Ársskýrsla 2018.

Í tilefni aldarafmælis fullveldis og sjálfstæðis Íslands árið 2018 var hafist handa í byrjun árs að athuga
möguleika á að bjóða forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannesson til að heimsækja Hrafnseyri á afmælisdegi
Jóns Sigurðssonar og þjóðhátíðardag Íslendinga, 17. júní. Haft var samband við stjórnarformann
afmælisnefndar aldarafmælisins, Einar K. Guðfinnsson, og prófessor Guðmund Hálfdanarson, sem gegnir
prófessorsembætti Jóns Sigurðssonar til þess að senda sameiginlegt boðsbréf til forsetans. Þar var forseta
boðið að halda hátíðarræðu Þjóðhátíðardagsins á Hrafnseyri. Forsetinn þáði boðið með þökkum og kvaðst
áhugasamur um að sækja Hrafnseyri heim á þjóðhátíðardaginn. En ekki gekk þetta áfalla laust fyrir sig.
Fyrst kom í ljós, að rektor Háskólans á Akureyri, Eyjólfur Guðmundsson, gat ekki verið viðstaddur 17. júní á
Hrafnseyri þetta árið, en útskrift Háskólaseturs Vestfjarða, sem ávallt hefur farið fram undanfarin ár á

þessum degi á Hrafnseyri, er einn af hátíðlegustu viðburðum dagsins. Háskólarektor Háskólans á Akureyri,
hefur alltaf verið viðstaddur og tekið fullan þátt í útskrift Háskólasetursins. Síðar kom í ljós að forsetinn
gæti ekki verið á Hrafnseyri þjóðhátíðardaginn 17. júní vegna anna í Reykjavík. Hins vegar gæti hann vel
komið í sömu erindum þann 16. júní.
Snemma ársins var einnig unnið við Íslenska og Enska kynningu á tónverkinu Blakta, og höfundi þess,
Halldóri Smárasyni, en Hrafnseyri hlaut styrk bæði frá Afmælisnefnd aldarafmælis fullveldis og sjálfstæðis
Íslands og Uppbyggingarsjóði Vestfjarða til að fá Halldór til að semja tónverkið og kvartettinn Sigga til að
frumflytja það á Hrafnseyri 17. júní í tilefni aldarafmælisins. Einnig má nefna vinnu við ársskýrslu staðarins,
sem smám saman fór í gang á þessum tíma og stóð yfir með hléum fram í lok apríl.

Ritstjórn staðarhaldara og fyrirlestur erlendis.
Um þetta leiti var undirritaður einnig beðinn um að ritstýra einu eintaki af tímaritinu „Global Discourse:
An interdisciplinary journal of current affairs“ sem gefið er út af Bristol University Press á Englandi. Þetta
var unnið í samvinnu við Dr. Elizabeth Campbell, sem kennir við Appalachian State háskólann, í Norður
Karolínuríki í Bandaríkjum Norður Ameríku. Ritstjórnarvinnan fólst meðal annars í að semja og útbúa „Call
for papers“, sem síðan var sent til rannsóknarfólks, bæði vestan hafs og austan, sem annars vegar rannsaka
samfélagshópa út frá kenningum um „Affect“ (sem við höfum þýtt sem „Hrif“ á Íslensku) og hinsvegar út
frá kenningum um samvinnu (þ.e. collaboration). Vonast var til að rannsóknarfólkið hefði áhuga á að skrifa
um rannsóknarefni sitt með hliðsjón af þessum tveimur sjónarhornum. Vinna undirritaðs fólst þar að auki í
að lesa allar tilsendar greinar, gera athugasemdir og hafa samband við höfunda jafnt sem aðra
ritstjórnarmeðlimi (þ.e. Dr. Elizabeth Campbell og Dr. Matthew Johnson) og ritrýnendahóp tímaritsins,
ásamt bloggdeild og aðrar deildir þess. Til að standa undir gæðakröfum greinanna, verður undirritaður
jafnframt að fylgjast grannt með hvað hið alþjóðlega fræðasamfélag er að skrifa um þessi umræddu svið.
Í apríl var undirrituðum síðan boðið að halda fyrirlestur á ráðstefnunni „Affect Inquiry/Making Space“
August 8 - 11, 2018, í Millersville háskólanum í Pennsylvania í Bandaríkjunum á vegum tímaritsins
Capacious, en ritstjóri tímaritsins Gregory Seigworth, sem jafnframt var skipuleggjandi ráðstefnunnar, hafði
haldið námskeiðið um „Hrif“ (þ.e. affect) á Hrafnseyri sumarið 2016.
Vert er að geta þess að um þetta leiti kom út grein í „Capacious: Journal for Emerging Affect Inquiry 1
(2), 2018”, skrifuð af prófessor Jennifer Fisher frá York háskóla í Kanada og heitir „Affect and Exhibitions: A
Curatorial
Seminar
at
Hrafnseyri,
Westfjords
of
Iceland,
August
2017”.
(sjá:
http://capaciousjournal.com/past-issues/vol-1-no-2-2018/ )

