
Beiðni um fastan rekstrarstyrk til þriggja ára 2022-2024

Ár 2 af 3
Í umsókn þessari er sótt um fast rekstrarframlag til tveggja ára að upphæð 25 milljónir á ári næstu 2 
árin, eða alls 50 milljónir.

Óhætt er að segja að slíkt rekstrarframlag sé algjört grundvallaratriði í því að hægt sé að tryggja þá 
vinnu sem þarf til að hægt verða að opna það aftur sem fyrst.

Rekstrarframlag ríkisins á yfirstandandi ári var grunnforsenda fyrir því að safnið gæti haldið áfram 
uppbyggingarfasa sínum, án þess hefði lítið verið hægt að gera og starfsmannafjöldi verið í lágmarki.

Helstu punktar er varða verkefnastöðu Tækniminjasafns Austurlands í árslok 2022:

• Síðustu tæp tvö ár hefur grettistaki verið lyft í björgun muna og safnkosts og unnið hefur verið 
hörðum höndum að endurreisn Tækniminjasafns Austurlands á Seyðisfirði.

• Búið er að festa kaup á viðunandi varðveisluhúsnæði sem uppfyllir kröfur sem þarf til varðveislu 
muna og er næsta verkefni varðandi safnmuni að flytja þá og hefja forskráningu.

• Stefnumótun er lokið og bíður ný stefna nú staðfestingar stjórnar, sjá fylgiskjal.
• Fjármunir hafa fengist í hönnun nýs safnasvæðis en á haustdögum breyttist áætluð uppbygging 

húsa þar sem Angró fauk í hvassviðri og þurfti því að rífa það og setja í geymslu. Safnið hefur nú 
sent Múlaþingi erindi þess efnis að safnið fái 4 lóðir að Lónsleiru líkt og nefnd um flutning húsa 
lagði til.

• Safnið hefur einnig óskað eftir því að fá Angró og þá fjármuni sem komið hafa til flutnings húsa 
auk fokbóta svo safnið geti strax hafist handa við að endurbyggja Angró á nýju staðsetningunni. 
Samhliða yrði unnið að hönnun innri hluta hússins og ytra svæðis auk þess sem hefjast þarf 
fljótlega handa við að hanna grunnsýningar.

• Safnið hefur nú fjárfest í viðunandi varðveisluhúsnæði og hafa viðgerðir á Vjelasmiðju Jóhanns 
Hanssonar gengið vel og má ætla að það húsnæði muni nýtast sem sýningarrými og vinnustofa 
strax á næsta ári.

Hér á eftir verður farið yfir stöðu safnsins í dag en meðfylgjandi er ársskýrsla 2021 og 2022 auk 
uppfærðrar 3 ára aðgerðaráætlunar sem miðar að því að tryggja safninu nægt rekstrarfé á meðan 
uppbyggingartímabilinu stendur.

Bent er á að safnið hefur takmarkað aðgengi að fjármagni sökum þess að verkefnið um endurreisn og uppbyggingu 
safnsins telst ekki fela í sér nýnæmi. Almennir sjóðir sem og opinberir takmarka því margir styrkveitingar til 
safnsins.
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SAFN
HUGTAKIÐ SAFN ER NOTAÐ Í ÞEIRRI MERKINGU 
AÐ ÞAÐ SÉ STOFNUN 
EÐA STAÐUR 
SEM VELUR, 
RANNSAKAR 
OG HEFUR TIL SÝNIS
EFNISLEG OG ÓEFNISLEG UMMERKI MANNSINS 
OG UMHVERFI HANS.
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ENDURREISN TÆKNIMINJASAFNS AUSTURLANDS
Inngangur
Hér verður farið yfir stöðu safnsins í dag og 

sett fram uppfærð 3 ára aðgerðaráætlun 
með það að markmiði að tryggja safninu 
nægt rekstrarfé á þeim tíma. Það teljum við 

vera lágmarkstími sem safnið þarf til að vinna 
úr afleiðingum aurskriðanna, framfylgja 

helstu áherslum nýsamþykktrar stefnu og 

koma upp nýju húsnæði og safnasvæði.

Seyðisfjörður á sér ríka sögu og hafði 
Tækniminjasafnið fengið til vörslu mikið af 

munum og hafði um árabil haft umsjón með fjölmörgum eignum. Á sama tíma fylgdu ekki nægjanlegir fjármunir 
þeim verkefnum sem leiddi til þess að fjöldi starfsmanna var langt undir lágmarksþörf, aðsókn gesta hafði 
minnkað sökum heimsfaraldurs COVID 19 og húsnæði safnsins voru í mikilli niðurníðslu vegna langvinns
fjárskorts og ófullnægjandi viðhalds.

