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Yfirlit um starfsemi 2021
Árið 2021 var sannkallað metár í starfsemi héraðsskjalasafnsins, gildir einu hvort horft er til fjölda fyrir- 
spurna og erinda, afhendinga, fyrirspurna vegna ráðgjafar um skjalavörslu eða fjölda vinnustunda vegna 
eftirlits- og leiðbeiningarhlutverks héraðsskjalasafnsins. stóru verkefni ársins tengdust þessum þáttum 
samhliða hefðbundinni kjarnastarfsemi, þ.e. móttöku, skráningu og veittu aðgengi að skjölum, ýmist á 
lestrarsal eða á vef. Hlutverk persónuverndarfulltrúa var einnig nokkuð fyrirferðarmikið en fjögur sveitar- 
félög auk skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings kaupa þá þjónustu af héraðsskjalasafninu.

Heimsfaraldur hafði vissulega áhrif en stjórnun og framgangur verkefna tókst í öllum meginatriðum 
vel. ýmsar áskoranir fylgdu samkomutakmörkunum og sóttvörnum, og var starfsemin aðlöguð að 
aðstæðum hverju sinni.

Formlegt samstarf fimm héraðsskjalasafna nýttist vel við framkvæmd ýmissa verkefna og ljóst að 
samvinna héraðsskjalasafna skiptir miklu þegar kemur að því að ráða sveitarfélögum heilt um marg- 
vísleg atriði er tengjast skjalavörslu – gildir einu hvort það eru væntanleg rafræn skil skjala eða varsla 
pappírsskjala.

Miðlun safnkosts á vef er verkefni sem er í stöðugri þróun. Horfa þarf til framsetningar á ytri vef 
og stjórnunarviðmóts. Notendur hafa aldrei verið meira sjálfbjarga, og geta nú með margvíslegum 
hætti haft bein áhrif á skráningu ljósmynda og skjala sem finna má á vef héraðsskjalasafnsins. samhliða 
var endurskoðun á innri verkferlum og rafrænum lausnum áfram haldið, en þar er horft til þess að geta 
nýtt alla skráningarvinnu með fjölbreyttari hætti en áður og gefa starfsmönnum og notendum tækifæri 
til að nýta stafræna tækni í enn ríkari mæli en áður.

Í árslok var send út rafræn eftirlitskönnun sem tók til rafrænna gagnakerfa afhendingarskyldra aðila.

stjórn og starfsfólk
stjórn héraðsskjalasafnsins er skipuð af Héraðsnefnd Árnesinga bs. Í stjórninni sitja kjartan Björnsson for- 
maður, sveitarfélaginu Árborg, Gestur Þór kristjánsson, sveitarfélaginu Ölfusi og Valgerður sævarsdóttir, 
Bláskógabyggð. stöðugildi við héraðsskjalasafnið voru tæplega fjögur. Héraðsskjalavörður og skjala- 
verðir voru Þorsteinn Tryggvi Másson, Guðmunda Ólafsdóttir og F. Elli Hafliðason. starfsmaður í miðlunar- 
verkefnum var katrín rut sigurgeirsdóttir.
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allar ljósmyndir eru teknar af starfsfólki héraðsskjalasafnsins nema annað sé tekið fram.
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á merinni sóley en þar fyrir aftan koma hestarnir laufi, Pjakkur og sörli en aðrir hestar eru 
lánshestar. strákurinn fyrir miðri lest er líklega Hörður Þórarinsson snúningastrákur en aftast er 
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Einn megintilgangur samstarfssamningsins er að styðja við þá sérhæfðu fagþekkingu sem er til 
staðar á safninu og styrkja enn frekar samvinnu milli safnanna, sérstaklega á sviði rafrænnar skjalavörslu. 
Héraðsskjalasöfnin eru fámennir vinnustaðir og samstarf af þessu tagi því mikilvægt. Þarna gefst 
starfsfólki kostur á að leita sameiginlegra lausna á hinum ýmsu lögbundnu verkefnum sem falla undir 
héraðsskjalasöfnin og samstarfið styrkir þannig þann mannauð sem héraðsskjalasöfnin og sveitarfélögin 
sem eiga og reka söfnin hafa yfir að ráða. Þegar til lengri tíma er litið er ljóst að héraðsskjalasöfnin munu 
standa sterkar að vígi faglega vegna þessa samstarfs og hægt verður að leysa hin ýmsu álitamál sem 
koma upp tengd skjalahaldi og skjalavörslu sveitarfélaga sameiginlega. Ávinning af þessu samstarfi 
ætti að vera hægt að sjá með margvíslegum hætti, s.s. í bættri yfirsýn, innleiðingu verkferla sem taka 
til skjalavörslu, aukinnar samfellu í stjórnsýslu sveitarfélaga þar sem ljóst er hvaða skjöl eru varðveitt 
og þá með hvaða hætti aðgengi að skjölum er háttað. Þessi héraðsskjalasöfn unnu sameiginlega að 
gerð rafrænnar eftirlitskönnunar sem tók til tilkynninga á rafrænum gagnakerfum og annarra þátta sem 
snerta rafræn skil á skjölum sveitarfélaga til héraðsskjalasafnanna. allt eru þetta þættir sem styðja við 
kjarnastarfsemi héraðsskjalasafnanna.

Persónuvernd og persónuverndarfulltrúi
Héraðsskjalasafnið gegnir hlutverki persónuverndarfulltrúa fyrir Bláskógabyggð, Grímsnes- og 
Grafningshrepp, Hrunamannahrepp, skeiða- og Gnúpverjahrepp og skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings. Hlutverk persónuverndarfulltrúa er sóknarfæri og samræmist annarri lögbundinni starfsemi 
safnsins vel. Þetta verkefni gefur fyrirheit um fjölgun fastráðinna starfsmanna. sérfræðiþekking á sviði 
persónuverndar verður til í héraði og nýtist vel samhliða innleiðingu og samþykkt málalykla og skjala- 
vistunaráætlana hjá afhendingarskyldum stofnunum. Hægt er að horfa með heildstæðari hætti en áður 
til skjalahalds og skjalavörslu. Fræðsluskylda persónuverndarfulltrúa nýtist samtímis til að uppfræða 
starfsmenn stofnana um margvísleg kjarnaatriði góðrar og vandaðrar skjalavörslu og stjórnsýslu.

Fyrirspurnir og erindi - notkun á safnkosti
Upplýsingar um fjölda fyrirspurna, erinda, lána á lestrarsal, önnur not á safnkosti, fjölda og stærð af- 
hendinga o.fl. eru skráðar með skipulegum hætti í rafrænt verkbókhald. Þetta verkbókhald tryggir að 
fyrirspurnum og erindum er svarað í samræmi við góða stjórnsýsluhætti, bætir yfirsýn yfir verkefnastöðu 
á hverjum tíma, þ.e. stöðu á skjalaskráningu, endurskráningu, öryggisafritun skjala, miðlun skjala á vef 
o.fl. Þessar upplýsingar eru mikilvægt veganesti fyrir stefnumótun safnsins og framtíðarsýn til langs tíma.

starfsemi og aðbúnaður
starfsemi héraðsskjalasafnsins árið 2021 var að mestu með hefðbundnu sniði þrátt fyrir heimsfaraldur. 
Gestakomum var stýrt, önnur rými í ráðhúsi Árborgar nýtt eftir föngum og fjarfundabúnaður notaður 
bæði á fundum og ráðstefnum. Héraðsskjalasafnið starfar í samræmi við lög um opinber skjalasöfn nr. 
77/2014 og reglugerð um héraðsskjalasöfn nr. 283/1994. starfsemi safnsins er í höfuðdráttum fjórþætt, 
þ.e. viðtaka skjala afhendingarskyldra aðila og einkaaðila, skráning og aðgengi að skjölum, eftirlit- og 
ráðgjöf með skjalahaldi afhendingarskyldra aðila og miðlun og rannsóknir á safnkostinum.

Héraðsskjalasafnið er á sama tíma stjórnsýslustofnun, þjónustu- og menningarstofnun – sameigin- 
legt minni sveitarfélaga og íbúa í Árnessýslu. Hlutverk þess er mikilvægt þegar horft er til réttinda íbúa, 
gagnsæis og rekjanleika í stjórnsýslunni. Héraðsskjalasafnið er því mikilvægur og óaðskiljanlegur hluti 
af þeim stjórnsýslu- og menningarlegu innviðum sem kenndir eru við opið og lýðræðislegt samfélag. 
Það er mikilvægt að sveitarfélögin, stofnanir þeirra og almenningur geti með auðveldum hætti nýtt 
sér þjónustu héraðsskjalasafnsins. Það er aðeins gert sé því fundinn staður í því samfélagi sem það 
á að þjóna. rekstur þess er mikilvægur hluti af þeirri þjónustu sem sveitarfélögin í sameiningu veita 
íbúum sínum. sú stafræna vegferð sem safnið hratt af stað árið 2013 með tilkomu ljósmyndavefs styður 
við þetta hlutverk safnsins sem stjórnsýslu- og menningarstofnunar. Fyrirspurnum, erindum og miðlun 
á skjölum er beint í hinn stafræna farveg en á sama tíma geta notendur nýtt sér vinnuaðstöðu 
og sérfræðiþekkingu starfsfólks á lestrarsal safnsins. kjarnastarfsemi safnsins og sú innviðaupp- 
bygging sem hófst 2013 er þannig samtvinnuð þeirri stafrænu vegferð sem er hafin hjá sveitar- 
félögunum í Árnessýslu.

