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Héraðsskjalasafn Árnesinga

Á 10 ára afmæli Kvenfélags Selfoss í Selfossbíói 1958. Á myndinni má m.a. þekkja: 
Sigurð Þorbjörnsson og Guðfinnu Jónsdóttur, Sigurbjörgu Guðmundsdóttur, 
Guðmund Árnason, Guðfinnu Sigurdórsdóttur, Guðbjörn Sigurjónsson og Mar-
gréti Gissurardóttur, Sigurbjörgu Sigurðardóttur og Adam Hoffritz, Ingibjörgu 
Dagsdóttur, Ingveldi Jónsdóttur og Hauk Halldórsson, Sigurð Sigurðsson og 
Jóhönnu Guðmundsdóttur, Steindór Sigursteinsson og Guðbjörgu Pálsdóttur, 
Halldóru Bjarnadóttur, Selmu Kaldalóns, Svandísi Vilhjálmsdóttur og Benedikt 
Guðmundsson. 1994/21 Kvenfélag Selfoss.



Stjórnarfundir voru þrír á árinu. Á fyrsta 
og síðasta fundi var ársskýrsla safnsins, 
ársreikningur, fjárhagsáætlun o.fl. af-
greitt. Þá kom stjórn safnsins saman 
þegar Björn Pálsson lét af embætti 
héraðsskjalavarðar í byrjun september 
eftir 19 ára farsælt starf og Þorsteinn 
Tryggvi tók við embætti. Björn var í 70% 
starfshlutfalli til áramóta. Björn hefur 
fylgt Héraðsskjalasafni Árnesinga allt 
frá byrjun, en hann var í áhugamanna-
félagi um stofnun héraðsskjalasafns í 
Árnesþingi sem varð til á útmánuðum 
1982. Þremur árum síðar var héraðs-
skjalasafnið lögformlega stofnað. Birni 
er þakkað sérstaklega fyrir það góða starf 
sem hann hefur unnið. 

Starfsemi og aðbúnaður
Gestabók hefur um langt árabil verið 
frammi á lestrarsal héraðsskjalasafnsins. 
Í upphafi árs var byrjað að skrá fyrir- 
spurnir og erindi auk lána á sal. Skrán-
ingin gefur fyllri mynd af þeirri 
þjónustu sem starfsmenn safnsins veita 
sveitarfélögum og íbúum sýslunnar. 
Margar stofnanir og einstaklingar 
utan sýslunnar hafa einnig nýtt sér 
þjónustu safnsins. Gestir voru 795 á 
árinu en fyrirspurnir og erindi, þ.m.t. 
lán á sal, alls 425. Ef skjalaeiningar/
arkir sem lánaðar eru á sal eru taldar 
sérstaklega hækkar talan umtalsvert en 
skjalaeiningar voru á sjöunda hundrað. 
Rúmlega þriðjungur allra fyrirspurna 
og erinda kom frá sveitarfélögum 
og stofnunum þeirra. Skráning lána 
á sal er mikilvæg þar sem hún veitir 
upplýsingar um hvaða skjalasöfn gestir 
safnsins nýta sér. Þessar upplýsingar 
hafa auk þess áhrif á safnastefnu 

héraðsskjalasafnsins þegar horft er til 
einkaskjalasafna þótt meginreglan sé að 
sjálfsögðu sú að taka við öllum skjölum 
einstaklinga. Skráning lána á sal er líka 
mikilvæg með tilliti til öryggisafritunar 
á skjölum sem eru í mikilli notkun. 
Skönnun eða stafræn ljósmyndun skjala 
getur þar komið að góðum notum. Þá 
var afgreiðslutími safnsins lengdur. Sú 
hefð hefur þó skapast gegnum árin að  
tekið er á móti gestum sem koma utan 
auglýsts opnunartíma.

Nokkuð er af óskráðum skjalasöfnum 
frá fyrri árum. Vegna mannabreytinga 
var nokkrum tíma varið í að skoða þau 
söfn og skjalaskráningu því ekki sinnt 
af jafn miklum krafti og vonast var til. 
Reiknað er með að skráningu þeirra 
afhendinga sem bárust safninu árið 
2009 verði að fullu lokið um mitt ár 
2010 en þá verður hafist handa við að 
skrá afhendingar frá árinu 2008 og 
svo koll af kolli. Mikil vinna er einnig 
framundan við skráningu ljósmynda en 
safninu hafa borist mörg ljósmyndasöfn 
á undanförnum árum. 