Safnið er mikilvægur hornsteinn samfélagsins á 

Seyðisfirði og dregur til sín fjölda gesta árlega.

Það er því Ijóst, að mati allra, að óhugsandi sé 
annað en að safnið verði endurreist. Til þess að 
safnið eigi sér glæsta framtíð með tryggum 

rekstrargrundvelli, gestafjölda og faglegu starfi þarf 
að hugsa stórt og rækta nærsamfélagið til að safnið 

geti orðið táknmynd þess að samfélagið geti gróið.

Samfélagið grær - 3 ára áætlun fyrir árin 2022-2024 er Ifandi skjal sem verður uppfært árlega ísamræmi 
við framgang verkefnisins.
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Tækniminjasafn Austurlands - um safnið
Tækniminjasafn Austurlands var formlega stofnað árið 1984 en fyrsta sýning þess var opnuð á 100 ára afmæli 

Seyðisfjarðarkaupstaðar árið 1995. Það var þó ekki fyrr en árið 2001 sem ráðinn var forstöðumaður til safnsins 
í fullt starf. Fékk safnið staðfestingu Safnaráðs sem viðurkennt safn árið 2014 og þá staðfesti Safnaráð stofnskrá 

með auglýsingu í Stjórnartíðindum þann 5. júlí 2018. 1

Ný stefna
Á árinu 2022 var áfram var 
haldið með og lokið við vinnu 

um nýja stefnu 
Tækniminjasafnsins. Í upphafi 
árs var söfnunarstefna að 

mestu tilbúin, komið var að 
því að rýna og koma á blað 

stefnu um miðlun sem og 
innra starf safnsins. Þá voru 

fyrstu drög að þarfagreiningu um framtíðarhúsnæði safnsins til skoðunar. Ný Varðveislu- og grisjunarstefna 
safnsins var samþykkt og staðfest á fundi Safnaráðs þann 24. febrúar 2022.

Áfram var það vinnuhópurinn, þau Lilja Árnadóttir frá Þjóðminjasafninu, Elsa Guðný Björgvinsdóttir á 
Minjasafni Austurlands, Vilhjálmur Jónsson fulltrúi Múlaþings og Tinna Halldórsdóttir frá Austurbrú auk Skúla 

Vignissonar formanns stjórnar Tækniminjasafnsins og Jónína Brynjólfsdóttir, undir verkstjórn Elfu Hlínar, sem 
hafði veg og vanda að vinnunni. Hins vegar voru aðrir fengnir að borðinu til ráðgjafar, innblástur og samtals á 
árinu:

Vinnuhópurinn fundaði nokkuð þétt fram á vordaga og lagði þá fram drög að nýrri stefnu til umfjöllunar hjá 

stjórn í byrjun júní sem komu fram með mikilvægar athugasemdir. Í nóvember var síðan smiðshöggið rekið og 
ný stefna Tækniminjasafns Austurlands var samþykkt og tekin í notkun.

SÝNINGAR

Sýningar safnsins hafa verið margar í gegnum tíðina en einungis ein sýning hélst 

heil eftir aurskriðuna, Símasýningin, á Hafnargötu 44, efri hæð. Þeirri sýningu var 

pakkað niður í upphafi þessa árs og hún flutt í upphitað húsnæði sem, þó það 
standi utan hættusvæðis ofanflóða, uppfyllir að öðru leyti ekki nauðsynleg 
varðveisluskilyrði. Ekki var forsvaranlegt að hafa þær merku menningarminjar 

ennþá á Hafnargötunni vegna ofanflóðahættu.

1 https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?recordID=cab1a261-f8c0-4f64-bd17-c7d9d983d44d
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Tvær sýningar Tækniminjasafnsins má finna á Google Arts & Culture Once Upon a Try -, „NútÍmavæðingÍslands 

með rítsímanum“2 og „Strákurinn frá Djúpavogi“3 um Jóhann Hansson.

Á fyrirhuguðu safnasvæði er nú staðsett útigallerýið 

Þá&nÚ og þar er til sýningin „The Landslide Project“ í 
samstarfi við Ströndin Studio, sem segir og fjallar um 
persónulega reynslu nokkurra Seyðfirðinga af 

skriðuföllunum í desember 2020.

Tekin hefur verið í notkun ný heimasíða, www.tekmus.is 
þar sem ýmiss fróðleikur og miðlun fer fram.