samstarf fimm héraðsskjalasafna
Héraðsskjalasöfn akraness, austur-skaftafellssýslu, kópavogs, Mosfellsbæjar og Árnesinga hafa allt frá 
því á vormánuðum 2019 unnið formlega að ýmsum sameiginlegum verkefnum en samstarfssamningur 
milli skjalasafnanna var undirritaður 6. mars 2019. starfsfólk þessara safna hafði áður unnið sameigin- 
lega að ýmsum verkefnum tengdum skjalavörslu og persónuvernd.
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Héraðsskjalavörður og stjórn. 
F.v. Þorsteinn Tryggvi, Gestur Þór 

kristjánsson, Valgerður sævarsdóttir 
og kjartan Björnsson.
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Fyrirspurnir og erindi þ.m.t. lán á lestrarsal hafa aldrei verið fleiri, þ.e. 1236 sem er 5% aukning á milli 
ára, en árið 2020 var líka metár. sé horft til fjölda fyrirspurna, erinda og afhendinga síðustu fimm ára 
hefur þróunin verið um 5% fjölgun á milli ára. Á þessu varð þó mikil breyting árið 2020 þegar aukningin 
var 37%. sveitarfélög og stofnanir þeirra hafa aldrei nýtt sér safnkostinn og sérfræðiþekkingu starfs- 
manna jafn mikið og á síðasta ári. Fjöldi fyrirspurna og erinda frá sveitarfélögum og stofnunum þeirra 
voru 338 sem er fjölgun um 26%. Fyrirspurnir vegna ráðgjafar og eftirlits voru 177 sem er um 40% 
fjölgun á milli ára. Ef horft er til notkunar starfsfólks sveitarfélaga á sérfræðiþekkingu starfsmanna 
og á safnkostinum, þá nota sveitarfélögin safnið alla virka daga ársins. Það skiptir miklu máli að hægt 
sé að veita þessa þjónustu innan héraðs og í góðu samstarfi milli starfsmanna sveitarfélaga annars 
vegar og starfsmanna skjalasafnsins hins vegar. Þetta er mikilvægur hlekkur í skilvirkri þjónustu sveitar- 
stjórnarstigsins við íbúa í héraði og styður um leið við innviðauppbyggingu sveitarfélaganna.

Fyrirspurnir og erindi frá einstaklingum, hópum, félögum og fyrirtækjum voru 898. aldrei hafa jafn 
margar skjalaöskjur verið afgreiddar á lestrarsal og aldrei hafa starfsmenn nýtt jafn stóran hluta safnkost- 
sins vegna fyrirspurna og erinda. Fyrirspurnir og erindi sem kölluðu á beina afgreiðslu voru 429, 
583 erindi voru afgreidd skriflega og 155 afgreidd gegnum síma. Erindi eða heimsóknir vegna ljós- 
myndaskráningar voru 248 og 406 ábendingar bárust, en það er nokkur fækkun á milli ára. Það skýrist 
að nokkru vegna breytinga á vefviðmóti.

Viðtaka og varðveisla
afhendingar á árinu 2021 voru 115. Fjöldi afhendinga hefur ekki tekið miklum breytingum á milli ára, um 
82 að jafnaði á ári frá 2012-2021, en frá 2001-2021 hafa verið afhentar 1727 afhendingar. aðfangabók 
safnsins inniheldur nú 2501 afhendingarnúmer. Tæplega 70% þeirra afhendinga sem hafa verið 
afhentar til vörslu eru nú skráðar skv. IsaD-G. skjöl á vörubrettum í fjargeymslu voru flutt í nýtt húsnæði 
Byggðasafns Árnesinga á Eyrarbakka. samhliða voru önnur skjöl sett á vörubretti í fjargeymslu og létt 
á geymslum safnsins að austurvegi 2. Þetta var gert til að tryggja að safnið gæti á árinu tekið við 
skjölum, bæði skjölum sveitarfélaganna sem skjölum einstaklinga, félaga og fyrirtækja.

Árið 2021 voru afhentir alls 77,61 hillumetrar af skjölum sem er nokkuð meira en áætlanir gerðu ráð 
fyrir, þ.e. 40-50 metrar að jafnaði. afhendingarskyldir aðilar afhentu 40 afhendingar, alls 65,2 hillumetra 
en einkaskjalasöfn voru 75, alls 12,41 hillumetrar. Árin 2019 og 2020 var þess farið á leit við stofnanir 
sveitarfélaga að þær varðveittu áfram skjöl sín á meðan að framtíðarlausn í húsnæðismálum safnsins yrði 
fundin. samið var við Byggðasafn Árnesinga um tímabundna vörslu á skjölum og gátu þeir aðilar sem 
óskuðu eftir því að afhenda skjöl sín afhent þau. Þær sviðsmyndir sem settar voru fram í rýmisáætlunum 
gerðu ráð fyrir að magn pappírsskjala myndi aukast jafnt og þétt næstu árin og að heildarsafnkostur 
pappírsskjala væri á bilinu 3.000-3.500 hillumetrar árið 2050. samhliða færu sveitarstjórnarskrifstofur 
í vaxandi mæli yfir í rafræn skil á skjölum sínum. Þarna þarf að hafa í huga að samhliða fjölgun íbúa 
í sýslunni verður stjórnsýsla sveitarfélaganna viðameiri og magn skjala og upplýsinga sem tengjast þeirri 
þjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum eykst.

Frá 2010-2021 var tekið á móti 730,6 hillumetrum, þ.e. 66,4 hillumetrum á ári að jafnaði. Ef árin 2000-
2009 eru skoðuð þá hefur magn skjala tvöfaldast og aukist úr um 30 hillumetrum á ári í rúmlega 66 hillumetra 
á ári. Héraðsskjalasafnið tekur við sífellt fleiri afhendingum og magn skjala eykst jafnt og þétt. Ef horft er 
aftur til ársins 2000 þarf að hafa í huga mikla fjölgun íbúa, innviðauppbyggingu og aukna þjónustu sem 
sveitarfélögin veita íbúum sínum, en þessar breytingar skýra vöxt héraðsskjalasafnsins. skjölin verða 
ekki til í tómarúmi, stærstur hluti þeirra verður til vegna lögbundinna verkefna sem sveitarfélögin sinna 
og eru skjölin vitnisburður um þessi verkefni.

leitast er við að sinna skráningu afhendinga jafn óðum, en stærð þeirra og endurskráning eldri afhend- 
 inga hefur áhrif á verkefnastöðuna hverju sinni. Meginreglan hefur verið sú að skrá flestar afhendingar 
innan almanaksársins eða á fyrsta ársfjórðungi næsta árs. stórar afhendingar koma í flestum tilfellum 
í smærri skömmtum inn á borð starfsmanna, þar ræður fyrirkomulag og frágangur skjala áður en þau eru 
afhent mestu en einnig starfsaðstaða. Oftar en ekki finnast fleiri skjöl og við samtal og samlestur milli 
starfsmanna og þeirra sem afhenda bætast við skjöl eða skjalaflokkar í afhendingarnar.

76

skjalaskráning
skjalaskráning fylgir stöðlum alþjóða skjalaráðsins ICa, þ.e. IsaD-G og Isaar auk IsDIaH, flest opin-
ber skjalasöfn nýta þessa staðla sem viðmið við skráningu skjala. staðlarnir taka til allra þátta skjala- 
skráningar, lýsinga á skjalamyndurum, þ.e. þeim stofnunum eða einstaklingum sem búa til skjölin sem 
og upplýsingum um vörslustofnunina, í þessu tilviki Héraðsskjalasafn Árnesinga. staðlar tryggja sam- 
ræmt verklag og nálgun á allar afhendingar óháð umfangi þeirra og þá um leið að leitarbærni og sam- 
hengi innan afhendingar sé eins gott og á verður kosið. skjalaskrár er settar reglulega á vef safnsins 
og eru ásamt greinargerðum aðgengilegar á lestrarsal. Búið er að skrá stærstan hluta afhendinga frá 
árunum 1982-1990, og 2001-2021 skv. stöðlum, alls 1793 afhendingar, auk 53 afhendinga frá árunum 
1991-2000. 101 afhending eru með aðfanganúmerum 1010-1021 hefur verið skráð, en þær höfðu 
ekki verið skráðar í aðfangabók og ekki ljóst hvenær þær bárust. Þetta eru 1947 afhendingar. Ef horft 
er á magn, þ.e. hillumetra af skjölum eru þetta 1.067 hillumetrar sem búið er að skrá skv. stöðlum. Þegar 
horft er til nýskráninga og endurskráninga á árinu 2021 hafa bæst við rúmlega 100 hillumetrar af skjölum 
sem eru skráð með þessum hætti.
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skráning og endurskráning á safnkosti er eitt af kjarnaverkefnum héraðsskjalasafnsins og mikilvægt 
að vanda til verka til að tryggja leitarbærni skjala. Vinna við endurskráningu skjala sem ýmist eru 
óskráð eða ekki skráð skv. stöðlum ræðst af stöðu annarra verkefna. ráðinn var háskólanemi í gegnum 
sumarstörf námsmanna í tíu vikur og sinnti hann skráningu, endurskráningu og skönnun ljósmynda 
úr eldri afhendingum. Mikilvægt er að geta sinnt þessum verkefnum samhliða móttöku og skráningu 
nýrra skjala þannig að stærstur hluti safnkostsins sé leitarbær.