Helgi Ívarsson fræðimaður og bóndi 
í Hólum í Stokkseyrarhreppi lést í 
febrúar 2009. Helgi var fastagestur á 
safninu og stjórnarmaður til margra 
ára. Helgi ánafnaði Héraðsskjala- 
safninu og Byggðasafni Árnesinga 
öllum eigum sínum. Stofnaður verður 
Minningarsjóður Helga Ívarssonar 
bónda í Hólum en sjóðnum er ætlað 
að styrkja ýmis átaksverkefni á vegum 
skjalasafnsins.

Í lok mars var Félag héraðsskjalavarða 
stofnað en markmið þess er að vera 
samstarfsvettvangur héraðsskjalavarða, 
styrkja skjalasöfnin, faglegt frumkvæði 
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og alla starfsemi er lítur að skjalavörslu 
í sveitarfélögum. Þorsteinn Tryggvi kom 
að stofnun félagsins og situr í stjórn 
þess. Félagið stóð fyrir átaksverkefni 
um söfnun skjala kvenfélaga ásamt 
Kvenfélagasambandi Íslands. Átakið 
tókst vel og heimtur á skjölum kven- 
félaga í Árnesþingi fóru fram úr björt- 
ustu vonum. Þá heldur félagið úti 
heimasíðunni www.heradsskjalasafn.is 
þar sem finna má upplýsingar um 
héraðsskjalasöfnin, hlutverk þeirra, 
skjalavörslu sveitarfélaga auk fróðleiks 
fyrir þá einstaklinga eða félög sem vilja 
afhenda söfnunum skjöl. 

Þorsteinn Tryggvi var frá janúar til 
ágústloka í hlutastarfi hjá Þjóðskjalasafni 
Íslands með starfsstöð á Selfossi við 
skráningu á dómabókum sýslumanna 
fyrir Óbyggðanefnd. Þorsteinn Tryggvi 
var einnig í ritstjórn Nordisk Arkivnyt 
sem er tímarit gefið út af norrænu skjala- 
söfnunum fjórum sinnum á ári og skrif- 
aði nokkrar greinar í það rit. Þá voru 
skjöl Ásahrepps skráð af Birni Pálssyni 
en Héraðsskjalasafn Rangæinga og 
Vestur-Skaftafellinga greiddi fyrir þá 
vinnu. 

Skjalasafnið tók þátt í Safnahelg-
inni á Suðurlandi sem var haldin 
í byrjun nóvember. Þá var opnuð 
sýning á skjölum kvenfélaga vegna 
átakverkefnis Félags héraðsskjalavarða 
og Kvenfélagasambands Íslands. Á 
sýningunni var einnig nokkuð af 
skjölum kvenfélaga sem áður höfðu 
borist safninu. Safnið tók einnig þátt í 
Norræna skjaladeginum og lagði til efni 
á vefinn www.skjaladagur.is. Þorsteinn 
Tryggvi var í undirbúningsnefnd Nor- 
ræna skjaladagsins á Íslandi.

Ráðstefnur
Ráðstefnur á vegum Þjóðskjalasafns 
Íslands og héraðsskjalavarða voru tvær 
á árinu. Sú fyrri var á Egilsstöðum í 
lok apríl, þar sem Þorsteinn Tryggvi 
hélt framsöguerindi um eftirlitshlut-
verk héraðsskjalasafna gagnvart sveitar- 
félögum og undirstofnunum þeirra. 
Seinni ráðstefnan var í byrjun nóv-
ember í Reykjavík. Þorsteinn Tryggvi 
var af Þjóðskjalaverði skipaður í undir-
búningsnefnd ráðstefnunnar. Þar flutti  
hann erindi um stefnumótun héraðs-
skjalasafna og kynnti ásamt Bjarna 
Þórðarsyni fjármálastjóra Þjóðskjala-
safns tillögu um skiptingu ríkisfram- 
lags til héraðsskjalasafna. Þorsteinn 
Tryggi og og Bjarni voru nokkru áður 
skipaðir í starfshóp um endurskoðun 
ríkisframlagsins.