Fyrirhugað er að setja upp fjórar vörður í bænum með frekari miðlun tengdum skriðuföllunum auk 

sýningarinnar „Umbreytingar" í Vjelasmiðjunni sem opnuð verður vorið 2023.

Húsnæðismál safnsins
Tækniminjasafnið missti mestan hluta síns húsnæðis við aurskriðuna og á nú í raun 2 hús. Um er að ræða 

Vjelasmiðju Jóhanns Hanssonar, byggt 1906, elstu vélsmiðju landsins, friðað hús samkvæmt lögum fyrir aldurs 
sakir og flokkast sem menningarminjar og síðan var verið að festa kaup á varðveisluhúsnæði.

VÉLSMIÐJAN

Á árinu 2022 var ákveðið að ráðast í endurbætur 
á Vjelasmiðjunni sem hafði farið illa í 
aurskriðunni. Fyrst eftir að skriðan féll voru 

örlög hússins óráðin. Náttúruhamfaratryggingar 

Íslands dæmdu altjón á húsið, sem vanalega 
þýðir að rífa þurfi rústir viðkomandi húss. Þó 

náðist samkomulag, með fulltingi 
Minjastofnunar Íslands og fleiri aðila, að það 
yrði ekki gert og þeir fjármunir sem 

eyrnamerktur væri alla jafna í niðurrif skyldu 
greiddir til safnsins og nýttir til að tryggja öryggi 
þess. Styrkur fékkst frá Húsafriðunarsjóði fyrir 

nýjum gluggum í hluta hússins, steyptur var nýr 

gafl í sárið sem varð eftir að elsti hluti hússins 
var rifinn, steypt var í gólf að innan, húsið þétt 

eftir föngum, nýtt rafmagn lagt að hluta, salerni innréttað og tvær varmadælur settar upp, svo eitthvað sé 
nefnt.

2 https://artsandculture.google.com/exhibit/KwIiclXXKD83LQ
3 https://artsandculture.google.com/exhibit/ gJSMZ8QQCYmIA
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Nauðsynlegt er að drena suðurhlið hússins, sem snýr að fjallshlíðinni, en þegar þetta er skrifað hafa verktakar 

enn ekki ráðist í verkið þrátt fyrir vilyrði um annað. Einnig er eftir að fjarlægja brotajárn fyrir ofan húsið og 

ráðast í viðgerðir á ytri byrði hússins og mála það. Þá er nauðsynlegt að skipta um járn á þaki og ganga frá 
þannig að strompurinn verði tryggur og hægt verði að nýta hann með eldsmiðjunni sem enn stendur inni í 

húsinu. Fyrirhugað er að sækja um í Húsafriðunarsjóð fyrir hluta þeirra endurbóta sem eftir standa.

Fyrst eftir skriðuföllin var ekki vilji til þess að safnið ætti húsið 
áfram, en með þessum endurbótum koma þeir miklu 

möguleikar í ljós sem húsið vissulega býr yfir. Það er samt 

staðsett á hættusvæði sem ekki er unnt að verja og þar af 
leiðandi munu skráðir safngripir ekki verða til sýnis í húsinu. 

Þau áform sem nú eru uppi um notkun hússins eru að þar 

verði sýningin Umbreytingar sem fjalla mun um Búðareyrina, 
svæðið þar sem húsið stendur, út frá hugtakinu um 
umbreytingar. Rýmið verði þó einnig hægt að nýta fyrir margs 

konar dagskrá og viðburði . Á efri hæð er fyrirhugað að rífa 

niður veggi og koma upp fjölnotarými og verkstæðisaðstöðu 
sem mun nýtast í fræðslustarfi í víðum skilningi.

VARÐVEISLUHÚSNÆÐI

Safninu bauðst húsnæði til leigu í kjölfar skriðufalla sem 
reynist safninu verðmætt en var þó alltaf vitað að það væri 

bráðabirgðahúsnæði enda um að ræða kalda geymslu í opnu 
rými sem aðrir hafa aðgang að og því gæti hluti safnkostsins 
ekki verið þar til langs tíma. Þar var heldur ekki rennandi vatn 
né klósett svo að aðstaða fyrir starfsmenn var ekki góð auk 

þess sem húsnæðið var orðið of stórt í ljósi þess hvað umfang 
safnkosts hefur minnkað vegna grisjunar.

