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INNGANGUR 
Það var um um miðjan dag þann 18. desember 2020, á myrkasta tíma ársins, að stærsta 

skriða sem fallið hefur á þéttbýli á Íslandi féll á Seyðisfirði. Skriðan féll í kjölfar 

fordæmalausrar rigningartíðar og féll hún meðal annars á safnasvæði Tækniminjasafns 

Austurlands á Búðareyri. 

Renniverkstæðið, Gamla Skipasmíðastöðin og 

elsti hluti Vjelasmiðjunnar gjöreyðilögðust, 

skemmdir urðu á Angró og skemmunni næst 

við það af völdum flóðbylgju sem skall á 

húsunum í kjölfar skriðunnar sem og öðrum 

hlutum Vjelasmiðjunnar. Mikill hluti sýninga 

og safnkosts safnsins hvarf í aurinn og óvíst 

var hversu miklu mætti bjarga. Ljóst var að um eitt mesta tjón á íslenskum menningararfi var 

að ræða, enda eyðilögðust til viðbótar fjöldi húsa með mikið menningarsögulegt gildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Það voru því ærin verkefni sem biðu úrlausnar þegar árið 2021 gekk í garð og framtíð safnsins 

í algeru uppnámi og óvissu. Hér á eftir verður leitast við að greina frá því hvernig tekist var á 

við þessar aðstæður sem eru algerlega fordæmalausar í íslenskum safnaheimi og veruleika.  



 
 

EFTIRMÁLAR SKRIÐUFALLA 
Eðlilega einkenndist starfsemi safnsins árið 2021 að mestu að því að fást við eftirmála 

skriðufallanna á einn eða annan hátt, enda aðstæður þess fordæmalausar hér á landi. Þá var 

líka strax farið að huga að endurreisn þess og uppbyggingu.  

Öllum þeim fjölmörgu sem lögðu hönd á plóg til hjálpar safninu verður seint fullþakkað.  

 

Björgun safnkosts 
Það er erfitt að lýsa með orðum því risavaxna og nær óyfirstíganlega verkefni sem blasti við í 

ársbyrjun, flestar byggingar safnsins ónýtar eða skemmdar og yfirvofandi ógn um frekari 

skriðuföll mjög áþreifanleg.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Í janúar 2021 komu fulltrúar Þjóðminjasafnsins og Safnaráðs austur og funduðu með starfsfólki 

safnsins. Þar var sett saman neyðargrisjunaráætlun svo hægt væri að hefjast handa við 

björgun safnkostsins úr skriðunni. Þá var jafnframt mótað verklag og næstu skref ákveðin. Eftir 

þetta komu þrisvar sinnum hópar af safnafólki til Seyðisfjarðar. 

 

 

 

 

 

 

 

Í fyrstu tveim ferðunum, 27. til 29. janúar og 10. til 12 febrúar var farið skipulega í gegnum gripi 

sem komu upp úr skriðunni og höfðu verið færðir í fiskikör og fluttir í mjölgeymslu 

Síldarvinnslunnar. Þar voru munir grófflokkaðir, skemmdum gripum fargað og betur búið um 

þá sem biðu frekari skoðunar á varðveislugildi.  

Í marsbyrjun komu Lilja Árnadóttir og Freyja Hlíðkvist Ómarsdóttir frá Þjóðminjasafninu ásamt 

þeim Elsu Guðnýju frá Minjasafni Austurlands og Pétri Sörensson frá Safnastofnun 

Fjarðabyggðar til að tæma húsið Angró sem hafði skemmst mikið þegar flóðbylgja skall á því 

í kjölfar stóru skriðunnar og skemmu við hlið þess. Ekki þótti forsvaranlegt að geyma 

menningarminjar áfram við þær aðstæður, en húsin voru í raun yfirfullt af hinum ýmsu gripum.  

Með dyggri aðstoð vinnuflokks á vegum Múlaþings, 

sem stóð vaktina við hreinsunarstörf eftir skriðuföllin, 

náðist að tæma húsin á aðeins tveimur dögum.  

Fyrrnefndur vinnuflokkur kom að fleiri þáttum, tæmdi 

Vjelasmiðjuna og Angró, færði muni úr 

fiskimjölskemmunni yfir í bráðabirgðaleiguhúsnæðið 

út á Strönd og hreinsaði aur af munum safnsins líka.  