Stofnbúnaður
og tæknimál

Tölvubúnaður var að hluta til endur-
nýjaður á árinu svo safnið geti tekið þátt 
í skráningarverkefnum Þjóðskjalasafns  
Íslands og héraðsskjalasafna en verið er 
að hanna hugbúnað og notendaviðmót 
sem sem nýtist við skjalaskráningu og 
fylgir ISAD-G staðli um skráningu 
skjala. Þá hófst vinna við að flytja rafræn 
gögn skjalasafnsins á miðlægan netþjón 
og tryggja enn frekar gagnaöryggi raf- 
rænna skjala héraðsskjalasafnsins. Skjala- 
safn héraðsskjalasafnsins sem og allar 
skjalaskrár verða líka að vera til í útprenti 
til að tryggja varanlega varðveislu þeirra. 
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Stofnunum og fyrirtækjum sveitar-
félaga er skylt að afhenda skjöl sín 
á héraðsskjalasöfn þar sem þau eru 
starfandi. Héraðsskjalasöfnin hafa eftirlit 
með skjalavörslu skilaskyldra aðila og 
veita ráðgjöf um skjalavörslu. Söfnin 
taka einnig við skjölum einstaklinga, 
félagasamtaka og fyrirtækja í héraði. 

Fremst í skránni er afhendingarnúmer  
hvers skjalasafns. Þá fylgir heiti safns, 
umfang í hillumetrum og nafn þess 
sem afhenti. Fullunnar skrár liggja á 
lestrarsal fyrir gesti safnsins. Aðgangur 
að opinberum skjölum er skv. upplýsinga- 
og stjórnsýslulögum nema annað gildi 
en við afhendingu einkaskjalasafna má 
semja um aðgengi.
 
2009/1 Ungmennafélagið baldur 

hraungerðishreppi. 0,07 hillumetrar – 
Halldóra Gunnarsdóttir afhenti.

2009/2 Kvenfélag Villingaholtshrepps. 0,06 
hillumetrar – Halla Aðalsteinsdóttir afhenti.

2009/3 Skólanefnd Skeiða-og gnúpverjaskóla. 
0,03 hillumetrar – Tryggvi Steinarsson 
afhenti.

2009/4 Lions klúbburinn á selfossi. 0,06 
hillumetrar – Halldór Magnússon afhenti.

2009/5 Stefán Jasonarson í vorsabæ. 0,08 
hillumetrar – Unnur Stefánsdóttir afhenti.

2009/6 Jarðabók Skeiðahrepps. 0,5 hillumetrar – 
Jón Eiríksson Vorsabæ á Skeiðum afhenti.

2009/7 Ungmennafélagið Baldur 
hraungerðishreppi. 0,05 hillumetrar – 
Svanhvít Hermannsdóttir afhenti.

2009/8 Stefán Jasonarson í vorsabæ. 0,16 
hillumetrar – Kristín Stefánsdóttir afhenti.

2009/9 Pétur Guðfinnsson. 0,03 hillumetrar – 
Edda Hermannsdóttir afhenti.

2009/10 Sr. Guðmundur óli ólafsson. 1 
hillumetri – Gunnar Bjarnason afhenti.

2009/11 Stefán Guðmundsson í túni. 0,03 
hillumetrar – Stefán Guðmundsson afhenti.

2009/12 Skjólborgir. 0,05 hillumetrar – Magnús 
G. Jónsson afhenti.

2009/13 Guðmundur Daníelsson rithöfundur. 
2,24 hillumetrar – Heimir Guðmundsson 
afhenti.

2009/14 Pétur Pétursson þulur. 0,1 hillumetri – 
Ragnheiður Ásta Pétursdóttir afhenti.

2009/15 Búrfell í grímsnesi. 0,08 hillumetrar – 
Böðvar Pálsson Búrfelli afhenti.

2009/16 Sóknarnefnd Mosfellskirkju. 0,06 
hillumetrar – Böðvar Pálsson Búrfelli 
afhenti.

2009/17 Leikfélag Selfoss. 0,06 hillumetrar – 
Guðfinna Gunnarsdóttir afhenti.