Undirbúningur að komu Forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessonar
Í byrjun apríl kom boð frá forsetaskrifstofunni um að forsetinn gæti ekki þegið boð okkar um að koma á
þjóðhátíðardaginn, 17. júní til Hrafnseyrar í tilefni aldarafmæli fullveldis og sjálfstæðis Íslands vegna anna
þann dag í Reykjavík. Hins vegar var hann tilbúinn að koma til Hrafnseyrar daginn áður, þ.e. laugardaginn
16. júní í tilefni afmælisins, og mun landhelgisgæslan hafa boðist til að sigla með hann til Hrafnseyrar í því
skyni. Þennan sama dag átti Ísland að keppa við Argentínu á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu, sem
haldið var í Rússlandi. Þess var óskað að hægt yrði að sjá leikinn á Hrafnseyri, en þetta var í fyrsta skipti
sem Ísland hafði unnið sér þátttökurétt á HM í knattspyrnu. Þar að auki ákvað ríkisstjórn Íslands að taka
þátt í samstilltum aðgerðum vestrænna ríkja gagnvart rússneskum stjórnvöldum vegna efnavopnaárásar í
enska bænum Salisbury í upphafi marsmánaðar. Þetta leiddi til þess að íslenskir ráðamenn – þar á meðal
forseti Íslands – sóttu ekki heimsmeistaramótið í Rússlandi sumrið 2018. Hafist var handa um að leita að
stóru tjaldi sem gæti hýst 200-300 manns sem hugsanlega kæmu til að hlýða á forsetann og horfa með
honum á knattspyrnukappleik Íslenska landsliðsins. Tjaldstæði var stikað út á Hrafnseyri og hringt
árangurslaust í flest samkomuhús á Vestfjörðum til að athuga hvort þau gætu leigt okkur stórt
sýningartjald. Loks voru fengin tilboð frá fyrirtækjunum Luxor og Exon í Reykjavík á leigu á stóru tjaldi
ásamt sýningar skjám, því svona útbúnaður var ekki í boði á Vestfjörðum.
Í apríl var einnig lokið við ársskýrsluna auk þess sem fjárhagsáætlun fyrir sumarið var gerð. Þá var
skipulögð áætlun vegna heimsóknar forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessonar, á Hrafnseyri þann 16. júní.
Einnig var um að ræða ýmis bréfaskipti við Millersville háskóla í Pennsylvania þar sem þeir síðasttöldu
höfðu samþykkt Úrdrátt minn fyrir fyrirlestur sem mér var boðið að halda á „Affect“ ráðstefnu þeirra í
ágúst. Þá hófst umsókn um styrki m.a. til BHM, sem góðfúslega veitti mér ferðastyrk til fararinnar. Fundur
var einnig haldinn með Rönu Campbell á Ísafirði þar sem undirritaður falaðist eftir því að hún skrifaði grein
í tímaritið Global Discourse, sem hann mun ritstýra næsta ár.
Fram að 17. maí, tók undirritaður þátt í námskeiði um geðræn vandamál, þar sem áætlað er að stofna
hóp fyrir ungt fólk með geðræn vandamál hér á svæðinu. Einnig hófst undirbúningur að fundi áhugafólks,
sem óskaði eftir því að halda eins konar baráttufund á Hrafnseyri þann 21. maí, undir yfirskriftinni
„Sameinaðir stöndum vér Vestfirðingar! Grasrótarhópur þessi átti frumkvæði að fjölmennum borgarafundi
á Ísafirði 25. september, 2017. Nú átti að fylgja eftir ályktun borgarafundarins og knýja á um tafarlausar
aðgerðir stjórnvalda í þágu Vestfjarða er varðar raforkuöryggi, fiskeldi í sjó og bættar samgöngur. Að
endingu varð þó ekkert af fundinum þar sem fyrirvarinn þótti of stuttur fyrir listamenn og aðra sem ætluðu
að koma fram á þessum fundi.
Þann 17. maí kom fólk frá forsætisráðuneytinu til Hrafnseyrar til að ræða áætlaðar aðgerðir sem fram
áttu að fara um sumarið á Hrafnseyri. Ber þar helst að nefna endurnýjun á ofnum og ofnaleiðslum í kapellu
og kapellulofti, auk þess sem klæða átti íbúðarhúsið að utan, en klæðningin sem þar er fyrir er orðin mjög