Það sem ákveðið var að varðveita eða skoða betur var flutt í leiguhúsnæði út á Strönd sem 

þótti skásti kostur til að hýsa safngripina af því sem í boði var innan fjarðarins.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Þá kom Lilja Árnadóttir oftar austur og aðstoðaði starfsfólk safnsins, með þá Ívar Björnsson og 

Harald Björn Halldórsson fremsta í flokki, við frekari yfirferð og grisjun á safnkostinum þegar 

hann hafði verið fluttir í skemmuna út á Strönd.  

Við árslok var enn mikið starf óunnið en þó hafði grettistaki verið lyft sem ekki hefði verið 

mögulegt án aðkomu allra þessara aðila.  

Samstarf við Þjóðminjasafnið 
Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu og skal m.a. vera byggðasöfnum 

og öðrum minjasöfnum til ráðgjafar. Það steig myndarlega inn í hið gríðarstóra verkefni sem 

blasti við Tækniminjasafninu í ársbyrjun og studdi starfsfólk þess með bæði ráðgjöf, 

mannskap og ekki síst aðkomu Lilju Árnadóttur, fyrrum sviðsstjóra Þjóðminjasafnsins, að bæði 

björgun safnkostsins og stefnumótunarvinnunni. Þá voru ófá símtölin sem Ágústa 

Kristófersdóttir átti við okkur ásamt þjóðminjaverði, Margréti Hallgrímsdóttur og töluðu þær 

máli safnsins við stjórnvöld. Á tímum sem þessum verður mikilvægi góðs samstarfs og 

faglegrar leiðsagnar höfuðsafns öllum ljóst.  



 
 

Verkefni nemenda um afleiðingar skriðufallanna 
Safnið, í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands 

og námsbraut í safnafræði við Háskóla 

Íslands sendu inn styrkumsókn í 

Nýsköpunarsjóð námsmanna fyrir verkefninu 

„Eyðilegging og framtíð safns, samfélags og 

þjóðminja.“ Styrkur hlaust og til verksins 

réðust þær Bára Bjarnadóttir, Bryndís 

Súsanna Þórhallsdóttir, Guðný Ósk 

Guðnadóttir og Vigdís Hlíf Sigurðardóttir.   

Í þessari þriggja mánaða rannsókn var lagt 

upp með að rannsakendur kynntu sér 

aðstæður Tækniminjasafnsins í kjölfar 

skriðufallanna á ýmsa vegu, gegnum viðtöl, 

fræði og þátttökuathugun. Auk þess að 

öðlast skilning á upplifun viðmælenda á skriðuföllunum og aðstæðum Tækniminjasafnsins, 

var tilgangur gagnaöflunar gegnum viðtöl að varðveita sögur tengdar skriðuföllunum fyrir 

frekari rannsóknir.  

Afrakstur verkefnisins má skoða á www.tekmus.is og nýrri heimasíðu Tækniminjasafnsins. 

Hópsöfnun á Karolina Fund 
Fljótlega í upphafi árs var farið að undirbúa 

hópfjármögnun til stuðnings safninu en ljóst 

var að rekstrargrundvöllur þess, sem hafði 

verið hæpinn síðustu ár, stóð enn tæpar nú 

þegar öflun sértekna væri ógerleg um leið og 

óvæntir kostnaðarliðir tengdir gætu hækkað 

umtalsvert. Um 3,5 milljón söfnuðust auk 

annarra framlaga beint til safnsins sem skiptu 

miklu máli og fóru m.a. í að greiða laun þeirra 

sem unnu að björgun og grisjun safnkostsins. 

 



 
 

 

STEFNUMÓTUNARVINNA 
Heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi Tækniminjasafnsins hófst af fullum krafti árið 2020 

og var komin vel á stað fyrir skriðuföllin. Elfa Hlín leiddi þá vinnu en hafði sér til fulltingis 

vinnuhóp sem í voru þau Lilja Árnadóttir fyrir hönd Þjóðminjasafnsins, Elsa Guðný 

Björgvinsdóttir frá Minjasafni Austurlands, Vilhjálmur Jónsson fulltrúi Múlaþings og Jónínu 

Brynjólfsdóttur framan af og síðar Tinnu Halldórsdóttir frá Austurbrú auk Skúla Vignissonar 

formanni stjórnar safnsins, safnstjóra og annarra starfsmanna eftir atvikum.  

Forsendur breyttust eðlilega við skriðuföllin. Þó var sá grunnur sem hafði verið lagður enn til 

staðar og hægt að byggja á honum til frekari stefnumótunar. Vinnuhópurinn leit svo á að þrátt 

fyrir miklar áskoranir þá fælust líka tækifæri í breyttum aðstæðum.  