2009/18 Tómas Karlsson í hafsteini á stokkseyri. 
0,06 hillumetrar – Kristín Tómasdóttir 
afhenti.

2009/19 Guðfinna Hannesdóttir. 0,5 hillu-
metrar – Byggðasafn Árnesinga/Lýður 
Pálsson afhenti.

2009/20 Ungmennafélagið Hvöt í grímsnesi. 
0,05 hillumetrar – Hörður Óli 
Guðmundsson afhenti.

2009/21 Félag eldri borgara, selfossi. 0,03 
hillumetrar – Böðvar Stefánsson afhenti.

2009/22 Mannamyndir úr grímsnesi og nágrenni. 
0,03 hillumetrar – Böðvar Stefánsson 
afhenti.

2009/23 Ólafur Kristmundsson. 0,06 hillu-
metrar – Byggðasafn Árnesinga/Lýður 
Pálsson afhenti.

2009/24 Ungmennafélag Hveragerðis og ölfuss, 
ljósmyndir. 0,03 hillumetrar – Björn S. 
Pálsson afhenti.

2009/25 Gaulverjabæjarhreppur, ljósmyndir. 
0,03 hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2009/26 ungmennafélag gnúpverja hið eldra. 
0,18 hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2009/27 Ungmennafélag Gnúpverja. 0,35 
hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2009/28 Ungmennafélagið Samhygð 
gaulverjabæjarhreppi. 0,05 hillumetrar – 
Jón M. Ívarsson afhenti.

2009/29 Ungmennafélagið Baldur 
hraungerðishreppi. 0,03 hillumetrar – Jón 
M. Ívarsson afhenti.

2009/30 Íþróttasambandið Skarphéðinn. 0,03 
hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2009/31 Ræktunarsambandið Ketilbjörn. 0,08 
hillumetrar – Theódór Vilmundarson 
afhenti.

2009/32 Sóknarnefnd Mosfellskirkju. 0,45 
hillumetrar – Sóknarnefnd Mosfellskirkju/
Kristín Karlsdóttir afhenti.

2009/33 Ungmennafélagið Samhygð 
gaulverjabæjarhreppi. 0,03 hillumetrar – 
Árni Sverrir Erlingsson afhenti.
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2009/34 Íþróttafélag drengja í 
gaulverjabæjarhreppi. 0,05 hillumetrar – 
Árni Sverrir Erlingsson afhenti.

2009/35 Elín og stefán, breiðumörk 17 
hveragerði. 0,08 hillumetrar – Atli 
Stefánsson afhenti.

2009/36 Hreppstjórinn í hveragerði. 0,06 
hillumetrar – Atli Stefánsson afhenti.

2009/37 Frímerkjaklúbbur Selfoss og ernst 
p. sigurðsson. 0,36 hillumetrar – Margrét 
Sigurðsson afhenti.

2009/38 Guðmundur Jónsson á kópsvatni. 0,16 
hillumetrar – Magnús Jónsson afhenti.

2009/39 Leikskólinn Glaðheimar. 0,5 
hillumetrar – Heiðdís Gunnarsdóttir 
afhenti.

2009/40 Núpar í ölfusi. 0,05 hillumetrar – 
Jóhanna Hjartardóttir afhenti.

2009/41 Ólafur Stefánsson. 0,08 hillumetrar – 
Ólafur Stefánsson afhenti.

2009/42 Skólaskrifstofa Suðurlands. 0,4 
hillumetrar – Skólaskrifstofa Suðurlands/
Kristín Hreinsdóttir afhenti.

2009/43 Guðjón Sigfússon. 0,03 hillumetrar – 
Guðbjörg Guðjónsdóttir afhenti.

2009/44 Ungmennafélagið Samhygð 
gaulverjabæjarhreppi. 0,03 hillumetrar – 
Árni Sverrir Erlingsson afhenti.

2009/45 Árni Sverrir erlingsson – teikningar. 
0,5 hillumetrar – Árni Sverrir Erlingsson 
afhenti.

2009/46 Leikskólinn Árbær. 0,08 hillumetrar – 
Leikskólinn Árbær/Bergljót Einarsdóttir 
afhenti.

2009/47 Hraungerðishreppur 0,03 hillumetrar – 
Flóahreppur/Margrét Sigurðardóttir afhenti.