léleg. Þar að auki var farið yfir tilboð um leigu á stóra tjaldinu frá Exon fyrir komu forsetans 16. júní og það
samþykkt, auk annarra atriða viðkomandi heimsókn forsetans.
Síðan voru húsin eitt af öðru þrifin hátt og lágt, eins og undanfarin ár, en 25. maí kom svo stórt
farþegaskip inn á Ísafjörð og 80 gestir af því skipi komu á Hrafnseyri. Vegna jarðarfarar í fjölskyldunni 1.
júní, var ekki hægt að opna safnið fyrr en 2. júní.
Þann 5. júní komu nemendur í 8. bekk Grunnskólans á Ísafirði í heimsókn. Frá opnun safnsins fram til
16. júní, fólst starfssemin á Hrafnseyri aðallega í margskonar undirbúning fyrir komu forsetans og
væntanlegra gesta. Að sjálfsögðu var gerð sérstök gagnskör að hafa staðinn sem glæsilegastan.

Sumarstarfssemin á Hrafnseyri
Það sem gerði erfiðara um vik var
vætan sem setti strik í reikninginn.
Fyrsti sláttur fór þannig ekki fram fyrr
en 6. júní vegna mikillar úrkomu þessa
daga. Vegna rigningarinnar var
sprettan mikil og að sama skapi erfitt
að slá með litlu Husqarnasláttuvélinni,
sem bæði er orðin gömul og
sérstaklega ætluð til að slá lítið
sprottið og þurrt gras.

Heildarfjöldi gesta sem skoðuðu sýninguna um Jón Sigurðsson var 1.650 manns. Þetta er fjölgun gesta
sem nemur um 313 gestum miðað við árið áður. Þar skiptir sköpun sú ákvörðun sem tekin var í ágúst það
ár að hafa frían aðgang að sýningunni. 3.300 gestir keyptu kaffi í burstabænum, sem er 200 gestum færra
en árið áður. Reiknað er með að um það bil 1.000 manns heimsæki Hrafnseyri að meðaltali yfir sumarið án
þess að fara inn á sýninguna eða kaupa kaffi. Heildarfjöldi gesta sem komu á Hrafnseyri árið 2017 urðu því
um það bil 5.950 manns.
Heildarfjöldi gesta á sýninguna um Jón Sigurðsson voru eins og áður sagði 1.650 manns. Þar af voru 630
Íslendingar, en næstfjölmennastir, eða 208 manns, komu frá Bandaríkjunum. Í þriðja sæti var svo 170
Þjóðverjar. Hinir 642 gestir voru frá 35 löndum. 1.020 manns af þeim 1.650 sem skoðuðu sýningu Jóns
Sigurðssonar í ár koma því erlendis frá.

