
Tækniminjasafn Austurlands 
 
 

Fundargerð  
Miðvikudagur, 12. febrúar 2021 kl. 18:00. 
Fundað í gegnum fjarfundabúnað Teams. 
 
Mætt á fundinn: Zuhaitz Akizu, Skúli Vignisson, Bjarki Borgþórsson, Ingirafn Steinarsson, 
Tinna Guðmundsdóttir sem ritar fundargerð. 
 
 

1. Geymslumál 

• Forstöðumaður hefur tekið tímabundið á leigu Strandaveg 29-33, sem eru 250 
fermetrar. 

• Safnaráð og Veðurstofan hafa samþykkt rýmið sem geymslurými, þrátt fyrir að 
vera á hættusvæði. 

• Verið að skoða aðrar mögulegar lausnir, m.a. á Egilsstöðum. 

• Setja þarf upp raka og hitanema í nýja geymslurýminu. 
 

2. Björgun safneignar 

• Síðustu daga hefur vinnuhópurinn, allt að 12 manns, hafa verið að vinna í 
Mjölskemmunni við að grófflokka og yfirfara muni sem hafa bjargast. 

• Ívar Björnsson, Tryggvi Gunnarsson og Haraldur Björn Halldórsson hafa verið að 
vinna með vinnuhópnum ásamt forstöðumanni. 

• Bára Stefánsdóttir, héraðsskjalavörður, hefur komið og tekið skjöl sem fara í 
vörslu hjá Héraðsskjalasafni Austfirðinga. 

• Önnur skjöl verða geymd á Öldugötu, þar sem forstöðumaður er með 
vinnuaðstöðu. 
 

3. Söfnun 

• Söfnun á Karolina Funding er hafin og gengur ágætlega.  

• Strax er búið að safna 2000 EUR sem er 3% af heildarupphæðinni. 
 

4. Hafnargata 38b, Vjelsmíðjan 

• Staðan á Hafnargötu 38b er óljós. 

• Ástand gólfsins er mjög slæmt og það talið óöruggt. 

• Mögulega er hægt að styrkja húsið eða rífa það og nauðsynlegt að rannsaka það 
betur. 
 

5. Neyðarverkefni 

• Fyrsta fasa er brátt lokið og hægt að fara í fasa tvö, sem felur í sér að færa muni 
úr Angró, skemmunni og símstöð. 

• Áður en sá fasi hefst þarf að grisja muni og þarf að fá aðstoð frá fyrrum 
forstöðunmanni, Pétri Kristjánssyni. 

• Grisjunina þarf að samræma við stefnu Minjasafns Austurlands svo ekki verði 
skorun á þeim munum sem verið er að safna. 



• Skoða þarf hvern hlut fyrir sig og ákveða hvort eigi að geyma, koma fyrir 
annarsstaðar eða farga. 

• Grisjunarstefna verður unnin með vinnuhópnum. 
 

6. Annað 

• Heimildarmyndin um Tækniminjasafnið var sýnd í Herðubreið í gær við góðar 
undirtektir. 

• Rætt um hugmyndir varðandi fjáröflunaruppboð. 