2009/48 Kvenfélag Gaulverjabæjarhrepps. 0,06 
hillumetrar – Margrét Jónsdóttir afhenti.

2009/49 Kvenfélag Stokkseyrar. 0,18 
hillumetrar – Hanna Siv Bjarnadóttir 
afhenti.

2009/50 Kvenfélag Skeiðahrepps. 0,06 
hillumetrar – Jóhanna M. Vilhjálmsdóttir 
afhenti.

2009/51 Ásgeir l. jónsson. 0,03 hillumetrar – Jón 
Geir Ásgeirsson afhenti.

2009/52 Brunabótafélag íslands, 
hveragerðisumboð. 0,18 hillumetrar – 
Kristinn Kristjánsson afhenti.

2009/53 Kvenfélag Biskupstungna. 0,85 
hillumetrar – Svava Theodórsdóttir afhenti.

2009/54 Kvennalistinn á suðurlandi. 0,7 
hillumetrar – Sigríður Matthíasdóttir 
afhenti.

2009/55 Kvenfélag Gnúpverja. 0,08 hillumetrar 
– Anna María Flygenring og Halla 
Guðmundsdóttir afhentu.

2009/56 Kvenfélag Þorlákshafnar. 0,17 
hillumetrar – Edda Laufey Pálsdóttir og 
Ragna Erlendsdóttir afhentu.

2009/57 Skólaskrifstofa Suðurlands. 0,42 
hillumetrar – Skólaskrifstofa Suðurlands/
Kristín Hreinsdóttir afhenti.

2009/58 Böðvar Magnússon á laugarvatni. 0,16 
hillumetrar – Guðmundur Rafnar Valtýsson 
og Bjarnfinnur Hjaltason afhentu.

2009/59 Ættarráð böðvars magnússonar 
á laugarvatni. 0,08 hillumetrar – 
Guðmundur Rafnar Valtýsson og 
Bjarnfinnur Hjaltason afhentu.

2009/60 Grímsnes og grafningshreppur. 
0,6 hillumetrar – Grímsnes- og 
Grafningshreppur afhenti.

2009/61 Leikskólinn kátaborg, grímsnes- og 
grafningshreppi. 0,03 hillumetrar – 
Leikskólinn Kátaborg afhenti.

2009/62 Eyrarbakkahreppur. 0,06 hillumetrar 
–Úlfar Guðmundsson afhenti.

2009/63 Þingvallahreppur. 0,6 hillumetrar 
– Guðrún Guðbjörnsdóttir og Böðvar 
Guðmundsson afhentu.

2009/64 Eiríkur Einarsson. 0,6 hillumetrar – 
Jóhann Þór Sigurbergsson afhenti.

2009/65 Margrét Einarsdóttir. 0,4 hillumetrar – 
Jóhann Þór Sigurbergsson afhenti.

2009/66 Bifreiðastjórafélagið Mjölnir. 4,84 
hillumetrar – Róbert Róbertsson afhenti.

2009/67 Sigurmundur Guðjónsson. 0,05 
hillumetrar – Jón Ingi Sigurmundsson 
afhenti.

2009/68 Gunnar Sigurgeirsson ljósmyndari/
filmverk, ljósmyndir. 0,6 hillumetrar – 
Gunnar Sigurgeirsson afhenti.

2009/69 Sigurgestur Guðjónsson. 0,05 
hillumetrar – Sigrún Sigurgestssdóttir 
afhenti.

2009/70 Ungmennafélagið Hvöt – hvatar-
blaðið. 0,03 hillumetrar – Grímsnes- og 
Grafningshreppur.

2009/71 Fréttabréf skeiða- og gnúpverja-hrepps. 
0,03 hillumetrar – Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur afhenti.
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Félag héraðsskjalavarða á Íslandi

Félag héraðsskjalavarða á Íslandi var 
stofnað 27. mars 2009. Stjórn þess 
skipa þau Hrafn Sveinbjarnarson, 
Héraðsskjalasafni Kópavogs, Hrafn- 
kell Lárusson, Héraðsskjalasafni Aust- 
firðinga, Jóhanna Skúladóttir, Héraðs-
skjalasafni Borgfirðinga, Svanhildur 
Bogadóttir, Borgarskjalasafni Reykja- 
víkur, Unnar Ingvarsson, Héraðs-
skjalasafni Skagfirðinga og Þorsteinn 
Tryggvi Másson, Héraðsskjalasafni 
Árnesinga.