16. júní. Forseti Íslands, forsætisráðherra og HM í knattspyrnu

Klukkan 8:00 um morguninn 16. júní var varðskipið
Þór lagst við akkeri fyrir utan Hrafnseyri. Tveim
tímum seinna var forsetinn ferjaður í land með
gúmmíbát þar sem Kristján Þór Kristjánsson, forseti
bæjarstjórnar Ísafjarðar, Jón Páli Hreinsson,
bæjarstjóri Bolungarvíkur, Jónas Guðmundsson
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum og staðarhaldari og
frú, tóku á móti honum ásamt fleiru góðu fólki.

Kynnir hátíðarinnar var Einar K. Guðfinnsson, formaður afmælisnefndar aldarafmælis sjálfstæðis og
fullveldis Íslands og fyrrverandi þingmaður Vestfirðinga. Hátíðin hófst með messu kl. 11:00 þar sem sr.
Hildur Inga Rúnarsdóttir Þingeyrarprestakalli þjónaði fyrir altari og sr. Geir Waage sóknarprestur í Reykholti
prédikaði. Kirkjukór Þingeyrarprestakalls sá um sönginn undir stjórn Jóngunnars Biering Margeirssonar.

Sr. Geir Waage segir frá æsku sinni
á Hrafnseyri

Halldór Smárason tónskáld og kvartettinn Siggi
eftir flutning á tónverkinu Blakta eftir Halldór

Eftir messu hélt svo forseti Íslands Guðni Th. Jóhannesson hátíðarræðu dagsins á
stéttinni fyrir framan aðaldyr kapellunnar. Áheyrendur hlýddu á við stóra tjaldið
á túninu sem félagar úr Íþróttafélaginu Höfrungi á Þingeyri höfðu reist daginn
áður. Eftir ræðuna lagði forsetinn blómsveig að minningarsteini Jóns
Sigurðssonar. Tónverkið BLAKTA eftir Halldórs Smárason tónskáld frá Ísafirði var
síðan frumflutt af kvartettinum Sigga. Að lokum flutti sr. Geir Waage,
sóknarprestur í Reykholti, erindi um æskuminningar sínar frá Hrafnseyri. Klukkan
var þá orðin 13:00 og komið að þeim atburði sem allir biðu eftir, en það var
knattspyrnukappleikurinn milli Íslands og Argentínu. Er hér var komið sögu var
forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, sem um morguninn hafði verið
stödd á Ísafirði í embættiserindum, einnig komin á staðinn til að horfa á leikinn
með forseta Íslands og 200 örðum íslendingum. Þessum hörkuspennandi leik
lauk svo með jafntefli, 1-1, eins og alþjóð er kunnugt.

Gestir að horfa á knattspyrnuleik Íslands og Argentínu á skjánum

Eftir knattspyrnuleikinn var komið að síðasta atriði
hátíðardagskrárinnar undir stjórn Peter Weiss,
forstöðumanns Háskólaseturs Vestfjarða að viðstöddum
Eyjólfi Guðmundssyni rektor Háskólans á Akureyri. Það
var útskrift háskólanemenda frá Háskólasetri Vestfjarða
og Háskólanum á Akureyri. Athöfninni lauk með
gróðursetningu birkiplantna sem nemendur fengu að gjöf
frá Háskólasetri Vestfjarða.

Myndlistasýning sumarsins eftir myndlistakonuna Guðrúnu Pálínu Guðmundsdóttur var opnuð og var
sýning hennar opin frá kl. 11 - 18 alla daga meðan safnið var opið, eða fram til 8. september.
Á meðan hátíðin stóð, bauð hestafélagið Stormur á Þingeyri börnum á hestbak undir stjórn Wouter van
Hoyemissen, Einnig ber að geta þess að Háskólasetur Vestfjarða sá um fría rútuferð fyrir fólk til og frá
Ísafirði.