Nú er hægt að nálgast skjalaskrár fyrir árin 2001-2021 á vef héraðsskjalasafnsins. Þá voru skjalaskrár 
yfir afhendingar frá árunum 1982-1990, sem búið er að skrá í samræmi við staðla, settar á vef. Vinnu 
við tengingu á skjalaskrám og ljósmyndum af safnkosti var haldið áfram um leið og verkferlar sem 
tengjast þessari vinnu voru endurskoðaðir og rýndir. reiknað er með því að þessari vinnu ljúki árið 2022 
og að þá verði hægt að nálgast bæði skjalaskrár og stafrænar endurgerðir af skjölum með einföldum 
hætti. Vaxandi fjöldi notenda nýtir sér nú vefinn og þá nýtist hann starfsfólki einkar vel við að svara 
fyrirspurnum og erindum. Notendur safnsins er vegna þessa meira sjálfbjarga en áður og er sú breyting 
merkjanleg þegar horft er til vinnu starfsfólks safnsins. stjórnvöld og almenningur leita eftir sem áður til 
starfsfólks vegna þekkingar þess á innihaldi afhendinga, innra samhengis milli afhendinga og vitneskju 
um hvar annarsstaðar væri möguleiki að leita fanga. Hin áunna þekking starfsfólks skiptir miklu í þessu 
sambandi. Þetta á ekki síst við þegar horft er til fyrirspurna og erinda frá stofnunum sveitarfélaga.

samstarfsverkefni Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita frá 2018 var fram haldið. Þetta verkefni var 
unnið af Guðmundu Ólafsdóttur yfirskjalaverði sem skannaði inn allar teikningar en þær eru skráðar inn 
ásamt fylgigögnum. afhendingin er 10,30 hillumetrar og fjöldi arka 1624. Enn er nokkurt magn eftir 
 og samningur um skönnun, skráningu og frágang skjala embættisins fyrir árin 2022-2024 til staðar. 
Miklu skiptir að skjöl skipulags- og byggingafulltrúa séu vel skráð, aðgengi að þeim tryggt og það 
að einhverju leyti einfaldað ef hægt er. Gildir einu hvort það sé hjá embættunum sjálfum eða eftir að 
skjölin eru komin í vörslu héraðsskjalasafnsins.

Fjöldi opinberra skjalasafna er 644 eða 33%, en einkaskjalasöfn 1303 eða 67%, alls 1947. Ef horft 
er til umfangs, þ.e. fjölda hillumetra snýst þetta við, magn opinberra skjala er 649 hillumetrar eða 61% 
en einkaskjalasöfn 418 hillumetrar eða 39%. Hlutfall opinberra skjala af heildarsafnkosti héraðsskjala- 
safnsins hefur aukist mikið á undanförnum 10 árum.

aðfangabók safnsins er uppfærð samhliða frum- og endurskráningu á eldri afhendingum. Við þessa 
vinnu hefur afhendingum fjölgað, þar sem ekki var greint á milli stofnana sveitarfélaga eða félaga við 
móttöku skjalanna á sínum tíma. Í sumum tilfellum voru skjöl hreppa, hreppstjóra og hinna ýmsu félaga 
undir sama aðfanganúmeri en við endurskráningu er fylgt þeim kröfum sem settar eru fram í IsaD-G 
staðlinum og greint á milli. Á árinu var ráðist í áframhaldandi frum- og endurskráningu á afhendingum 
frá árinu 2001 auk þess sem afhendingar frá fyrstu starfsárum safnsins voru endurskráðar.
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sjö börn sitja á hestinum sörla í 
Vorsabæ á skeiðum. F.v.: Jóhann 
Guðmundsson snúningastrákur úr 
reykjavík, katrín Theódórsdóttir 
(05.06.1920-24.12.1996), Friðsemd 
Eiríksdóttir (22.04.1932-), sigríður 
Þóra Eiríksdóttir (29.04.1936-), 
kolbrún Hoffritz (01.03.1936-), 
sigursteinn sævar Hermannsson 
(16.06.1939-) og Jóhann Bragi 
Hermannsson (07.05.1941-
28.09.2005). ljósmyndari Jón 
Eiríksson. HérÁrn. 2021/67 JE 00140.
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Tekið var á móti nokkrum stórum afhendingum frá leik- og grunnskólum og af þeirri vinnu ljóst að 
þær stofnanir sem hafa í samvinnu við héraðsskjalasafnið ráðist í gerð skjalavistunaráætlana og mála- 
lykla standa betur að vígi þegar horft er til ákveðinna þátta í rekstri. stofnunum sveitarfélaga ber að 
haga skjalahaldi og skjalavörslu skv. lögum og reglum sem m.a. segja til um gerð skjalavistunaráætlana 
og málalykla. allur frágangur og skráning á þessum afhendingum verður fyrir vikið einfaldari, skilvirkari 
og ódýrari. starfsfólk héraðsskjalasafnsins hefur komið að þessum verkefnum og ljóst að þetta er unnið 
af mikilli fagmennsku.

rafræn skjalavarsla, stafræn þróun og 
þjónusta
stafræn þróun og aukin notkun á tæknilausnum til að bæta þjónustu og samskipti sveitarfélaga við íbúa 
skiptir miklu máli þegar horft er til þess að jafna tækifæri og lífsgæði íbúa óháð búsetu. sveitarfélög 
hafa á undanförnum tveimur árum horft sérstaklega til þess að bæta þjónustuferla og greina stöðu 
tækniinnviða, en þarna er verið að horfa til ýmissa möguleika hvað varðar stafræna stjórnsýslu og staf- 
ræna umbreytingu. Héraðsskjalasafn Árnesinga hefur tekið virkan þátt í þessari stafrænu vegferð, 
þ.e. greint og endurmetið með hvaða hætti safnið gæti bætt þá fjölbreyttu þjónustu sem það veitir 
sveitarfélögum og íbúum gegnum miðlunarvef safnsins, sem og notkun upplýsinga- og verkbókhalds 
kerfa vegna hinna margvíslegu lögbundnu verkefna sem safnið sinnir.

stafræn stjórnsýsla og aukin notkun stafrænna lausna hefur þegar haft og mun í náinni framtíð hafa 
mikil áhrif á starfsumhverfi opinberra skjalasafna. sveitarfélögin horfa til íbúans, notandans, og hans 
upplifunar af þeirri þjónustu sem bæði sveitarfélög og ríki veita. Niðurstaða úr vali forgangsverkefna í staf- 
rænni umbreytingu í samvinnu sveitarfélaga er athyglisverð, en tvö af þremur verkefnum tengjast 
starfsemi héraðsskjalasafna með beinum hætti, þ.e. einfaldari skjalavistun og rafrænum skilum. Vilji 
sveitarfélaga stendur til skýrari gæða- og virknikrafna þegar horft er á rafræn skjala- og málakerfi, 
þ.e.a.s. bættrar samþættingar og stýringar á skráningu gagna, aukinnar skilvirkni, sameiginlegra tækni- 
og hugbúnaðarlausna og svo má lengi telja. rafræn skil verða þá raunhæfur valkostur fyrir sveitarfélög.

Horfa verður til þess að sveitarfélögin séu með samþykkta málalykla og skjalavistunáætlanir og tilkynni 
rafræn gagnasöfn sem eru nauðsynlegar forsendur fyrir rafrænum skilum. Móttaka rafrænna gagnasafna 
er eitt af lögbundnum verkefnum héraðsskjalasafna og undirbúningur vegna móttöku rafrænna gagna 
er hafinn. sá mannauður sem héraðsskjalasöfnin ráða yfir mun nýtast vel í þeirri vinnu og formleg sam- 
vinna safnanna mun nýtast vel í þessu sambandi. Mikilvægt er að tryggja sjálfsákvörðunarrétt þeirra 50 

sveitarfélaga sem standa að rekstri héraðsskjalasafna, horfa til stærðar sveitarfélaga, stjórnsýslu og um- 
fangs gagna sem verða til. rafrænum skilum á skjölum sveitarfélaga er best borgið í samvinnu héraðs- 
skjalasafna og sveitarfélaganna sjálfra og þá í samvinnu við sérfræðinga hjá samstarfsaðilum safnanna í 
Danmörku. Þ.e. nota sömu nálgun og gert er hjá Þjóðskjalasafni og ríkinu. NEa (Netværk for elektronisk 
arkivering) í kaupmannahöfn mun koma að þessu verkefni og er þetta sú lausn sem reykjavíkurborg og 
Borgarskjalasafn nota.

Vilji sveitarfélaga stendur til að fara í ríkari mæli í stafræna þjónustu og um leið í rafræn skil á gögn- 
um. Í þessu sambandi þarf að horfa til reglna um afhendingar á vörsluútgáfum en afhendingarskyldum 
aðilum er skylt að veita aðgang að gögnum sem afhent hafa verið í vörsluútgáfu í 30 ár. Hvati til að skila 
vörsluútgáfu er því lítill og þessu þarf að breyta.

Á árinu 2021 var ráðist í ýmsar uppfærslur á miðlunar- og innri upplýsingakerfum safnsins og þá var 
farið í frekari þarfagreiningu vegna pöntunarkerfis og Qr kóða merkinga á safnkosti og geymslum sem 
tryggir enn betur utanumhald um safnkost, inn- og útskráningu safnkosts og notkun á safnkosti m.t.t. 
starfrænnar endurgerðar, mögulegrar birtingar á vef o.s.frv.

Eftirlit og ráðgjöf
Héraðsskjalasöfnin eiga skv. lögum um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 að hafa eftirlit með sveitarfélögum 
og stofnunum þeirra hvert í sínu umdæmi. Eftirlits- og ráðgjafarhlutverk safnsins hefur aukist jafnt og 
þétt frá 2014 og árið 2021 engin undantekning þar á. Gildir einu hvort horft er til ráðgjafar og aðkomu 
starfsfólks að gerð málalykla og skjalavistunaráætlana eða annarra verkefna sem tengjast undirbúningi 
og stöðumati vegna skjalahalds og skráninga á skjölum í rafrænum gagnakerfum. sú sérfræðiþekking 
sem er til staðar meðal starfsfólks nýttist vel við þessa vinnu.

Fyrirspurnir og erindi frá sveitarfélögum og stofnunum þeirra voru 337, 177 þessara fyrirspurna 
vörðuðu ráðgjöf og eftirlit. ljóst er að þessi tegund þjónustu á aðeins eftir að aukast samhliða aukinni 
stafrænni þjónustu við íbúa í sýslunni og undirstrikar það mikilvægi þess að vel sé búið að héraðs- 
skjalasafninu. Mannauður og þekking starfsfólks safnsins styður þannig við innviðauppbyggingu 
og bætt þjónustustig sveitarfélaga við íbúa. Þekkingin, reynsla og yfirsýn yfir málaflokkinn eru til 
 staðar í héraði í samtali milli starfsfólks héraðsskjalasafnsins og sveitarfélaganna og skapar á sama tíma 
ákveðna samfellu í þeirri góðu þjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum.

skjöl Vallaskóla á selfossi. stór 
afhending þar sem skjalamyndari 
skráði og gekk frá skjölum samkvæmt 
skjalavistunaráætlun.

