
Viðburðir í Safnahúsi 2016 
Vikulegur Ljósmyndadagur Safnahúss yfir veturinn. 

 7. janúar. Einarsstofa. Sýning Sigurðar K. Árnasonar lýkur.  

 8. janúar. Einarsstofa. Sýning Guðlaugar Arasonar opnar. 

 9. janúar. Ratleikur jólakattarins í Sagnheimum. 

 22. janúar. Einarsstofa. Landsleiknum Allir lesa.is ýtt úr vör í tilefni af því að 

Vestmannaeyjar unnu keppnina ári áður. 

 23. janúar. Sagnheimar.  Páley Borgþórsdóttir lögreglustjóri  kynnir viðbragðs- og 

rýmingaráætlun fyrir Vestmannaeyjar vegna eldgoss og annarra hamfara. 

 23. janúar. Einarsstofa. Sýning Ásmundar Friðrikssonar opnar. 

 12. febrúar. Saga og súpa í Sagnheimum. Margrét Lára Viðarsdóttir landsliðskona: ,,Við 

erum það sem við hugsum.“ 

 18. febrúar. Samstarf Visku og Ljósmyndasafns Safnahúss. Ljósmyndir Sigurgeirs 

Jónasson sýndar og kynntar af listamanninum. 

 19. febrúar. Einarsstofa. Dagskrá og opnun sýningar í tilefni af 90 ára afmæli 

Hvítasunnukirkjunnar í Vestmannaeyjum.   

 2. mars. Einarsstofa. Málþing um mikilvægi læsis. Í samstarfi við Rótarý í 

Vestmannaeyjum. 

 3. mars. Saga og súpa í Sagnheimum. Kristinn R. Ólafsson: „Eyjapeyjar á siglingu“. 

 4. mars. Einarsstofa. Sýning Óskars Guðnasonar opnar. 

 20. mars. Einarsstofa. Fyrirlestur og opnun ljósmyndasýningar Stefáns Hauks 

Jóhannessonar ráðuneytisstjóra. 

 28. mars. Samstarf Visku og Ljósmyndasafns Safnahúss. Ljósmyndir Sigurgeirs Jónasson 

sýndar og kynntar af listamanninum. 

 5. apríl. Saga og súpa í Sagnheimum. Róbert Guðfinnsson: „Úr síldarbæ í nýsköpun“. 

 21. apríl. Einarsstofa. Dagskrá í tilefni af sumardeginum fyrsta. Sigurvegarar Stóru 

upplestrarkeppninnar lesa, Goslokalagið 2016 frumflutt og bæjarlistamaður 2016 

kynntur. 

 22. apríl. Einarsstofa. Dagskrá og opnun sýningar í tilefni af afhendingu um 1.000 

teikninga Sigmunds Jóhannssonar teiknara en áður voru um 10.000 teikningar hans 

komnar í hús.  

 4. maí. Einarsstofa. „Með Eyjar í hjarta og hjartað í Eyjum“. Dagskrá með brottfluttum 

Eyjamönnum. 

 18. maí. Sagnheimar. Íslenski safnadagurinn – Söfn og menningarlandslag. Perla 

Kristinsdóttir: Húðflúrlist á Íslandi. 



 19. maí. Einarsstofa. Dagskrá og opnun sýningar á afrakstri samstarfs við 4. bekk 

Hamarsskóla um uppáhaldsbókina. 

 5. júní. Einarsstofa. Einarsstofa. Sýning og samantekt um sögu forseta lýðveldisins í 

tilefni af forsetakosningum. 

 17. júní. Fjallkonan í Hraunbúðum, á norrænu kvennaþingi í Akóges og á 

Stakkagerðistúni. 

 19. júní. Kvenréttindadagurinn. Söguganga um sögu kvenna í Sagnheimum. 

 2. júlí. Goslok. Opnuð sýning vegna verkefnisins „Allir í bátana“ í Sagnheimum,  

 2. júlí. Goslok. Sagnheimar. Ingibergur Óskarsson kynnir verkefnið „Allir í bátana“ og 

hvernig það hafi unnist. Björgvin Agnarsson MA nemi fjallar um hvernig nýti megi 

upplýsingar verkefnisins til frekari rannsókna. 