Vegna mikillar rigningar í júlímánuði tókst ekki að slá túnin kring um safnið nema tvisvar, en í góðu árferði
þarf að slá það um það bil tvisvar í viku til að halda grasvextinum niðri og túninu fallega slegnu. Ómögulegt
reyndist hins vegar að slá forna kirkjugarðinn. Grasið var þar orðið allt of hátt og mjög blautt. Reynt var
aftur að slá þennan kirkjugarð með vélinni í byrjun ágúst en þegar það gekk ekki var reynt að slá hann með
bensínorfinu. Orfið eyðilagðist hins vegar þegar svolítið horn var eftir óslegið af garðinum, enda komið til
ára sinna eins og Husqarna sláttuvélin, en báðar vélarnar eru mikið notaðar þessa 3 mánaða á hverju sumri
sem safnið er opið.
Í lok júlí var einnig samið „Call for papers“ og sent út til allra sem hugsanlega gætu haft áhuga á að
semja greinar í eitt af eintökum tímaritsins „Global Discourse“ sem undirritaður tók að sér að ritstýra. Í
þessu sambandi voru einnig haldnir nokkrir fundir á Skype, bæði með samstarfsmönnum mínum Dr.
Elízabet Campbell við Appalachian háskóla í Bandaríkjunum, og Dr. Matthew Johnson hjá Lancaster
háskólanum í Newcastle í Englandi.

Gestastofa
Dagana 1. – 10. júlí dvaldi Ólöf Gerður Sigfúsdóttir við skriftir í gestastofu staðarins (þ.e. á
kapelluloftinu) og lét mjög vel af dvöl sinni þar, eins og endranær, en þetta var þriðja sumarið sem hún
dvaldi á Hrafnseyri við þessa iðju.

Sumarháskólinn á Hrafnseyri
Háskólanemar frá háskólanum í Toulon í Frakklandi
Dagana 11-15 júlí dvöldu hér fimm erlendir
rannsóknarnemendur undir stjórn Dr. Björns Erlingssonar.
Nemendurnir eru í starfsnámi frá SeaTech Toulon, sem er
sjávarverkfræðideild innan háskólans í Toulon, Frakklandi.
Árleg dvöl nemendanna er hluti af starfsemi Íshafsstofu, þar
sem unnið er að rannsóknum á eðlisfræðilegum þáttum
strandsjávar og hafíss á norðurslóð.

Fornleifafræði á Hrafnseyri
Í byrjun ágúst komu 7 innlendir og erlendir
fornleifafræðingar og dvöldu á Hrafnseyri allan
mánuðinn við uppgröft á nágrannabænum Auðkúlu,
þar sem þau fundu 23 m. langan landnámskála sem er
stærsti landnámskáli sem fundist hefur á Vestfjörðum
auk ýmissa gripa eins og perlur, silfurhring, exi og
fleira, auk minja um járnvinnslu, bænahúss og
kirkjugarð. Stjórnandi hópsins er sem undanfarin ár,
Margrét Hallmundsdóttir frá Náttúrustofu Vestfjarða.
Ætlunin fornleifafræðinganna er að koma aftur á
Hrafnseyri að ári og halda uppgreftrinum áfram, en
nóg virðist vera af landnámsminjum á svæðinu.

Ráðstefna um „Affect“ (Hrif) í Lancaster, Pennisilvaníu, Bandaríkjunum
Undirritaður tók þátt í ráðstefnunni „Affect
Inquiry/Making Spaces, 8 – 11. ágúst“, sem haldin
var í Millersville háskólanum í Pennsilvaníu í
Bandaríkjunum undir stjórn prófessors Gregory
Seigworth. Hann var einmitt aðalleiðbeinandi
vinnustofunnar um affect (eða „hrif“ á Íslensku) á
Hrafnseyri árið 2016. Til gamans má geta þess að
eftir dvöl sína á Hrafnseyri árið 2016, stakk prófessor
Gregory upp á að „Affect“ ráðstefnan sem halda átti
þetta árið (þ.e. 2018) yrði haldin í Reykjavík undir
stjórn Háskóla Íslands. En Háskóli Íslands afþakkaði
boðið vegna óvissu í gengismálum á þessum tíma. Þátttöku undirritaðs í þessari ráðstefnu ber að þakka
prófessorsembætti Jón Sigurðssonar og BHM sem veittu honum styrkt til fararinnar en hann flutti þar
erindi er hann kallaði „Affect in Collaborative Arrangements in the Westfjords of Iceland“.