F. Elli Hafliðason og Þorsteinn Tryggvi 
Másson skrá og ganga frá afhendingum.

337 erindi og 
fyrirspurnir frá 
sveitarfélögum
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rafrænar eftirlitskannanir
Í upphafi árs var unnið úr rafrænni eftirlitskönnun sem send var á 72 afhendingarskylda aðila í árslok 
2020, en 44 svöruðu könnuninni sem er 61% svarhlutfall. Ætlunin er að afhendingarskyldir aðilar fái 
sendar slíkar kannanir á fjögurra ára fresti, en áður hafði safnið sent út rafrænar eftirlitskannanir árið 
2016 og 2017. Ákveðið var að vinna sérstaklega skýrslur og senda til forstöðumanna allra afhend- 
ingarskyldra aðila og þá voru teknar saman niðurstöður um stöðu skjalahalds og skjalavörslu hjá hverju 
sveitarfélagi fyrir sig í stað þess að vinna eina heildarskýrslu. Mikilvægt er að forstöðumenn geti nýtt 
sér niðurstöður þessarar vinnu og að þeir hafi í höndunum upplýsingar sem sýna með skýrum hætti 
hver staða skjalavörslu og skjalahalds er hjá þeim stofnunum sem þeir eru í forsvari fyrir. Við gerð eftir- 
litskönnunarinnar var sérstaklega horft til þess að allar spurningar ættu sér stoð í lögum eða regluverki 
um skjalavörslu opinberra aðila og þá var horft sérstaklega til þessara þátta við gerð skýrslnanna. Það 
þarf að horfa til þess að eftirlitskannanir sem þessar nýtist stofnununum, að þær séu hvati til þess 
að forstöðumenn geri enn betur þegar kemur að skjalavörslu sinna stofnana. Einn af stóru veikleikunum 
sem komu fram eru örar mannabreytingar og tap á þekkingu vegna þeirra. reglulegt eftirlit og notkun 
skilagreina vegna skjala og aðgengis að upplýsingum gætu nýst í þessu sambandi.

Á haustfundi Héraðsnefndar 2021 var nokkuð rætt um rafræn skil á skjölum sveitarfélaga á héraðs- 
skjalasafnið og vilji kjörinna fulltrúa var skýr. Í ljósi þessa áhuga var 63 aðilum send eftirlitskönnun 
sem tók til rafrænna gagnakerfa, aðeins 19 svör bárust sem er rúmlega 31% svarhlutfall. Unnið verður 
úr niðurstöðunum á næsta ári en mikil vinna er framundan hjá þeim aðilum sem hyggja á rafræn skil. 
Enginn aðili hefur enn tilkynnt rafrænt gagnakerfi sem er ein af grunnforsendum þess að geta farið 
í rafræn skil.

komin er nokkur reynsla á framkvæmd og útfærslu eftirlits, sérstaklega rafrænna eftirlitskannana 
en almennt eftirlit þarf að bæta og til þess þarf fjármagn. Tryggja þarf að eftirlit eigi sér lagastoð, ekki 
er hægt að gera afhendingarskyldum aðilum upp skyldur en mikilvægt að þeir uppfylli þær kröfur sem 
settar eru fram í lögum og regluverki. afhendingarskyldir aðilar eiga og verða að svara könnunum 
opinberra skjalasafna. Horfa þarf til þess að eftirlit gagnist og að niðurstöður eftirlitskannana séu hvati 
til þess að bæta skjalavörslu og skjalahald enn frekar en þetta eru mikilsverðir þættir og óaðskiljanlegur 
hluti af stjórnsýslu og þjónustu sveitarfélaga.

Málalyklar og skjalavistunaráætlanir
Mikil áhersla hefur á undanförnum árum verið lögð á gerð og endurnýjun málalykla og skjala- 
vistunaráætlana og óhætt að fullyrða að vel hafi tekist til. 18 málalyklar og 22 skjalavistunaráætlanir voru 
í gildi og unnið var að endurnýjun og samþykkt nýrra lykla og áætlana.

Minnst 48 aðilar eiga að vera með skjalavistunaráætlanir og málalykla en þar ráða stjórnskipu- 
lag, valdmörk, skipurit og verklag miklu. alls eru 23 afhendingarskyldir aðilar með samþykkta skjala- 
vistunaráætlun, eða 48%, en 17 aðilar með samþykkta málalykla, eða 35%. Þá vann starfsfólk safnsins 
að gerð málalykla og skjalavistunaráætlana með nokkrum skjalamyndurum. sé tekið mið af tímasettri 

verkáætlun frá árinu 2019 miðar vel áfram. Hér er gengið út frá þeim forsendum að svið og deildir stóru 
sveitarfélaganna noti ákveðin efnissvið sem eru skýrt afmörkuð í sameiginlegum áætlunum og mála- 
lyklum. Tryggja verður valdmörk og aðgengi að skjölum milli sviða og ætlunin að sviðsstjórar undirriti 
sameiginlega skjalavistunaráætlanir og málalykla. Framgangur þessa verkefnis er um fjórum árum á 
undan tímasettri áætlun. Þessari vinnu er stýrt af starfsfólki héraðsskjalasafnsins.

Fjölmargar aðrar reglur gilda um skjalahald og skjalavörslu afhendingarskyldra aðila og hefur 
á undanförnum árum verið unnið að því að skoða hvort og þá með hvaða hætti sveitarfélögin upp- 
fylla þessar reglur. samvinna starfsfólks, fjármagn, tími og flutningar héraðsskjalasafnsins ráða miklu 
um framhaldið. skipuleg skráning, utanumhald og undirbúningur vegna móttöku tilkynninga á raf- 
rænum gagnakerfum eru stóru verkefnin sem eru framundan og mikilvægt að vanda til verka. Mikilvægt 
er að þetta verkefni verði áfram í umsjá héraðsskjalasafnsins í samvinnu við önnur héraðsskjalasöfn til að 
tryggja samfellu í allri þjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum.

Húsnæðismál
Húsnæðismál voru mikið til umræðu hjá stjórn safnsins, á fundum Héraðsnefndar Árnesinga bs. og 
starfsfólki. Verkfræðistofan Efla var fengin til þess að fara yfir rýmisáætlun sem unnin var árið 2020, 
en hún byggði í grunninn á áætlun frá árinu 2017 sem endurskoðuð var 2019. rýmisáætlun Eflu var 
í samræmi við rýmisáætlanir héraðsskjalavarðar og gerði ráð fyrir um 700 – 750m2 húsnæði. Móttaka, 
vinnurými, lestrarsalur fyrir gesti, skrifstofur og önnur rými væru um 400m2, en skjalageymslur milli 
300 – 350m2. stærð skjalageymsla ræðst m.a. af lofthæð í geymslum og þá gert ráð fyrir á bilinu 
2500 – 3800 hillumetrum af pappírsskjölum. Þessar tölur taka mið af þeim sviðsmyndum sem settar voru 
upp og taka til skjala sem þegar hafa verið mynduð og skjala sem munu verða til næstu 30 árin eða svo. 
Því var gert ráð fyrir því að í nýju húsnæði væri hægt að taka á móti skjölum afhendingarskyldra aðila auk 
skjala einstaklinga, félaga og fyrirtækja allt til ársins 2050. Í þeim sviðsmyndum sem settar voru fram var 
bæði tekið tillit til aukinnar íbúafjölgunar og rafrænna skila á skjölum sveitarfélaga og stofnana þeirra.

Yfirlitsteikning yfir verslunina Einars- 
höfn með stimpli J.r.B. lefolii dags. 
9. janúar 1915. Þá sjást járnbrautar- 

teinar á teikningunni. HérÁrn. 2010/9 
J.r.B. lefolii og Einarshöfn h/f. a1-1.

Heimilisfólkið á Vorsabæ á skeiðum 
fær sér kaffisopa á réttarveggnum. 
líklega verið að taka pásu frá rúningi. 
F.v.: Helga Eiríksdóttir (17.10.1928-), 
Friðsemd Eiríksdóttir (22.04.1932-
), Jón Eiríksson (20.10.1921-
28.05.2010), Einar Gíslason 
(14.06.1900-20.11.1982) vinnumaður 
og Eiríkur Jónsson (13.04.1891-
28.03.1963). ljósmyndari óþekktur. 
HérÁrn. 2021/67 JE 00124.

48% stofnana 
eru með skjala- 
vistunaráætlanir 

og 35% með 
málalykla



ljósmyndir og ljósmyndaskráning
ljósmyndir berast jöfnum höndum, ýmist í sér afhendingum eða sem hluti af stærri afhendingum. Miðlun 
ljósmynda, þ.e. innskönnun, skráning og ítarskráning er orðin óaðskiljanlegur hluti af kjarnastarfsemi 
héraðsskjalasafnsins. Nú er búið að skanna 144.411 ljósmyndir, en 120.547 ljósmyndir eru nú aðgengi-
legar á miðlunarvef safnsins myndasetur.is.

Móttaka, skráning og miðlun ljósmynda er viðamikið verkefni þar sem myndir, hvort heldur þær eru 
á pappír, filmum eða öðru formi eru skoðaðar og metið hvaða myndir verða skannaðar inn og hvaða 
myndir munu rata út á vef safnsins. skráning ljósmyndanna er tvíþætt, annarsvegar er notaður sérstakur 
hugbúnaður og þar skráðar margvíslegar upplýsingar sem snerta myndefnið, leitarorð, staðsetningu, 
tæknilegar upplýsingar ýmiss konar o.fl. Þessar upplýsingar eru um leið orðnar hluti af lýsigögnum 
á stafrænu eintaki myndarinnar. Þá eru ljósmyndir einnig skráðar með sama hætti og önnur skjöl 
og í samræmi við staðla um skráningu skjala.

