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Skúlptúrgarður við 
Alþýðuhúsið á Siglufirði
Umsækjandi:
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir

Aðalheiður vinnur nú að því að koma upp 
ævintýralegum skúlptúrgarði sem byggir á 
gömlum íslenskum hefðum, handverki og 
þjóðsögum í bland við lifnaðarhætti dagsins 
í dag. Garði þar sem gestir og heimamenn 
geta fundið athvarf fyrir hugmyndaflug og 
einveru en einnig notið samvista við 
listaverk og aðra gesti.

Garðurinn verður afmarkaður með runnum 
og veggjum, gengið inn að vestan og verður 
opinn almenningi daglega frá kl. 10:00 til kl. 
22:00.

Styrkupphæð kr. 200.000



Menningarstarf í Alþýðuhúsinu á Siglufirði
Umsækjandi: Alþýðuhúsið á Siglufirði, félag

Alþýðuhúsið á Siglufirði hefur staðið fyrir margþættu menningarstarfi á ársgrundvelli síðan árið 2012. Þar er starfrækt 
gallerí sem nefnist Kompan. Í kompunni eru settar upp 9-10 sýningar á ári sem standa yfir í 3 vikur í senn hver sýning. 

Listamennirnir sem sýna dvelja í Alþýðuhúsinu vikuna á undan opnun við vinnu sína sér að kostnaðarlausu. 
Í alrými hússins er efnt til mánaðarlegra viðburða sem nefnast Sunnudagskaffi með skapandi fólki og eru klukkutíma 
langir viðburðir þar sem ýmist skapandi fólk segir frá og sýnir verk sín og starf. Hér koma bæði heimamenn og 
utanaðkomandi til leiks. 

Í sal Alþýðuhússins eru settir upp stærri viðburðir og listasmiðjur, tónleikar, fjöllistasýningar, ljóðadagskrá, dans og 
hvað eina sem við kemur skapandi hugsun. 

Kappkostað er að virkja heimamenn til þátttöku og hefur það sóst vel. 

Styrkupphæð 350.000 kr. -



Listasýningar hjá Abbý
Umsækjandi: Arnfinna 
Björnsdóttir

Abbý rekur vinnustofu að Aðalgötu 13 á 
Siglufirði þar sem hún vinnur að list sinni, 
klippimyndum frá Síldarárunum og 
annarri myndlist ásamt handverki.

Þann 20. maí ár hvert opnar hún sýningu 
sem er opin til 20. september eða lengur. 

Abbý sækir um styrk til að halda 
listasýningu á árinu.

Styrkupphæð kr. 50.000 kr. -



Krakkar láku (léku) saman
Skapandi spunasmiðja og kvikmyndagerð

Umsækjandi: Brák Jónsdóttir

Sumarið 2020 verður krökkum í Fjallabyggð boðin þátttaka í tilraunakenndri spunasmiðju og 
lagt verður af stað með listræna rannsókn um svæðið okkar. 

Smiðjan er fyrri hluti verkefnisins og henni stjórna tveir listamenn sem dvalið hafa mikið og 
unnið að listsköpun sinni á Siglufirði. Það eru þau Brák Jónsdóttir, myndlistakona og Þórir 
Hermann Óskarsson, tónlistarmaður. 

Helst af öllu verður lagt upp úr metnaðarfullu og frjóu samstarfi, forvitni og skemmtun. 

Tilraunir smiðjunnar verða festar á filmu svo úr verður efniviður til stuttmyndagerðar. 

Annar hluti verkefnisins felst í úrvinnslu þess efnis og ætla þau Brák og Þórir Hermann að 
flétta saman sín sérsvið og vinna að þessu þverfaglega listformi, kvikmyndinni.