 3. júlí. Einarsstofa. Goslokasamsýning Jónýjar og Konnýjar. 

 15. júlí. Einarsstofa. Önnur sýning Guðlaugs Arasonar. 

 17. júlí. Tyrkjaránsdagur á Skansinum. Birgir Loftsson sagnfræðingur flytur erindið 

„Virkið í Vestmannaeyjum“. 

 25. júlí. Sagnheimar. Forsýnd kvikmynd um lífshlaup Páls Steingrímssonar: „Frá Heimaey 

á heimsenda“ sem gerð var með stuðningi Safnahúss og SASS. 

 23. ágúst. Einarsstofa. „Börn og minningar“, ljósmyndasýning.  

 8. sept. Einarssofa. Opnun sýningar Ísabellu Leifsdóttur. 

 30. september. Einarsstofa. Handverkssýning um strandmenningu, samstarfsverkefni 

Sagnheima og Safnahúss. 

 30. september. Sagnheimar. Opnuð ný sýning sem segir frá þeim sex vitum sem tilheyra 

Vestmannaeyjaklasanum. 

 2. október. Sagnheimar. Haustþing Íslenska vitafélagsins í samstarfi við Sagnheima og 

SASS:  „Strandmenning – auður og ógnir“. 

- „Auður við íslenska strönd“. Kristján Sveinsson sagnfræðingur. 

- „Nordisk kunstkultur og nýsköpun í vitum“. Sigurbjörg Árnadóttir, formaður 

Vitafélagsins. 

- „Hraunið tamið: Frá Axlarsteini til Urðarvita“. Gísli Pálsson mannfræðingur. 

- „Virkjum golfstrauminn!“ Ívar Atlason forstöðumaður HSVeitna . 

- „Strandar-auður, vannýttur fjársjóður fyrir hönnuði“. Emilía Borgþórsdóttir 

hönnuður. 

 4. október. Sagnheimar. Heimsókn eldri borgara í samstarfi við Kviku og félag eldri 

borgara. 

 7. okt. Einarsstofa. Þorvaldur Jónsson opnar myndlistarsýningu. 

 3. nóv.  Einarsstofa kl. 13:30-15:30.  Úr  ótrúlegu myndasafni Gísla J. Johnsen sem nýverið var 

fært Safnahúsi að gjöf. Ljósmyndirnar verða sýnda á vikulegum Ljósmyndadegi. 

 3. nóv. kl 20:00. Ármann Reynisson kynnir nýjustu Vinjettuna sína, þá sextándu í röðinni. 
Ármann fær einvala lið til að lesa úr bókinni. 

 4. nóv. Einarsstofa: kl. 18:00 opnar Hugleikur Dagsson sýninguna WHERE´S GOD í tilefni af 

útkomu samnefndrar bókar sinnar 



 5. nóv. Einarsstofa: kl. 13:00 koma í heimsókn skáldmennin Stefán Máni, Orri Harðarson og 
Bjartmar Guðlaugsson sem kynna og lesa úr nýrri bók sinni.  

 10. nóv. Samstarf Safnahúss og Visku. Endurtekin sýning Gísla J. Johnsen með rúllandi 

myndum á skjá.  

 16. nóv. Einarsstofa: Kynning á tímaritinu Stuðlaberg og er helgað hefðbundinni ljóðlist. 

Ritstjóri, útgefandi og ábyrgðarmaður er Ragnar Ingi Aðalsteinsson og sér hann um 

kynninguna. 

 16. nóv. Bókasafn. Jólasveinaklúbbnum ýtt úr vör. 

 1. des. Einarsstofa. Jóladagatal Listaverkasafns Vestmannaeyja. Skipt var um eina mynd á 

degi hverjum fram til jóla. 

 6. des. Einarsstofa. Gamlir sveinar í nýjum búningum. Sýning  Sagnheima á vinningstillögu 

Bryndísar  Gunnarsdóttur á búningum fyrir íslensku jólasveinana. 

 21. des. Einarsstofa.  Uppskeruhátíð Jólasveinaklúbbsins. Jólasveinninn mætir ásamt félögum 

úr Leikfélagi Vestmannaeyja sem brugðu á leik. Jólalögin sungin og spiluð. 

  

 

 

 