Starfsmenn
Auk staðarhaldara voru eftirtaldir starfsmenn á Hrafnseyri yfir sumarið þær Ólöf B. Oddsdóttir, sem sá um
kaffiveitingar í burstabænum og Herdís Jónsdóttir, sem starfaði sem safnvörður frá 10. júní – 10. ágúst.
Fyrir og eftir starfstíma Herdísar og jafnframt allar helgar sumarsins, starfaði staðarhaldari sem safnvörður,
þess á milli sem hann sá um slátt á túnum og annað tilfallandi sem þarf að gera til að viðhalda staðnum
sómasamlegum.

Verkefni 8. september – 31. desember.
Vegna votvirðis um sumarið var ekki mögulegt að klæða húsið að utan eins og áætlað hafði verið að
gera. Þetta verk verður því að bíða næsta sumars. Safninu var lokað 8. september, eins og undanfarin ár.
Hins vegar komu pípulagningarmenn í lok ágúst og dvöldu í kjallaraíbúð staðarins mestan hluta september
mánaðar við að leggja ný rör, ofna og fleira í kapelluna og kapelluloftið.
Dagana 9-15 september var staðurinn hreinsaður hátt og lágt fyrir veturinn. Um þetta leyti stofnaði
forsætisráðuneytið sjö manna tímabundinn starfshóp sem ætlað er að gera tillögur að framtíðarstarfssemi
á Hrafnseyri. Þar er verið að skoða mögulega samlegð eða tengingu þeirrar opinberu menningarstarfsemi
sem ætlað er að halda minningu Jóns Sigurðssonar í heiðri, innanlands sem utan. Þessi athugun nær því
einnig til til Húss Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn. Staðarhaldara var þá boðið að koma fram með
hugmyndir sínar um framtíðarstarfssemi staðarins. Í september vann staðarhaldari að loka skýrslugerð til
Uppbyggingarsjóðs og afmælisnefndar aldarafmælis sjálfstæðis og fullveldis Íslands.
Dagana 1 – 30 október fór staðarhaldari í „sumarfrí“.
Við heimkomuna 1. nóvember, þegar búið var að svara nokkrum óútkljáðum reikningum, var farið á
Hrafnseyri því spáin var ekki góð, en haustið hafði verið með eindæmum gott og enn var fært yfir
Hrafnseyrarheiði. Í ljós kom að allir nýju ofnarnir voru kaldir í húsinu. Píparinn var kallaður til en komst ekki
fyrr en þrem dögum seinna og varð þá ljóst að gleymst hafði að skrúfa frá krananum sem hleypir heita
vatninu inn á kerfið.
Aftur var farið á Hrafnseyri 9. nóvember, en í þetta sinn með manni frá fyrirtækinu Snerpu, sem var að
rétta af og lagfæra nettengingu til Ketildala. Diskurinn sem settur var upp á þaki íbúðarhússins fyrir
nokkrum árum hafði skekkst í veðri sem gekk yfir seint um haustið og varð til þess að fólk á bæjum í
Ketildölum gat ekki notað netið.
Í nóvember fékk staðarhaldari í hendur fimm úrdrætti frá rannsakendum sem samþykkt höfðu að skrifa
grein í eintakið af Global Discourse, sem hann hafði tekið að sér að ritstýra. Eftir að hafa lesið þessa
úrdrætti yfir og skipst á skoðunum við samstarfsmann sinn, Elizabeth Campbell við Appalachian háskóla,
skrifuðum þau fræðimönnunum. Við komum á framfæri okkar athugasemdum við úrdrætti þeirra og
sendum þeim nokkrar greinar sem gætu aðstoðað þau við skriftirnar.
Í nóvember var aftur haft samband við Snerpu í því augnamiði að setja upp vefinn „Sagnabrunnur
Vestfjarða“. Eftir nokkur samtöl við Snerpumenn og Kjartan Ólafsson, sem lagt hafði vefnum allt sitt efni
um Vestfirði upp á meiri en 4000 blaðsíður, var ákveðið að bíða með að setja vefinn upp fyrr en í byrjun
næsta árs. Einnig skal getið þess að Björn Birkisson, bóndi í Botni Súgandafirði, lét Sagnabrunni Vestfjarða í