Keypt var nýtt varðveisluhúsnæði á svipuðum stað og 
leiguhúsnæðið er, gluggalaust rými með möguleikum á því að stilla hitastigið, renna er í gólfi eftir öllu 
húsnæðinu komi til þess að vatn komi inn, vinnuaðstaða fyrir starfsmenn er ásættanleg, bæði er kaffistofa sem 

og klósett. Þó er rétt að taka fram að það húsnæði er á hættusvæði C vegna ofanflóða og því ekki hugsað sem 
framtíðarlausn.

Það verður verkefni næsta árs að flytja safnkostinn og koma honum fyrir í varðveisluhúsnæði sem betur hentar 

safnkostinum, þó á hættusvæði sé.
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NÝTT SAFNASVÆÐI

Starfshópur sem ætlað var að gera tillögur um flutning sögulegra húsa á Seyðisfirði eftir skriðuföllin lagði til að 
nýtt safnasvæði verði við Lónsleiru og að bryggjuhúsið Angró yrði flutt þangað. Stjórn sem og vinnuhópur um 

stefnumótun safnsins ræddi þessar hugmyndir grannt og skoðaði kosti þeirra og galla. Þar var stórt mál að með 
þessum hugmyndum yrði Gamla símstöðin / Wathnehúsið ekki hluti af húsakosti safnsins til framtíðar, með 

þeirri sterku sögulegu tengingu sem það hús hefur við starfsemi og umfjöllunarefni safnsins. Þó var sá póll 
tekinn að stefnt skyldi að nýju safnasvæði við Lónsleiru þar sem Angró myndi rísa á ný auk nýbyggingar. 
Arkitektarnir Gunnlaugur Björn hjá Gingi teiknistofa og Ástríður Birna Árnadóttir hjá Arkibygg voru fengin til 

verksins auk verkfræðistofunnar Verkráð.

Arkitektarnir komu með fram fyrstu hugmynd 
sem snýr að því að við hlið Angró muni rísa hús 

sem tekur mið af Gömlu skipasmíðastöðinni 
sem gjöreyðilagðist í skriðunni stóru en rými 
væri einnig á lóðinni fyrir frekari uppbyggingu 

þegar fram í sækir.

Í áætlunum safnsins framan af ári var gert ráð 
fyrir að fyrsta skref væri að ráðast í nýbyggingu 
en ríkið/Múlaþing myndi annast flutning á 

Angró og afhenda safninu að því loknu. En 
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skjótt skipast veður í 

lofti, í september gerði 
á landinu aftakaveður 

með miklu hvassviðri. 

Afleiðingar þess urðu 
að fyrrnefnt Angró, sem 

hafði orðið fyrir 
skemmdum í

skriðuföllunum af

völdum flóðbylgju sem 

skall á því, hrundi og 
ráðast þurfti í 
bráðaaðgerðir til að 
forða frekari tjóni á því og einnig að koma í veg fyrir hættu sem af því stafaði. Þegar þessi orð eru skrifuð um 

miðjan nóvember hefur safnið sent inn erindi til Múlaþings um að það fái niðurtekna viði hússins afhenta auk 

fjárframlags sem ætlað er til flutnings húsa og annist sjálft endurbyggingu þess. Enn er beðið svara 
sveitarfélagsins um hvernig þau mál þróast.

Rekstrarforsendur
Ljóst er að allar forsendur sem fyrir voru hjá safninu eru horfnar og tækifæri til tekna hafa takmarkast að miklu 
leyti. Safnið mun þurfa tíma til að klára að vinna sig úr þeim verkefnum sem aurskriðan skildi eftir sig, vinna að 

því að halda nafni sínu á lofti með skammtímasýningu og síðar vinna að því að byggja upp og endurreisa safnið 

í nýjum og/eða uppgerðum húsakynnum.

Það er varla hægt annað en að undirstrika mikilvægi fjárframlags ríkis og sveitarfélags fyrir komandi ár en Ijóst 

er að ef ekki komi til rausnarlegra grunnrekstrarframlaga mun safnið ekki getað haldið áfram með þá miklu 
uppbyggingu sem nú er unnið hörðum höndum að.