Notendur geta með einföldum hætti sent inn ábendingar vegna skráningar á ljósmyndum, leiðrétt 
villur, upplýst um nöfn á fólki, atburði og staði. Farið er yfir ábendingar daglega og rata leiðréttingar 
jafnóðum út á vef. samhliða leitast starfsfólk við að bæta skráningu eins og kostur er, en skráning skjala- 
safna og prófarkalestur myndatexta m.t.t. leitarbærni, skráning lykilorða og staðsetning bætir vefinn og 
upplifun notenda.

ljósmyndasafn Jóns Eiríkssonar frá Vorsabæ á skeiðum var afhent safninu á haustmánuðum. safnið 
er mikið að vöxtum og ljóst að þarna eru einstakar myndir sem sýna þær miklu breytingar sem urðu 
í landbúnaði samhliða vélvæðingu. Jón hafði glöggt auga og var oftast með myndavélina uppi við 
og myndirnar á sama tíma skemmtilegur vitnisburður um menningar- og félagslíf til sveita.

Tómas Jónsson fyrrverandi yfirlögregluþjónn á selfossi hefur nú unnið í sjálfboðavinnu við skráningu 
á ljósmyndum úr fjölda afhendinga allt frá árinu 2011. Þær vinnustundir sem Tómas hefur lagt í þetta 
verkefni hlaupa orðið á þúsundum og þetta framlag Tómasar ómetanlegt. Fjölmargir velunnarar safnsins 
koma við hjá Tómasi og hafa margir þeirra bætt við upplýsingum sem nýtast við skráningu.

Greiningarfundir voru haldnir á selfossi og í Goðalandi í Fljótshlíð, þar sem gestir aðstoðuðu við 
greiningu á ljósmyndum. Uppbyggingarsjóður suðurlands styrkti greiningarfundi í Goðalandi. aðstoð 
almennings er mikilvæg þegar horft er til skráningar á ljósmyndum. Þetta samtal íbúa og starfsmanna er 
mikilsverður menningarauki hér í héraði og styrkir sjálfsmynd íbúa.

14 15

Útboð var auglýst og útboðsgögn send bjóðendum frá og með 8. apríl en frestur til að skila inn 
tilboðum var 22. apríl. Eitt tilboð barst frá akurhólum ehf. og var um að ræða óbyggt hús að austurvegi 
60 á selfossi. Framkvæmdastjórn Héraðsnefndar Árnesinga bs. sendi í kjölfarið erindi til sveitarstjórna 
í sýslunni um aðkomu þeirra að nýbyggingu. Öll sveitarfélög nema sveitarfélagið Ölfus samþykktu að 
ganga að tilboði akurhóla ehf. Húsnæðismál safnsins eru því enn óleyst.

Á haustfundi Héraðsnefndar voru húsnæðismál safnsins til umfjöllunar. Vilji nefndarinnar stendur til 
að finna héraðsskjalasafninu nýjan stað í leiguhúsnæði. Mikilvægt er að safnið geti á nýjum stað sinnt 
stjórnsýslu-, þjónustu-, og menningarhlutverki sínu af metnaði og með þeim hætti að starfsemi þess 
nýtist sveitarfélögunum og íbúum þeirra eins vel og kostur er. Gott og faglega rekið héraðsskjalasafn 
er mikilvægur hluti af innviðauppbyggingu sveitarfélaganna. skjalavarsla er lögbundið hlutverk og 
hagkvæmara og skilvirkara að þessi þjónusta sé veitt heima í héraði. Það tryggir ákveðna samfellu 
í þeirri góðu og mikilvægu þjónustu sem sveitarfélögin veita íbúum sínum.

skjalageymslur í ráðhúsi eru fullar og það krefst sífellt meiri útsjónarsemi að taka á móti skjölum, en 
héraðsskjalasafnið hefur nú verið til húsa í ráðhúsinu í 30 ár. Á þeim tíma hefur fjöldi íbúa meira en tvö- 
faldast, safnkosturinn margfaldast og verkefnum sveitarfélaga fjölgað umtalsvert. Byggðasafn Árnesinga 
hefur tímabundið skotið skjólshúsi yfir nokkurt magn skjala, eða þar til varanleg lausn hefur fundist 
á húsnæðismálum héraðsskjalasafnsins.

Miðlun og rannsóknir
Miðlun á safnkosti, þá sér í lagi stafræn miðlun, er fyrir löngu orðin hluti af kjarnastarfsemi safnsins. 
Í lögum um opinber skjalasöfn er kveðið á um að söfnin geri mikilvæg skjöl um þjóðarsöguna, eða 
sögu byggðarlaga þar sem söfnin eru starfrækt, aðgengileg almenningi á vefsíðum sínum eða með 
öðrum hætti. Í tæp tíu ár, eða áður en umrædd lög tóku gildi, hefur héraðsskjalasafnið miðlað af safn- 
kostinum með stafrænum hætti. almenningi, sveitarfélögum og fræðimönnum hefur gefist kostur á því 
að nýta sér þessa þjónustu og skoðað, flett, eða hlaðið niður og vísað til opinberra skjala og einkaskjala, 
ljósmynda og skjalaskráa. Myndasetur.is er gluggi inn í fortíðina þar sem hægt er með einföldum hætti 
að afla sér upplýsinga um sveitarfélögin, stjórnun þeirra, rekstur, byggðaþróun, félags- og menningar- 
líf á einum stað. Miðlunarvefurinn er hryggjarstykki vefsíðunnar, en þarna eru einnig margvíslegar 
upplýsingar um hlutverk skjalasafnsins, ráðgjöf um skjalavörslu, afhendingu skjala, aðgengi að skjölum 
o.fl.

Þessi verkefni eru hluti af stafrænni vegferð héraðsskjalasafnsins þar sem horft er til notendamiðaðrar 
nálgunar á miðlun efnis. stafræn endurgerð safnkosts er á sama tíma mikilvægur hluti af öryggisáætlun 
safnsins, þar sem stafræn afrit eru í raun öryggisafrit af skjölum og varðveitt í fleiri eintökum. Viðkvæmum 
skjölum er þannig hlíft og þau varðveitt við bestu möguleg skilyrði.

Einfaldleiki og yfirsýn hefur allt frá upphafi verið leiðarstef við hönnun vefsins þannig að notendur 
geti á skammri stund áttað sig á hvaða efni er á vefnum, hvar er hægt að leita og eins hvernig þeir geta 
þá nýtt sér það efni sem er í boði. Uppbygging ljósmynda-, miðlunar- og skjalaskrárvefjanna er með 
sama hætti og vefirnir samtengdir til að hámarka leitarbærni og einfalda yfirsýn. Notendur geta á sama 
tíma kallað fram ítarlegri upplýsingar, lýsigögn, eða notað síur til að þrengja leit.

Vefsíðan og þá sér í lagi miðlunarhluti hennar er fyrir löngu orðin almenningseign og veitir íbúum 
og öllum áhugasömum tækifæri til að skyggnast á bak við hulu fortíðar. Miðlunarvefurinn nýtist með 
beinum hætti þegar verið er að svara fjölmörgum fyrirspurnum og erindum sem notendur beina til 
starfsfólks. Á sama tíma er vefurinn auðvitað uppspretta fjölmargra fyrirspurna og notkun hans hefur 
þannig margháttuð áhrif á starfsemi safnsins. Vegna fyrirspurna og erinda er oft vísað beint á vefinn, 
t.d. þegar verið er að leita að ljósmyndum eða skjölum. Fjölmargir hópar á samfélagsmiðlum nýta sér 
vefinn og birta ljósmyndir og annan safnkost í tengslum við viðburði eða einfaldlega til skemmtunar. 
Þá hafa ábendingar á samfélagsmiðlum ratað til starfsfólks með margvíslegum hætti og þannig bætt 
skráningu á ljósmyndum og skjölum.

Dagbækur Bjarna Eggertssonar 1892, 
1914, 1915, 1916-1917, 1918 og 
1919. Bjarni var Grímsnesingur fædd- 
ur 1877 að Vaðnesi. Hann útskrifaðist 
frá Búnaðarskólanum á Hvanneyri 
1897. Bjarni kvæntist Hólmfríði Jóns- 
dóttur. Fyrstu búskaparárin voru þau 
í arnarbæli í Grímsnesi en fluttu að 
Tjörn á Eyrarbakka 1907. Bjarni var 
mikilvirkur félagsmálamaður, sat 40 ár 
í hreppsnefnd, átti sæti í undir- 
búningsnefnd MBF, formaður Fiski- 
deildar Eyrarbakka, sat í stjórn 
Búnaðarfélags Eyrarbakka, formaður 
verkalýðsfélagsins Bárunnar auk þess 
að sinna margvíslegum nefndar- 
störfum. HérÁrn. 2021/88 Bjarni 
Eggertsson (4.5.1877-2.12.1955) 
Tjörn, Eyrarbakka. 

Yfir 63.000 
ljósmyndir af 
skjölum eru á 

miðlunarvef

Yfir 120.000 
ljósmyndir eru 
á miðlunarvef
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Miðlun skjala á vef
Héraðsskjalasafnið hefur frá árinu 2016 miðlað sérvöldum hluta af safnkostinum á vef. Nú eru 63.783 
ljósmyndir af gjörðabókum sveitarfélaga, hreppstjóra, sýslunefndar, skjölum kvenfélaga, ungmenna- 
félaga og brunavirðingar á vefnum. Veflausnin sem er notuð er hönnuð af Ágústi Inga kjartanssyni 
og Þorsteini Tryggva og er hún notuð á fjórðungi allra héraðsskjalasafna til að miðla skjölum og ljós- 
myndum. Veflausnin er í stöðugri þróun til að tryggja að framsetning, útlit, leitarbærni og hraði standist 
þær kröfur sem gerðar eru til gagnagrunna af þessu tagi. Þá voru ýmsar lausnir varðandi birtingu 
kvikmynda og hljóðskráa skoðaðar.