Félaginu er ætlað að vera samstarfs-
vettvangur héraðsskjalavarða, styrkja 
söfnin faglega sem og alla starfsemi og  
verkefni sem snúa að skjalavörslu í 
sveitarfélögum á landinu.

Fyrsta átaksverkefni félagsins var 
söfnun skjala kvenfélaga og félaga 
kvenna. Verkefnið var unnið í samvinnu 

við Kvenfélagasamband Íslands. Átakið 
hófst 15. apríl og lauk 15. nóvember. 
Niðurstöður af átaksverkefninu voru 
teknar saman í skýrslu sem finna 
má á heimasíðu félagsins, www.
heradsskjalasafn.is. Fyrir átakið voru 
varðveitt skjöl frá 113 kvenfélögum 
í héraðsskjalasöfnunum, en eftir það 
frá 127 kvenfélögum. Skjalasöfn kven-
félaganna voru alls 48,2 hillumetrar fyrir 
átakið en 6,28 hillumetrar bættust við 
sem er 11,5% aukning í magni. Haldið 
verður áfram að taka við skjalasöfnum 
félaganna í héraðsskjalasöfnunum eins  
og héraðsskjalasöfnunum er skylt og 
þegar hafa Héraðsskjalasafni Árnesinga 
borist nýjar afhendingar. Áðurnefnd 
skýrslan verður endurútgefin seinni 
hluta árs 2010 aukin og endurbætt.

Kvennalistakonur á Suðurlandi. Myndin er líklega tekin fyrir alþingiskosningarnar 1991. 
Nokkuð af myndum fylgdi afhendingunni 2009 /54 Kvennalistinn á Suðurlandi.



Rekstrartekjur safnsins voru 12.951.290 kr. og rekstrargjöld auk stofnbúnaðar 
14.436.580 kr. Rekstrartap ársins var 1.384.173 kr. Við endurskoðun fjárhagsáætlunar 
var lagt upp með að ganga á eigið fé safnsins sem var í byrjun árs 2009 1.984.853 kr. 
Það sem eftir stendur af þessari upphæð er ætlað í ákveðin skráningarverkefni.

          2009      Arfur        2008
Rekstrartekjur:

Héraðsnefnd Árnesinga   10.330.000  0   10.330.000
Þjóðskjalasafn Íslands     1.600.000  0      1000.000
Arfur Helga Ívarssonar    0 26.361.689    0
Sparisjóður Suðulands, gjöf   0  0       200.000
Seld þjónusta      1.021.290  0       696.800
Samtals       12.951.290 26.361.689  12.226.800

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld    11.213.416  0   9.089.758
Annar rekstrarkostnaður     2.647.483        38.724   2.431.450
Stofnbúnaður         575.681  0      424.236
Jarðskjálftatjón     0  0      311.508
Samtals        14.436.580           38.724 11.633.936

Rekstrar- (tap), hagnaður
fyrir fjármagnsliði      (1.485.290) 26.322.965        592.864

Fjármunatekjur og
(fjármagnsgjöld)
Vaxtatekjur          103.568        85.802      157.600
Vaxta og færslugjöld            2.451  0              2.077
Samtals              101.117            85.802        155.523

(Tap) hagnaður  (1.384.173) 26.408.767        748.387

Rekstraryfirlit Héraðsskjalasafns Árnesinga 2009



      Héraðsskjalasafn Árnesinga
heradsskjalasafn@heradsskjalasafn.is

Starfsmenn

Þorsteinn Tryggvi Másson, héraðsskjalavörður
thorsteinn@heradsskjalasafn.is

Sævar Logi Ólafsson, skjalavörður
saevar@heradsskjalasafn.is

Stjórn safnsins

Hróðný Hanna Hauksdóttir, stjórnarformaður
Páll Stefánsson, varaformaður
Tryggvi Steinarsson, ritari

Opnunartími
mánudaga og föstudaga kl. 13:oo - 17:oo

þriðjudaga og fimmtudaga kl.10:oo - 17:oo

www.heradsskjalasafn.is