Því var í byrjun júní blásið til tveggja 

daga vinnustofu um framtíðarsýn og 

stefnu þessu. Á henni sátu aðilar 

tengdir safninu, öðrum 

menningarstofnunum á Seyðisfirði, frá 

sveitarfélaginu, stjórn safnsins og 

öðrum söfnum. Það sem einkenndi 

vinnustofuna var trú þátttakenda 

hennar á framtíð safnsins og 

möguleikum þess til að vaxa og dafna 

samfélaginu og ferðaþjónustu til hagsældar.  

Vinnuhópurinn fundaði 4 sinnum á árinu. Styrkur fékkst úr Safnasjóði til að halda 

stefnumótunarvinnunni áfram árið 2022 og þar með ljúka henni.  

  



 
 

VIÐBURÐIR 
Eðlilega var starfsemi safnsins með öðru sniði en áður en starfsfólk taldi það hins vegar mjög 

mikilvægt að tryggja að hún legðist ekki algerlega af og safnið væri áfram virkur hluti af 

menningarlífinu á Seyðisfirði.  

Frumsýning heimildarmyndar 
Þann 11. febrúar var heimildarmyndin „Seyðisfjörður kallar upp! Þegar nútímatæknin hélt 

innreið sína“ frumsýnd. Í myndinni er fjallað um sögu nokkurra fyrirtækja og stofnana sem 

tengjast Tækniminjasafni Austurlands. Þetta eru Vélsmiðja Seyðisfjarðar, Skipasmíðastöð 

Austfjarða og Gamla símstöðin. Rætt er við fimm einstaklinga sem unnu á þessum stöðum og 

lýsa þeir lífi sínu og starfi. Um leið veita þeir innsýn í afar mikilvæga þætti í sögu Seyðisfjarðar 

á síðustu öld og raunar landsins alls. 

Verkið var unnið með styrk frá Safnaráði og veg og vanda af því eiga þau dr. Sigríður 

Matthíasdóttir, Jón Pálsson og Sandra Ólafsdóttir. Bíógestir voru margir og gerðu góðan róm 

að myndinni, sem verður aðgengileg á nýrri heimasíðu safnsins.  

 



 
 

Smiðjuhátíð 

  

Þrátt fyrir að engin væri smiðjan eða bryggjan var dagana 21. til 24. júlí haldin hin árlega 

Smiðjuhátíð safnsins, aðlöguð að nýjum veruleika. Katla Rut Pétursdóttir var ráðin til að 

skipuleggja og sjá um hátíðina. Námskeið voru í gosdrykkjagerð, kleinuhringjabakstri og prenti 

fyrir börn, fullorðnum stóð til boða að taka þátt í námskeiðum um prent og 19. aldar 

ljósmyndatækni. Af annarri dagskrá má nefna að heimildamyndin „Seyðisfjörður kallar upp!“ 

var endursýnd í Herðubíó og á laugardagskvöldinu var blásið til kótilettukvölds í tjaldi á 

bakkanum við Lónið og tónleika með KK í Herðubreið eftir það. Í bænum komu upp covid-19 

smit þessa vikuna og tíma var útlit fyrir að hátíðin yrði blásin af. Það varð þó ekki en fólk hvatt 

til a ð gæta að persónulegum sóttvörnum.  

Aðsókn á suma atburði litaðist eðlilega af þessum veruleika en almennt var gerður góður 

rómur að því sem í boði var og ljóst að bæjarbúar vilja að Smiðjuhátíðin lifi áfram. 

 

  



 
 

Afturgangan á Dögum myrkurs 

Í tilefni af hinni austfirsku hátíð, Dögum myrkurs, voru sett upp í Vélsmiðjunni ljós sem lýstu 

hana upp að innan á fallegan hátt. Fólk var beðið um að mæta með luktir eða blys, bærinn 

var myrkvaður og svo gengið sem leið lá frá Post Hostel á Hafnargötunni að Hótel Öldunni þar 

sem boðið var upp á heitt súkkulaði og kleinur. Nemendur í Lunga skólanum sungu við upphaf 

og enda göngunnar og mikil og góð stemmning myndaðist á þessum fallega og lágstemmda 

atburði.  

STAFRÆNIR MIÐLAR 
Mikil rækt var lögð við samfélagsmiðla safnsins, facebook síðuna og instagram reikninginn, á 

árinu. Ekki síst í ljósi þess að miðlun þess í raunheimum voru mikil takmörk sett enda safnið 

húsnæðislaust og ekki með hefðbundnar sýningar.  