Miðlunarvefur skjalasafnsins er ígildi rafræns lestrarsals og mikilvægt að skoða næstu skref varð- 
andi þróun vefsins í því samhengi, þ.e. mögulega innskráningu notenda á lokuð svæði þar sem þeir hafa 
aðgang að ákveðnum heimildum. Þá þarf að skoða enn frekar framsetningu og þá stöðugu aukningu 
á skjölum sem rata út á vefinn m.t.t. þess mikla magns af skjölum sem nú er að finna. Þematengd 
skipting, landfræðileg skipting eða framsetning eru möguleikar sem þarf að skoða enn frekar.

Hópskráningarviðmóti (e. crowdsourcing) var bætt við miðlunarvefinn árið 2020. Á árinu var viðmótið 
bætt og einfaldað. Nokkrir einstaklingar hafa lagt safninu lið við skráningu og fyrir bragðið eru nokkrar 
bækur nú leitarbærar í orðaleit. Þá voru möguleikar á því að nota gervigreind til að greina texta og gera 
hann leitarbæran skoðaðir. Horfa þarf til raunhæfra lausna, þar sem hugbúnaður les íslenskan hand- 
skrifaðan texta en unnið er að gerð slíks hugbúnaðar á Miðstöð stafrænna hugvísinda og lista. Þetta 
verkefni var stutt af Uppbyggingarsjóði suðurlands.

Héraðsskjalasafnið fékk þrjá verkefnastyrki til miðlunar á safnkosti frá Þjóðskjalasafni Íslands, þ.e. 
á skjölum sýslunefndar Árnesinga, skjölum gömlu hreppanna í Árnessýslu og á skjölum gömlu hreppanna 
í rangárvalla- og Vestur-skaftafellssýslu en síðastnefnda verkefnið er samvinnuverkefni Héraðsskjalasafns 
Árnesinga og Héraðsskjalasafns rangæinga og Vestur-skaftfellinga.

Á undanförnum árum hefur orðið til mikil þekking og reynsla á stafrænni miðlun skjala og ljósmynda, 
bæði hvað varðar skönnun og ljósmyndun, skráningu lýsigagna og framsetningu m.t.t. leitarbærni, 
myndgæða og rannsókna. Þegar rýnt er í skjalaskrár er ljóst að mikið er enn af skjölum sem vert er 
að miðla um leið og stafræn endurgerð er mikilvægur þáttur í öryggisáætlun safnsins og þá skiptir 
persónuvernd miklu og setur miðlun á vef ákveðnar skorður.

skjalaskrár á vef
skjalaskrár yfir afhendingar frá 2001-2021 auk nokkurs fjölda afhendinga frá árunum 1982-1990 eru 
nú aðgengilegar á vef skjalasafnsins þar sem þær eru leitarbærar auk þess sem hægt er að prenta 
skrárnar út eða hlaða þeim niður. skjalaskrár gera notendur meira sjálfbjarga og einfalda þjónustu starfs- 
fólks nokkuð. leiðbeiningar vegna notkunar voru einnig endurskoðaðar. Þessi vinna er mikilvægur hluti 
af innviðauppbyggingu safnsins og er gott dæmi um eina af þeim fjölmörgu stafrænu lausnum sem 
notendum skjalasafnsins og sveitarfélögunum standa til boða. Þekking starfsfólks á safnkostinum og 
stjórnsýslunni skiptir eftir sem áður miklu máli til að tryggja enn betri þjónustu við almenning.

skjalaskrár á vef nýtast um leið vel vegna fyrirspurna og erinda sem berast þar sem hægt er að vísa 
beint á skjalaskrár á vef og þannig flýta og einfalda alla afgreiðslu. Unnið var áfram að þróun á pöntunar- 
kerfi og Qr kóða merkingum á skjölum.

rannsóknir
starfsmenn skulu standa fyrir rannsóknum á safnkostinum eftir því sem fjárheimildir leyfa hverju sinni og 
hafa skjöl til reiðu vegna rannsókna fræðimanna. rannsóknarhugtakið er ekki skilgreint frekar í lögum 
um opinber skjalasöfn. Við skráningu á safnkosti eru gerðar greinargerðir með hverju safni þar sem farið 
er yfir og lýst stjórnsýslulegu hlutverki stofnana. starfsemi félaga og fyrirtækja gegnum tíðina eru gerð 
skil og æviágrip einstaklinga tíunduð auk þess sem skjalaflokkum og ástandi skjala er lýst. Í mörgum 
tilvikum eru þetta einu upplýsingarnar sem teknar hafa verið saman um viðkomandi félög, fyrirtæki eða 
einstaklinga. Greinargerðirnar eru mikilvæg fyrstu skref þegar horft er til frekari rannsókna á viðkomandi 
skjalamyndurum. Miðlun skjala á vef safnsins krefst þekkingar á safnkostinum og nýtist sú vinna einnig 
við frekari rannsóknir.

Á árinu voru ýmsir möguleikar varðandi birtingu greinargerða í samhengi við birtingu skjalaskráa 
skoðaðir en ætlunin er að greinargerðir verði aðgengilegar á vef samhliða skjalaskrám og gefi þar með 
enn fyllri mynd af starfsemi stofnana, fyrirtækja og félaga og lífshlaupi einstaklinga. Þarna er því um 
rafræna útgáfu á greinargerðum að ræða.

samstarf, fundir og námskeið
Í mars tók starfsfólk þátt í námskeiði um aðgengi að gögnum á opinberum skjalasöfnum, takmarkanir 
vegna réttarins um einkalíf, vegna viðskiptahagsmuna og almannahagsmuna auk þess sem fjallað var 
sérstaklega um þagnarskylduregluna í þessu sambandi. Námskeiðið var á vegum stofnunar stjórnsýslu- 
fræða og stjórnmála við Háskóla Íslands en ætlað starfsfólki opinberra skjalasafna. Þjóðskjalasafn Íslands 
stóð fyrir námskeiðinu.

Til stóð að taka þátt í Vest-norrænu skjaladögunum í Færeyjum í lok ágúst en vegna strangra sótt- 
varnarreglna sem þá voru í gildi í Færeyjum gafst starfsfólki ekki kostur á því að fara. Heimsfaraldur hafði 
víðtækari áhrif því fundi opinberra skjalasafna var breytt í vorráðstefnu Þjóðskjalasafns sem síðan var 
frestað þar til í nóvember en yfirskrift hennar var stafræn umbreyting stjórnsýslunnar, staða og framtíð.

Héraðsskjalasafn Árnesinga, Héraðsskjalasafn akraness, Héraðsskjalasafn kópavogs, Héraðsskjalasafn 
Mosfellsbæjar og Héraðsskjalasafn austur-skaftafellssýslu hafa frá 2019 unnið saman að ýmsum verk- 
efnum sem tengjast kjarnastarfsemi safnanna. Forstöðumenn og starfsfólk safnanna funduðu nær 
vikulega allt árið gegnum fjarfundi, þar sem rætt var um ýmis mál tengd kjarnastarfsemi safnanna, þ.e. 

Grunnteikning af selfossbíó og 
veitingasölu Hótel selfoss, ótímasett. 

Teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni 
arkitekt, yfirsmiður var Guðmundur 
Eiríksson. Húsið var í alla staði hið 

glæsilegasta með sal fyrir 335 gesti 
og stóru sviði. Veitingasalur tók 80 

manns í sæti. Þarna komu selfyssingar 
saman og skemmtu sér, haldnir voru 

dansleikir, fundir, leiksýningar og 
námskeið. sannkallað menningarhús. 
Teikningin kemur úr safni Guðmundar 

 Helga Eiríkssonar (1899-1984), 
Merkigarði. 2021/106 Guðmundur 
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staða ársins

Úr samþykktum 

ársreikningi 2021.

skjalasafn 
2021

33.830.000

1.450.000

17.924.244

53.204.244

36.671.581

11.991.844

399.786

49.063.211

4.141.033

12.163

(732.329)

(720.166)

3.420.867

    Áætlun 
2021

33.830.000

1.450.000

7.600.000

42.880.000

34.450.000

7.880.000

550.000

42.880.000

0

0

0

0

0

skjalasafn 
2020

32.320.000

1.400.000

18.346.350

52.066.350

37.213.204

12.848.159

616.968

50.678.331

1.388.019

10.140

(607.122)

(596.982)

791.037

rekstraryfirlit Héraðsskjalasafns 
Árnesinga 2021
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viðtöku, skráningu, aðgengi, ráðgjöf og miðlun. Þá var horft sérstaklega til tilkynninga á rafrænum 
gagnakerfum og langtímavörslu rafrænna gagna. Í október kom starfsfólk þessara safna saman 
á skógum þar sem Þorsteinn Tryggvi fjallaði um þær kröfur sem settar eru fram í lögum um opinber 
skjalasöfn, í regluverki Þjóðskjalasafns og stöðu verkáætlana. Guðmunda fjallaði um söfnun tölfræði- 
gagna og hvernig tölfræði getur nýst söfnunum í daglegum rekstri. Þá var fjallað um rafræna stjórnsýslu 
og langtímavörslu rafrænna gagna, miðlun á safnkosti, yfirfærslu gagna á stafrænt form, varðveislu 
einkaskjalasafna, kostnað við skráningu afhendinga, sýnileika og sagnaritun og áframhaldandi samvinnu 
safnanna. Í kjölfar fundarins unnu söfnin sameiginlega að gerð eftirlitskönnunar um rafræn gagnakerfi 
sveitarfélaga og stofnana þeirra, eftirlitskönnun sem send var út til sveitarfélaga hér í byrjun desember.