Áætlun 2022-2024
Uppbygging á safni flokkast ekki sem nýsköpun né frumkvöðlastarf sem útilokar safnið frá mörgum 

styrkjakerfum og leiðum. Því er mikilvægt að grunnrekstur sé tryggður. Einnig er Ijóst að á meðan 
uppbyggingarfasa stendur hefur safnið sáralítið svigrúm til tekjuöflunar.
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Áætluð störf og starfslýsingar Hlutfall
Safnstjóri 100%
Rekstur

Áætlanagerð / fjárhags-, launa-, starfsáætlanir. Rekstur húsnæðis og búnaðar 
Styrkjaumsóknir og skýrslur. Greining á mögulegum sértekjum og öflun þeirra 
Mannauðsmál
Stjórnarfundir og verkefni stjórnar
Samskipti við Múlaþing / ríkið. Samskipti og tenglsamyndun innan safnageirans
Samskipti við stoðkerfi ferðaþjónustu

Fagleg ábyrgð
Uppfylla skilyrði viðurkennds safns
Yfirumsjón með faglegu starfi og stefnumótun / framfylgd stefnu
Ábyrgð á safnkosti
Sýningar og miðlun

Verkefnastjórn endurreisnar safnsins
Ábyrgð á hönnun ytra svæðis og innra svæðis
Ábyrgð á hönnun sýninga og miðlunar
Ábyrgð á fjármögnun uppbyggingar

Samsta rfsve rkefni
Livind
Farskóli safnamanna
Varðveisluhús

Safnvörður með áherslu á varðveislu 100%
Fara yfir muni og flokka þá í samræmi við leiðbeiningar og stefnur
Frágangur og pökkun muna
Aðstoð við uppsetning á sýningum
Viðhald húsnæðis
Viðhald búnaðar
Tilfallandi verkefni

Skráning muna sem eru óskráðir, muna sem verður fargað
Skráningum í Sarp og afskráningu

Safnvörður með áherslu á fræðslu og miðlun 100%
Markaðs - og kynningarmál 
Almannatengls og viðburðastjórn 
Umsjá heimasíðu og samfélagsmiðla
Sýningar og sýningargerð
Samskipti við ferðaskrifstofur / sala til hópa 
Fræðsla og gerð fræsluefnis

Átaksverkefni 80%
Grisjun í samræm i við uppvinnslu- og förgunaráætlun, grunnskráning
Skráning í Sarp eftir þörfum

Viðhald húsnæðis og búnaðar
Sýningargerð

Fjöldi starfa 3,8
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Tækniminjasafn Austurlands
Fjárhagsáætlun 2023

Skýring: * merkir óstaðfesta styrki Rekstur Verkefni
Gjöld Tekjur Gjöld Tekjur

Tekjuliðir reksturs
Múlaþing 10.000.000
Opinber rekstrarstyrkur - Fjárlaganefnd 25.000.000
Endurgreiðsla launa vegna allir vinna og vinnusamningur öryrkja 1.575.000
Ýmsar endurgreiðslur 1.500.000
Launatengdir liðir
Laun og launatengd gjöld 35.975.000
Ýmis aðkeypt vinna sérfræðinga 350.000 800.000

Húsnæðiskostnaður
Rekstrarkostnaður húsnæðis 7.225.000
Tryggingar 400.000

Ýmis rekstrarkostnaður
Annar kostnaður 800.000
Kynningarmál 500.000
Endurskoðun og reikningsskil 3.500.000
Félags- og leyfisgjöld 200.000
Rekstur ýmissa tölvukerfa 250.000
Rekstrarkostnaður skrifstofu / Viðhalds skrifstofubúnaðar 350.000
Ferða og fundakostnaður 500.000 150.000
Úrgangslosun 400.000
Tölvubúnaður og sími 618.000 1.500.000
Námskeið og kynningar 300.000
Viðburðir 1.500.000
Sýningagerð í Vélsmiðjunni 3.000.000

Verkefni
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða - Hönnun nýs safns 21.000.000 19.000.000
Hvatasjóður Seyðisfjarðar - Hönnun nýs safns 3.000.000
Safnasjóður - Heildarúttekt, grisjun og skráning safnkosts 5.000.000
*Uppbyggingarsjóður Austurlands - Heildarúttekt, grisjun og skráning safnkosts 1.500.000
*Uppbyggingarsjóður Austurlands - Viðskiptaáætlun 1.200.000
*Uppbyggingarsjóður Austurlands - Búðareyrin - Saga umbreytinga 2.400.000
*Safnasjóður - Búðareyrin - Saga umbreytinga 2.000.000
*Múlaþing - Búðareyrin - Saga umbreytinga 1.000.000
*Tekjur af Smiðjuhátíð 350.000
*Safnaráð - Forvarsla - samstarf Munasafn 1.200.000
*Safnaráð - Ýmsir smáir styrkir, heimasíða, ferð 600.000
Húsafriðunarsjóður 4.000.000

Samtals 51.368.000 42.075.000 27.950.000 37.250.000

Tekjur alls 79.325.000
Kostnaður alls 79.318.000

Rekstrarniðurstaða 7.000

Blaðsíða 12 af 13



:i ' .-i-e

af ' .


