorvaldi
Veigar fyrrv. læknir og afhjúpuðu þau skjöldinn um Hrafn Sveinbjarnarson í
Hrafnseyrarkapellu. Á eftir gaf ég þeim kaffi og meðlæti, þar sem ég sagði þeim, að
árið 2013 munu 800 ár vera liðin frá því að Hrafn hefði verið drepinn hér á staðnum.
Ég stakk því upp á, að við (Hrafnseyri og Læknafélagið) gerðum eitthvað saman í
tilefni þessa atburðar. Birna var mjög áhugasöm en kvartaði undan peningaleysi vegna
bókar um sögu lækninga á Íslandi sem hefur verið í smíðum síðastliðin 15 ár og
kostað 50 millj. Hún ætlar samt að slá þessu upp á landsfundi lækna í endaðann
september og sagði mér jafnframt að hafa samband við Önnu Þorbjörgu
Þorvarðardóttur sagnfræðing, sem nýlega er orðin safnvörður í Nesstofu, þar sem
varðveittar eru minjar um sögu læknisfræðinnar hér á landi - sem ég þegar hef gert.
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Ég reyndi svo að aðstoða smiðinn við uppsetningu skjaldarinns, en það tókst ekki
betur til en svo, að ég braut skjöldinn sem er úr gleri, og þurfti ég því að panta annann
skjöld, sem búið er að setja upp – án minnar hjálpar.
12. septemeber. Göngur
Undirritaður gat aðeins farið í göngur annan af þeim tveim dögum sem áætlaðar voru
til þess. Gengið var Gljúfurárdalurinn og út með hlíðinni til Hrafnseyrar. Ég náði ekki
að ráða annann mann fyrir mig til þess að smala Hrafnseyrardalinn. Það er erfitt að fá
kunningjafólk til þess að smala annarra manna fé þótt það geti vel hugsað sér að gera
mér persónulegan greiða og smala mínu fé, ef ég ætti eitthvað til að smala. Að öðru
leyti tókust göngur vel.
20. september fékk ég Þröst Jóhannesson húsasmíðameistara á Ísafirði til þess að
gera úttekt á íbúðarhúsi og burstabæ (ég kem með skýrsluna á Hrafnseyrarfundinn á
fimmtudaginn). Þar bendir Þröstur á ýmislega hluti sem þarfnast viðhalds, eins og t.d.
endurnýjun pússningar á suðurhlið íbúðarhús og vatnsskemmdir við gólf á suðurvegg
kapellu auk glugga á vesturhlið burstabæjar að ógleymdu hripleku torfþakinu.
Gömlu heyvinnutækin sem standa við austurhlið kapellunnar þarf að mála.

Ráðstefnur og fundir utan Hrafnseyrar sóttar af staðarhaldara


1. september sótti staðarhaldari ráðstefnu Háskólasetur Vestfjarða um ,,coastal
management “



18. -19. sept. var staðarhaldari þátttakandi á skóla safnamanna FÍSOS sem
haldinn var á Ísafirði.



10. og 11. október tók staðarhaldari þátt í faglegri ráðstefnu á Hólmavík er
kallaðist ,,Routs to landscape” og var haldin af Landafræði- og Ferðamálaskor
Háskóla Íslands, Þjóðfræðiskor HÍ og Rannsóknarmiðstöð Ferðamála.

Aðrar framkvæmdir staðarhaldara síðustu mánuði
1. október
Staðarhaldari sótti um styrk 1. ókt. síðastliðinn að upphæð 2.1 millj. kr. til
rannsóknarverkefnis síns ,,Viðhorf Íslendinga í dag til Jóns Sigurðssonar
og þjóðernis síns”.
13. október. Tillaga að fornleifaskráningu
Snemma í vor gerði Ragnar Edvardsson minjavörður Vestfjarða úttekt á
Hrafnseyri með það fyrir augum að gerð yrði fornleifaskráning á staðnum. Í stað þess
að gera eina alsherjar fornleifaskráningu af Hrafnseyri og nágreni, stakk hann upp á
að gera það í áföngum. Í fyrsta áfanga væri þannig gerð fornleifaskráning á
aðalframkvæmdarsvæðinu fyrir vestan íbúðarhús þar sem heimreiðin á að liggja og
bílastæðin verða byggð. Þetta leist mér vel á, því öllu svæðinu yrði þá ekki lokað í
lengri eða skemmri tíma á meðan fornleifaskráning færi fram, heldur yrði þetta gert í
áföngum eftir þörfum hverju sinni. Ragnar útbjó tillögu að samningi sem hann mun
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hafa milligöngu um við Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík (sjá meðfylgj. bréf frá
Fornleyfavernd Ríkisins). Skráning á fyrsta áfanga tekur samkvæmt þessu einungis 23 daga og getur því farið fram á fyrstu vordögum næsta árs.
15. október
Staðarhaldari og formaður Hrafnseyrarnefndar funda í forsætisráðuneytinu (sjá hér að
ofan)