té örnefnaskrá Súgandafjarðar sem faðir hans, Birkir Friðbertsson, hafði safnað saman með hjálp fleiri aðila
og komið í prentun.

Hrafnseyri og starf með fötluðum
Loks má geta þess að undirritaður hefur aðstoðað við stofnun eins konar þrýstihóps fólks með
ýmiskonar fötlun í Ísafjarðarbæ. Þar er hugmyndin að fólk með fötlun þjálfist í að koma málum sínum á
framfæri við viðeigandi fólk og stofnanir sem hefur umsjón með málefnum þess, í því augnamiði að breyta
ríkjandi ástandi fatlaðs fólks á svæðinu. Þessi hópur, sem telur 10 – 12 manns, hittist um það bil á tveggja
vikna fresti yfir vetrarmánuðina til að ræða þau málefni sem að þeirra mati teljast mikilvægust hverju sinni.
Verkefni undirritaðs var þá fyrst og fremst að vera nokkurs konar aðstoðarmaður hópsins. Hann kallaði til
fundar, útbjó dagskrá og fundargerðir auk þess sem hann aðstoðar einstaka meðlimi hópsins í að koma á
fundum með fólki og stofnunum máli sínu til framdráttar.
Spyrja má hversvegna staðarhaldari sé að aðstoða hóp fatlaðra í sveitarfélaginu? Er eitthvað í starfi hans
sem tengist þessum hópi sérstaklega? Í því sambandi má nefna að innan safnageirans undan farin ár hefur
mikið verið talað um hvert sé hlutverk safna í samfélaginu. Fram hafa komið sterkar raddir sem telja að
söfn og sýningar eigi að taka meiri og afgerandi þátt í því samfélagi sem þau eru hluti af. Þau eigi ekki að
vera aðeins rými fyrir sýningar á sögu, hlutum og listaverkum. Það má segja að Safn Jóns Sigurðssonar hafi
reynt að framfylgja þessari hugmynd að nokkru leiti með þeirri starfssemi sem fram hefur farið undan farin
ár á Hrafnseyri. Þannig hafa ýmsar ráðstefnur og námskeið á vegum Hrafnseyrar verið haldin sem ekki
tengjast staðnum beinlínis, eins og til dæmis Ljósmyndasýning Nelson Mandela (árið 2007) og
heimildarmyndahátíðin „Hindranir burt“ (2008) sem báðar voru haldnar í Edinborgarhúsinu á Ísafirði.
Einnig má nefna „Alien Energy Storytelling Workshop“ (2013), og ráðstefnurnar „Í byrjun tveggja alda“ og
„Ólafur Jónsson á Söndum í tali og tónum“ sem haldnar voru árið 2014. Það er því hefð fyrir því að haldnar
séu ráðstefnur, vinnustofur og fundir um margvísleg efni, bæði á Hrafnseyri og utan hennar, sem tengjast
ekki beinlínis sögu staðarins.
Hins vegar væri hægt að halda því fram að þessar ráðstefnur og vinnustofur hafa yfirleitt verið haldnar í
samstarfi við innlenda og erlenda háskólastofnanir og aðrar menntastofnanir, en því sé ekki til að dreifa,
þegar stofnað sé til samstarfs með fötluðum einstaklingum í sveitarfélaginu. Ég tel hins vegar að
starfssemin á Hrafnseyri eigi að stefna að því að tengjast öllu fólki, hvar í stétt, trúarbrögðum, aldri og kyni
sem þau eru. Þar á fötlun ekki að vera nein fyrirstaða. Þá tel ég það vera sérstaklega í anda
sjálfstæðisbaráttu Jóns Sigurðssonar að staðurinn styðji við bakið á ýmsum minnihlutahópum í samfélaginu
sem eiga undir högg að sækja við að tryggja sjálfstæði sitt, mannréttindi og grundvallarfrelsi til jafns við
aðra landsmenn. Það er því ekki verið að kasta rýrð á minningu Jóns Sigurðssonar eða fæðingarstað hans,
með því að styðja við baráttu fatlaðra fyrir réttindum sínum, heldur þvert á móti er verið að auka virðingu
Jóns og staðarins.