Þorsteinn Tryggvi var kosinn í samráðshóp um varðveislu einkaskjalasafna, en ásamt honum var 
Halldóra Jónsdóttir héraðsskjalavörður á Höfn kjörin í hópinn sem er auk tveggja héraðsskjalavarða skip- 
aður tveimur starfsmönnum Þjóðskjalasafns og fulltrúa frá landsbókasafni Íslands – Háskólabókasafni. 
skipunarbréf barst svo 29. september en starfstími samráðshópsins er til 31. ágúst 2024. Verkefni 
hópsins eru fjölmörg, s.s. hafa um sjón með og þróa vefinn Einkaskjalasafn.is, halda við og endurnýja 
leiðbeinandi aðfangastefnur, halda utan um aðfangastefnur, standa fyrir söfnunarátaki, samstarf og 
annað sem snýr að söfnun, varðveislu, aðgengi og miðlun einkaskjalasafna. Þá er einnig horft til verklags 
og leiða til að tryggja varðveislu rafrænna einkaskjalasafna. samráðshópurinn fundaði einu sinni. Þess 
má geta að héraðsskjalasafnið hefur frá 2017 verið með sérstaka aðfangastefnu sem tekur til einka- 
skjalasafna. Ný endurskoðuð stefna tók gildi 1. janúar 2022. Virða verður sjálfsákvörðunarrétt sveitar- 
félaga og faglegt ákvörðunarvald héraðsskjalavarðar þegar horft er til varðveislu einkaskjalasafna 
en þarna ráða tengsl og þekking starfsfólks miklu um hvernig til tekst. Í því ljósi er heillavænlegast 
að öll sveitarfélög landsins komi að rekstri héraðsskjalasafns.

F. Elli Hafliðason, Erla Dís sigur- 
jónsdóttir, ragnar Valgeir Jónsson, 
Halldóra Jónsdóttir, Guðmunda 
Ólafsdóttir, Einar Magnússon, 
Guðmundur Þorsteinsson, Hrafn 
sveinbjarnarson, símon Hjalti 
sverrisson, Birna Mjöll sigurðardóttir 
og Þorsteinn Tryggvi Másson á skóga- 
safni þar sem starfsfólk sjö héraðs- 
skjalasafna fundaði í október. 
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2021/34 steinþór kristjánsson (18.01.1931–13.04.2021), ljósmyndir. 0,08 hillumetrar – Guðmunda Gunnarsdóttir 

afhenti.

2021/35 leikfélag selfoss. 0,03 hillumetrar – leikfélag selfoss, F. Elli Hafliðason afhenti.

2021/36 skeiða- og Gnúpverjahreppur. 9,2 hillumetrar – Hrönn Jónsdóttir, þjónustufulltrúi skeiða- og 

Gnúpverjahrepps, afhenti.

2021/37 rjómabúið Baugsstöðum. 0,03 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/38 Hraðfrystihús stokkseyrar. 0,06 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/39 ræktunarsamband Eyrbyggja. 0,11 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/40 Búnaðarfélag stokkseyrarhrepps. 0,06 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/41 kirkjukór stokkseyrarkirkju. 0,03 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/42 Flóaáveitan. 0,03 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/43 Tómas Guðbrandsson (08.05.1897–27.06.1984), skálmholti. 0,08 hillumetrar – Brynhildur Tómasdóttir afhenti.

2021/44 Margrét Guðbrandsdóttir (14.08.1917–09.07.2009). 0,03 hillumetrar – Jón Ólafsson afhenti.

2021/45 ragnhildur Einarsdóttir (07.11.1922–22.03.2021). 0,22 hillumetrar – Elfa Bryndís Þorleifsdóttir afhenti.

2021/46 Búnaðarfélag Biskupstungna. 0,06 hillumetrar – kristófer a. Tómasson afhenti.

2021/47 Veiðifélag Árnessýslu, stóru-laxárdeild. 0,06 hillumetrar – sigurður Björgvinsson í skarði afhenti.

2021/48 Framsóknarfélag stokkseyrarhrepps. 0,03 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/49 skyggnir s/f, Dagskrá. 0,06 hillumetrar – Gísli sigurðsson afhenti.

2021/50 Héraðsskólinn á laugarvatni. 6,0 hillumetrar – Pálmi Hilmarsson afhenti.

2021/51 Powertalk Jóra. 0,14 hillumetrar – Hugrún Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi ritari, afhenti.

2021/52 Gunnar karl Gränz (30.11.1932–17.10.2022). 0,07 hillumetrar – Gunnar karl Gränz afhenti.

2021/53 Vallholt 12-14, þjónustuíbúðir. 0,18 hillumetrar – Guðrún linda Björgvinsdóttir forstöðukona afhenti.

2021/54 Geir Þórðarson (30.08.1922–28.10.2018). 0,03 hillumetrar – katrín rut sigurgeirsdóttir afhenti.

2021/55 Pétur Brandsson (29.03.1903–10.05.1986). 0,03 hillumetrar – sigríður Guðmundsdóttir afhenti.

2021/56 kvenfélag Þingvallahrepps. 0,14 hillumetrar – Margrét sveinbjörnsdóttir og steinunn Guðmundsdóttir í 

Heiðarbæ afhentu.

2021/57 kaupfélag Árnesinga á stokkseyri. 0,03 hillumetrar – óþekktur afhendingaraðili. 

2021/58 reykjadalur í Hrunamannahreppi. 0,03 hillumetrar – Guðríður s. Þórarinsdóttir afhenti.

2021/59 sóknarnefnd Tungufellskirkju. 0,06 hillumetrar – Einar Jónsson afhenti.

2021/60 Tungufell, ljósmynd. 0,03 hillumetrar – Einar Jónsson afhenti.

2021/61 soffía Túbalsdóttir (22.01.1902–20.06.1997), ljósmyndir. 0,28 hillumetrar – Hörður Björgvinsson afhenti.

2021/62 Hörður Björgvinsson (25.06.1940–), ljósmyndir. 0,03 hillumetrar – Hörður Björgvinsson afhenti.

2021/63 Grímur Guðmundsson (1837–1921), snússu í Hrunamannahreppi. 0,03 hillumetrar – steingrímur Þórðarson 

afhenti.

2021/64 kaupfélag Árnesinga, Oddur sigurbergsson kaupfélagsstjóri. 0,11 hillumetrar – Hörður Filipusson afhenti.

2021/65 Hreppstjórinn í stokkseyrarhreppi, Árni Tómasson. 0,08 hillumetrar – Ísleifur Árni Jakobsson afhenti.

2021/66 Birnustaðir, skeiðum. 0,20 hillumetrar – Valgerður Guðmundsdóttir afhenti.

2021/67 Jón Eiríksson í Vorsabæ. 0,24 hillumetrar – Eiríkur Jónsson afhenti.

2021/68 lionsklúbbur Þorlákshafnar. 0,16 hillumetrar – Tómas Jónsson afhenti.

2021/69 sigurjón Erlingsson (12.10.1933–). 0,03 hillumetrar – sigurjón Erlingsson afhenti.

2021/70 kolsholtshellir. 0,03 hillumetrar – Marta kristín sigmarsdóttir afhenti.

2021/71 kristján samúelsson (17.9.1911–16.7.1986). 0,03 hillumetrar – kristín Daníelsdóttir afhenti.
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skjöl afhent Héraðsskjalasafni Árnesinga 
árið 2021
2021/1 Héraðsskólinn á laugarvatni. 0,06 hillumetrar – Bókasafn Árborgar, Heiðrún D. Eyvindardóttir 

forstöðumaður afhenti.

2021/2 Barnaskóli selfoss. 0,03 hillumetrar – linda Dögg sveinsdóttir afhenti.

2021/3 Ferðafélag Árnesinga. 0,03 hillumetrar – Björg Halldórsdóttir, stjórnarformaður Ferðafélags Árnesinga afhenti.

2021/4 starfsmannafélagið Elfur. 0,06 hillumetrar – ragnhildur Jónsdóttir afhenti.

2021/5 Gréta Halldórsdóttir (19.12.1937–10.05.2020). 0,03 hillumetrar – Björn Halldórsson afhenti.

2021/6 Húnaröstin Ár 150. 0,85 hillumetrar – Eðvarð Jóhannesson afhenti.

2021/7 sóknarnefnd stóra-Núpskirkju. 0,46 hillumetrar – kristjana Heyden Gestsdóttir, formaður sóknarnefndar 

stóra-Núpskirkju afhenti.

2021/8 Árni Guðmundsson (13.03.1926–10.02.2012) og Guðrún Bárðardóttir (08.01.1927–19.02.2010). 0,03 

hillumetrar – Guðmundur Árnason afhenti.

2021/9 Jón Eiríksson (20.10.1921–28.05.2010) í Vorsabæ. 0,8 hillumetrar – Ingveldur Jónsdóttir afhenti.

2021/10 Héraðsskólinn á laugarvatni. 0,03 hillumetrar – Flensborgarskólinn í Hafnarfirði afhenti.

2021/11 leikskólinn krakkaborg. 1,59 hillumetrar – sara Guðjónsdóttir leikskólastjóri afhenti.

2021/12 sparisjóður skeiðahrepps. 0.4 hillumetrar – Ingveldur Jónsdóttir afhenti.

2021/13 leikfélag Hveragerðis. 0,03 hillumetrar – sigurður Guðjónsson afhenti.

2021/14 skátafélag Hveragerðis. 0,06 hillumetrar – sigurður Guðjónsson afhenti.

2021/15 Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita. 10,3 hillumetrar – Davíð sigurðsson byggingafulltrúi afhenti.

2021/16 sigurgrímur Jónsson (5.6.1896–15.1.1981), Holti. 3,2 hillumetrar – Einar sveinbjörnsson afhenti.