Framkvæmdaáætlun 2009
Á komandi fundi Hrafnseyrarnefndar verður væntanlega tekin ákvörðun um
umhverfisframkvæmdir og framkvæmdir í safni næsta vor og sumar varðandi 200 ára
afmæli Jóns Sigurðssonar.
Staðarhaldari hefur haft mikinn áhuga á að koma á kennslu um þjóðerni og
þjóðernisstefnu, þar sem fjallað verði um hvernig þessi hugtök tengjast því umróti
sem við lifum við í dag og köllum hnattvæðingu. Hugtökin verða þá ekki ,,bara”
tengd sögu og fortíð staðarinns og sjálfstæðisbaráttunnar, heldur yrði hér líka
stundaðar rannsóknir, kennsla og fjölbreyttar viðræður, sem tengja þau við líf okkar í
dag. Þess vegna hefur Hrafnseyri og Háskólasetur Vestfjarða haldið úti Sumarháskóla
á Hrafnseyrir undanfarin þrjú ár.
Varðandi næsta sumar er ég að vinna að hugmynd um námskeið sem ég kalla ,,Nation
and nationalism in a globalized world: past, present and future” (sjá meðfylgj. bréf
á ensku). Hugmyndin er að selja námskeiðið nemendum frá Manitopaháskóla í
svokölluðum ,,fieldschool” sem koma á vegum Háskólasetursins næsta sumar til að
læra um Ísland. Um er að ræða 10-15 nemendur frá Manitopa háskólanum og hafa
þeir tekið vel í þetta tilboð okkar. Við þurfum hins vegar 5-10 nemendur í viðbót, eða
samtals 20 nemendur, til þess að námskeiðið standi undir sér. En þetta er sem sé á
byrjunar stigi.
Staðarhaldari tók þátt í ráðstefnu á Hólmavík þann 10-11. október (sjá hér að ofan),
þar sem hann kynntist fólki sem er að kenna ferðamálafræði við Háskóla Íslands og
Háskóla Akureyrar. Hann stakk upp á að stofna til ráðstefnu á Hrafnseyri næsta sumar
um menningartengda ferðaþjónustu. Fólkið tók vel í þessa hugmynd og hef ég í
framhaldi af því nefnt þetta við Háskólasetrið, Ferðaskrifstofu Vestfjarða, Áslaugu á
hótelinu og Guðfinnu Hreiðarsdóttur formann Byggðasafns Vestfjarða, því ég vil
gjarnan fá sem flesta aðila hér á svæðinu til að taka þátt á einn eða annann hátt í
ráðstefnunni, og fleiri munu þurfa að koma til. Þetta er þó bara á byrjunarstigi ennþá.

Staðarhaldari þarf,
 að kaupa 50-100 plaststóla fyrir gesti til að geta setið úti á palli. Það
eyðaleggjast um það bil 5-8 stólar á ári. Nú eru innan við 100 stólar eftir.
 að mála gömlu heyvinnuvélarnar
 að kaupa nýjan klofinn fána (ríkisfána) á fánastöng framan við íbúðarhús
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að láta gera nýjar undirstöður fyrir fánastöng fyrir framan íbúðarhús
að láta gera nýjar undirstöður fyrir fánastöng á bælisbrekku
nýja eldavél í íbúðarhús (sú gamla er búin að vera)
að laga heimasíðu staðarinns

Það vantar:





að ákveða umhverfisframkvæmdir og framkvæmdir á safni fyrir næsta ár
að ákveða flytjanda hátíðarræðunnar 17. júní 2009
að ákveða listamann á Hrafnseyri 2009
að ákveða, hvort gera eigi við torfþak á burstabæ næsta sumar, bæði vegna
leka og vegna þess að gluggi á vesturhlið bæjarinns er að þrýstast út (sjá
skýrslu Þrastar sem ég kem með á fundinn)
 að ákveða hversu stór tún á að hirða á Hrafnseyri í framtíðinni
 að ákveða, hvort kaupa eigi dráttarvél, sláttuvél, múgavél, áburðardreifara til
heyskapar, svo ég sé ekki háður bændum um slátt á túnum staðarinns

Meðsent er:
- Bréf frá Óðni H. Jónssyni
- Bréf frá Fornleyfavernd Ríkisins
- Námskeiðslýsing
- Skjal frá Guðmundi E. Kjartanssyni
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