FJÁRMÁL HRAFNSEYRAR
Fram kom í ársskýrslu ársins 2017 að halli á rekstri ársins var kr. 319.032. Markmið rekstursins á árinu 2018
var að vera innan ramma fjárheimilda, samhliða því að hefðbundnum verkefnum yrði sinnt með verðugum
hætti. Fjárveiting Hrafnseyrar fyrir árið 2018 var kr. 18,4 millj. en því til viðbótar lagði forsætisráðuneytið til
2.millj. til viðbótar til að mæta kostnaði við heimsókn forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessonar, í tilefni
aldarafmælis fullveldis Íslands. Einnig ber að nefna styrki sem Hrafnseyri hlotnaðist í tilefni aldarafmælisins
fyrir tónverkið ”Blakta” eftir Halldór Smárason tónskáld, sem hann samdi fyrir Hrafnseyri. Styrkirnir voru
veittir af Afmælisnefnd aldarafmælis fullveldisins og Uppbyggingarsjóði Vestfjarða og námu samanlagt kr.
1.000.000. Þannig tókst að gæta aðhalds í öllum rekstrarþáttum starfseminnar, þar með talið kostnaði
vegna komu forseta Íslands til Hrafnseyrar. Við endanlegt uppgjör ársins 2018 varð því rekstararafgangur
kr. 1.905.491.

Tekjur:
Framlög, seldar vörur
og þjónusta

2014

2015

2016

2017

2018

16.307.993

15.418.754

17.534.904

18.458.971

21.490.450 1

Gjöld:
Safn Jóns Sigurðssonar
Þjóðhátíðardagur
Viðhaldskostnaður
Annar
rekstrarkostnaður
Heildargjöld

9.911.225
831.775
1.016.750
4.640.297

10.057.728
748.156
2.098.639
3.265.741

11.682.726
686.901
2.005.543
4.490.048

10.225.913
485.237
1.300.785
6.766.068

11.216.000
3.321.140 2
1.068.386
3.979.433

16.400.047

16.170.246

18.865.218

18.778.003

19.584.959

NIÐURSTAÐA
REKSTRAR:
Rekstrarafgangur /
(-Tap)

-92.054

-751.510

-1.330.314

-319.032

1.905.491

1

2 Gjöld að upphæð kr. 3 millj.
Tekjur að upphæð kr. 3 millj.
(Í báðum tilfellum er hér um að ræða framlag ráðuneytisins kr. 2 millj. + kr. 1 millj. styrkir)

Lokaorð
Vinna staðarhaldara fyrripart vetrar og fram á vor fólst mikið til í undirbúningi við komu forset Íslands þann
16. júní, ritstjórn tímaritsins „Global Discourse: An Interndisciplinary Journal of Current Affairs and Applied
Contemporary Thought“, sem gefið er út af Bristol University Press á Englandi, ársskýrsluskrifa og vinna að
baráttumálum fatlaðra á svæðinu með meiru. Stærsti viðburður sumarsins var án efa koma forseta Íslands,
Guðna Th. Jóhannessonar, til Hrafnseyrar 16. júní. Rúsínan í pylsuendanum var ekki síður óvænt koma
forsætisráðherra Íslands, Katrínar Jakobsdóttur, á sama tíma til að sjá knattspyrnuleik Íslands og Argentínu
í HM með forsetanum og rúmlega 200 öðrum íslendingum.