Fylgjendafjöldi jókst og skv. facebook þá sáu um 40.000 notendur efni frá safninu á árinu 2021.  

Þá hófst undirbúningur að gerð nýrrar heimasíðu safnsins en eldri síða þess var komin til ára 

sinna og hætt að þjóna hlutverki sínu.  

  



 
 

SAMSTARF, FUNDIR, RÁÐSTEFNUR 

Ráðstefnur og fundir 
Þær Jónína og Elfa Hlín tóku þátt í farskóla safnmanna sem haldinn var í Stykkishólmi þetta 

árið. Þá hélt Jónína erindi á Haustfundi höfuðsafna um stöðu safnsins í kjölfar aurskriðu. 

LIVIND verkefnið 
Menningarmáladeild ráðuneytisins nálgaðist safnið með erlent samstarfsverkefni sem safnið 

ákvað að taka þátt í en það heitir LIVIND og er stýrt er frá Finnlandi með þátttakendum frá 

Norðurlöndunum, Eystrasaltsríkjunum og Póllandi þar sem fjallað er um og rannsakað 

samband á milli óáþreifanlegs menningararfs, sjálfbærni og hvernig það geti nýst 

samfélögum til vaxtar og viðnáms. Safnið er einn af samstarfsaðilunum, en það fer að mestu 

fram á netinu.  

 

Frekari upplýsingar um verkefnið má finna á slóðinni: 

https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/en/livind 



 
 

STARFSMANNAMÁL 
Fjölmargir komu að málefnum Tækniminjasafnsins á árinu 2021 og aðstoðuðu við brýnustu 

eftirmála skriðufallanna. Zuhaitz Akizu safnstjóri var í fullu starfi, Jónína Brynjólfsdóttir var í 

fyrstu starfsmaður Austurbrúar og sinnti verkefnum fyrir safnið í gegnum Miðstöð 

menningarfræða, en í september kom hún í fullt starf sem rekstrarstjóri og leysti Zuhaitz af 

sem þá var kominn í veikindaleyfi. Elfa Hlín Sigrúnar Pétursdóttir vann í verktöku fyrir safnið að 

stefnumótun og faglegu starfi þess. Katla Rut Pétursdóttir byrjaði í fullu starfi í nóvemberbyrjun. 

Hennar helstu störf tengjast miðlun, viðburðum og markaðssetningu.  

Þá unnu þeir Haraldur Björn Halldórsson og Ívar Björnsson að björgun og grisjun safnkostsins 

á fyrra hluta árs og um haustið.  

STÖRF STJÓRNAR 
Í stjórn voru þau Skúli Vignisson, formaður og Bjarki Borgþórsson fyrir hönd sveitarfélagsins og 

Ingirafn Steinarsson fyrir Afl starfsgreinafélag. Tinna Guðmundsdóttir var varamaður en mætti 

einnig á flesta fundi. Á árinu, í ljósi sérstakra aðstæðna, voru haldnir 15 fundir auk aðalfundar í 

nóvember.  

REKSTUR OG FJÁRMÁL 
Það er óhætt að segja að rekstur safnsins árið 2021 hafi verið með öðrum hætti en áður og ber 

ársreikningurinn þess merki. Bætur fengust fyrir þeim húsum sem safnið missti í aurskriðunni 

en rekstrargrundvöllurinn var langt frá því að vera tryggður og fór umtalsverður tími 

starfsmanna í styrkumsóknir og leitun að rekstrarfé. 

Ljóst er að safnið er með öllu háð opinberu fé og rekstrarstyrk sveitarfélagsins og mikið í húfi 

sé slíkur grundvöllur ekki tryggður þar sem tekjumöguleikar safnsins eru mjög takmarkaðir eins 

og sakir standa. 

Það verður þó ekki annað sagt en að safnið mætir velvild í hvívetna og ljóst að stuðningur við 

uppbyggingu þess er til staðar, það má þó aldrei slá slöku við. 

  



 
 

LOKAORÐ 
Það er ekki ofsögum sagt að árið 2021 hafi verið nokkuð óvenjulegt í starfi safnsins og í raun 

má segja að grettistaki hafi verið lyft í björgun safnkosts og þó framtíðin sé enn óviss þá er 

hugur í fólki um að Tækniminjasafn Austurlands muni rísa á ný, sterkara en áður. Þar verði lögð 

áhersla á lifandi starf þar sem unnið verður með óáþreifanlegan menningararf og 

verkþekkingu, áhugaverða miðlun, að safnið auki staðarstolt heimamanna og verði fjölsóttur 

ferðamannastaður.  

 