2021/17 Bláskógaskóli. 2,51 hillumetrar – lára Bergljót Jónsdóttir skólastjóri afhenti.

2021/18 Biskupstungnahreppur. 0,08 hillumetrar – lára Bergljót Jónsdóttir, skólastjóri Bláskógaskóla reykholti, 

afhenti.

2021/19 Ingibjörg Eyfells (04.12.1895–24.02.1977), ljósmyndir. 0,03 hillumetrar – Dóra Hjálmarsdóttir afhenti.

2021/20 listasafn Árnesinga. 0,38 hillumetrar – kristín scheving safnstjóri afhenti.

2021/21 skeiðahreppur. 0,06 hillumetrar – Ingveldur Jónsdóttir afhenti.

2021/22 Hjalti Jakobsson (15.03.1929–18.06.1992) og Fríður Pétursdóttir (21.03.1935–17.10.2020), ljósmyndir. 

0,03 hillumetrar – Guðbjörg Elín Hjaltadóttir afhenti.

2021/23 Varmá í Hveragerði. 0,03 hillumetrar – Drífa Þrastardóttir afhenti.

2021/24 sigmundur stefánsson (02.02.1953–). 0,03 hillumetrar – sigmundur stefánsson afhenti.

2021/25 anna Tómasdóttir (02.11.1894–10.06.1949) og sigfús Árnason (20.04.1892–01.10.1975). 0,22 hillumetrar – 

lýður Pálsson, safnstjóri Byggðasafns Árnesinga, afhenti.

2021/26 Hafnarnefnd Eyrarbakka. 0,03 hillumetrar – Magnús karel Hannesson afhenti.

2021/27 Félag eldriborgara á selfossi, styrktarfélag aldraðra. 0,08 hillumetrar – sigríður Guðmundsdóttir afhenti.

2021/28 kárastaðir í Þingvallahreppi. 0,03 hillumetrar – Gunnlaugur Geir Guðbjörnsson afhenti.

2021/29 Fossheiði 3, selfossi. 0,08 hillumetrar – Guðmunda Gunnarsdóttir afhenti.

2021/30 Félagsþjónusta Árborgar. 5,3 hillumetrar – signý Harpa Hjartardóttir, skjalastjóri sv. Árborgar, afhenti.

2021/31 Brunavarnir Árnessýslu. 0,11 hillumetrar – signý Harpa Hjartardóttir, skjalastjóri sv. Árborgar, afhenti.

2021/32 Dvalarheimilið sólvellir, Eyrarbakka. 0,22 hillumetrar – signý Harpa Hjartardóttir, skjalastjóri sv. Árborgar, 

afhenti.

2021/33 skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings. 0,16 hillumetrar – sigurdís Erlendsdóttir, ritari skóla- og 

velferðarþjónustu Árnesþings, afhenti.
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2021/72 Böðvar stefánsson (2.1.1924–27.4.2015). 0,52 hillumetrar – anna Björg Þorláksdóttir afhenti.

2021/73 samband garðyrkjubænda. 0,46 hillumetrar – axel sæland, formaður sambands garðyrkjubænda, afhenti.

2021/74 Árni Eyþór Eiríksson (29.03.1901–21.12.1965), Bjarnaborg. 0,06 hillumetrar – Árni Eiríksson á ljónsstöðum 

afhenti.

2021/75 Guðfinna sigurðardóttir (13.11.1885–22.07.1963). 0,03 hillumetrar – Árni Eiríksson á ljónsstöðum afhenti.

2021/76 Guðjón anton sigurðsson (12.9.1899–11.7.1976) Gufudal. 0,06 hillumetrar – Haraldur arngrímsson 

afhenti.

2021/77 Garðyrkjubændafélag Árnessýslu. 0,06 hillumetrar – Haraldur arngrímsson afhenti.

2021/78 Ásta Þóra Jónsdóttir (29.04.1916–15.04.2000). 0,03 hillumetrar – logi Jónsson afhenti.

2021/79 Vallaskóli. 14,48 hillumetrar. Guðbjartur Ólason skólastjóri afhenti.

2021/80 leikskólinn Hulduheimar. 1,14 hillumetrar. kristrún Hafliðadóttir leikskólastjóri afhenti.

2021/81 skeiðahreppur. 0,86 hillumetrar – Hrönn Jónsdóttir, þjónustufulltrúi skeiða- og Gnúpverjahrepps, afhenti.

2021/82 Gnúpverjahreppur. 3,75 hillumetrar – Hrönn Jónsdóttir, þjónustufulltrúi skeiða- og Gnúpverjahrepps, 

afhenti.

2021/83 Husl ehf. 0,03 hillumetrar – sóley Hólmarsdóttir starfsmaður VIss afhenti.

2021/84 VIss Vinnu- og hæfingarstöð selfossi. 0,06 hillumetrar – sóley Hólmarsdóttir starfsmaður VIss afhenti.

2021/85 Árni sverrir Erlingsson (3.7.1935–2.7.2019) - Tryggvaskáli. 0,27 hillumetrar – sigríður sæland afhenti.

2021/86 Hitaveita Brautarholts. 0,46 hillumetrar – Hrönn Jónsdóttir, þjónustufulltrúi skeiða- og Gnúpverjahrepps, afhenti.

2021/87 sveinn Einarsson (5.11.1922–28.2.2007) og sigríður Einarsdóttir (10.4.1920-7.6.2020), lækjarbrekku. 0,03 

hillumetrar – Þorsteinn Ólafsson afhenti.

2021/88 Bjarni Eggertsson (4.5.1877–2.12.1951) Tjörn, Eyrarbakka. 0,46 hillumetrar – lýður Pálsson, safnstjóri 

Byggðasafns Árnesinga, afhenti.

2021/89 Óttar Indriðason (21.4.1920–25.6.1994), veiðivörður. 0,03 hillumetrar – Björn sverrisson afhenti.

2021/90 Árni sverrir Erlingsson (3.7.1935–2.7.2019), ljósmyndir. 0,06 hillumetrar – sigríður sæland afhenti.

2021/91 stangveiðifélag selfoss. 0,03 hillumetrar – sigríður sæland afhenti.

2021/92 sóknarnefnd Mosfellssóknar. 0,98 hillumetrar – Hörður Óli Guðmundsson afhenti.

2021/93 Þjórsárskóli. 2,27 hillumetrar – Bolette Höeg koch skólastjóri afhenti.

2021/94 Félagsmálanefnd Uppsveita Árnessýslu og Flóa. 0,8 hillumetrar – Velferðarþjónusta Árnesþings laugarási, 

Edda sigurjónsdóttir félagsráðgjafi afhenti.

2021/95 sóknarnefnd Hveragerðissóknar. 0,82 hillumetrar – Egill Gústafsson afhenti.

2021/96 sóknarnefnd kotstrandarsóknar. 0,24 hillumetrar – Egill Gústafsson afhenti.

2021/97 Félag eldri borgara í Hveragerði. 0,06 hillumetrar – Egill Gústafsson afhenti.

2021/98 Ungmennafélagið Hvöt. 0,06 hillumetrar – Hörður Óli Guðmundsson afhenti.

2021/99 leikskólanefnd Grímsnes- og Grafningshrepps. 0,03 hillumetrar – Hörður Óli Guðmundsson afhenti.

2021/100 leikskólinn Jötunheimar. 2,02 hillumetrar – Júlíana Tyrfingsdóttir leikskólastjóri afhenti.

2021/102 leikskólinn Ásheimar. 0,06 hillumetrar – Júlíana Tyrfingsdóttir, leikskólastjóri Jötunheima, afhenti.

2021/101 Guðmundur Bergsson (2.6.1915–26.6.2000) og Þrúður sigurðardóttir (15.7.1924–28.9.2000), Hvammi. 

0,32 hillumetrar – svanfríður Guðmundsdóttir afhenti.

2021/103 listvinafélag Hveragerðis. 0,03 hillumetrar – Egill Gústafsson afhenti.

2021/104 söngsveit Hveragerðis. 0,03 hillumetrar – Egill Gústafsson afhenti.

2021/105 Jarðanefnd Árnessýslu. 0,24 hillumetrar – Búnaðarsamband suðurlands, sveinn sigurmundsson 

framkvæmdastjóri afhenti.

2021/106 Guðmundur Helgi Eiríksson (13.02.1899–06.11.1984), Merkigarði. 0,06 hillumetrar – Árni Eiríksson á 

ljónsstöðum afhenti.

2021/107 sóknarnefnd stokkseyrarsóknar. 0,03 hillumetrar – Árni Eiríksson á ljónsstöðum afhenti.

2021/108 Þingborgarskóli. 0,03 hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2021/109 sveinn Jónsson (21.6.1906–30.9.1989) og Eyrún Guðjónsdóttir (25.2.1905–6.11.1970), langholtsparti. 

0,03 hillumetrar – Jón M. Ívarsson afhenti.

2021/110 sigurjón Erlingsson (12.10.1933–). 0,03 hillumetrar – sigurjón Erlingsson afhenti.

2021/111 Áveitan. 0,03 hillumetrar – Ungmennafélagið Þjótandi afhenti.

2021/112 Hvatarblaðið. 0,03 hillumetrar – Ungmennafélagið Hvöt afhenti.

2021/113 Gaukurinn Fréttabréf skeiða- og Gnúpverjahrepps. 0,03 hillumetrar – skeiða- og Gnúpverjahreppur afhenti.

2021/114 Pési - Fréttabréf Hrunamannahrepps. 0,03 hillumetrar – Hrunamannahreppur afhenti.

2021/115 Eiríkur kristinn Eyvindsson. 1 hillumetri – Pálmi Hilmarsson afhenti.

Hluti skjala kaupfélags Árnesinga sem 
nú eru í tímabundinni geymslu í nýju 
húsnæði Byggðasafns Árnesinga að 

Búðarstíg á Eyrarbakka.
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