Styrkupphæð 200.000 kr. -



Upplyfting fyrir heldri 
borgara

Umsækjandi: 
Félag eldri borgara í Ólafsfirði

Félag eldri borgara í Ólafsfirði langar að 
lífga aðeins upp á hversdagsleikann með 
því að fara saman á einhvern 
menningarviðburð utan Fjallabyggðar t.d. í 
leikhús,  svona á útmánuðum. 

Félagið hefur einnig farið í dagsferð í rútu á 
hverju sumri eða hausti og stefnir á að 
halda þeim sið áfram.

Styrkupphæð 50.000 kr. -



Listasýningar í Pálshúsi

Umsækjandi: 
Fjallasalir Sigurhæðir ses.

Styrkur er veittur til listsýninga í Pálshúsi

Í Pálshúsi verður opnuð myndlistarsýning Árna 
Rúnars Sverrissonar og mun hún standa frá opnun 
Pálshúss þann 1. júní - 20. júlí. 

Þá munu Sigtryggur B. Baldvinsson og Tinna 
Gunnarsdóttir sýna verk sín og mun þau opna þegar 
efri hæð hússins verður tekin í notkun þann 1. ágúst 
nk. um leið og Berjadagar hefast og haldið verður 
upp á 75 ára afmæli Ólafsfjarðar 

Í september/október er fyrirhugað að fá listamann 
af Norðurlandi Joris Readymaker

Í desember er svo hin landsþekkta Jólasveinasýning.

Styrkupphæð 200.000 kr. -



Fjallabyggðargrunnur -
Myndasýning af bæjarbúum 

Umsækjandi: 
Fríða Björk Gylfadóttir

Myndverk þar sem unnið er með mynd af hverjum íbúa 
Fjallabyggðar. 

Hugmyndina að verkefninu fékk Fríða um það leyti sem verkefninu 
um Héðinsfjarðartrefilinn var að ljúka. Það verkefni átti að tengja 
saman byggðakjarnana og er þetta verk framhald af sama 
„konsepti“ eða hugmynd að mörgu leyti, nema nú vinnur Fríða með 
íbúum. Fríða ætlar að taka á móti hverjum íbúa Fjallabyggðar á 
kaffihúsinu þar sem hún mun taka mynd af hverjum fyrir sig, háum 
sem lágum. Smátt og smátt verður til sá grunnur sem skapar þetta 
myndverk, eftir því sem fleiri íbúar skila sér til myndatöku, þeim 
mun skemmtilegra og stórfenglegra. Fríða stefnir að því að vera 
búin að taka myndirnar 15. júlí og að verkinu verði lokið 2. október 
þegar 10 ár eru frá því trefillinn varð til. 

Styrkupphæð 100.000 kr. -



Síldarstúlkur

Umsækjandi: 
Halldóra Guðjónsdóttir

Einleikurinn Síldarstúlkur verður sýndur á 
sögulofti Kaffi Rauðku. Stefnt verður 
að því að fara með sýninguna inn í elstu 
bekki grunn,- og framhaldsskóla.

Sýningin fjallar aðallega um sögur kvenna 
sem unnu í síldinni á síldarárunum á 
Siglufirði. Verið er að semja við Andreu 
Elínu Vilhjálmsdóttur leikstjóra og 
handritshöfund sem ættuð er frá 
Siglufirði, um leikstjórn og skrif á verkinu. 
Halldóra mun leika í sýningunni.

Tilefni sýningarinnar er að heiðra gamla 
tíma. Samvinna um aðstoð við söfnun 
heimilda er með Síldarminjasafninu.

Styrkupphæð 200.000 kr. -



Freymundur ÓF-6
Umsækjandi: Helgi Jóhannsson

Verkefnið Freymundur ÓF-6 er hluti af stærra verkefni sem snýr að því að segja sögu bátsins 
ásamt sögu smábátaútgerðar í Ólafsfirði.

Verkefnið nú er að vinna myndefni sem Muninn kvikmyndagerð ehf. á og nýta það til sýninga í 
væntanlegu húsnæði. 

Styrkupphæð 250.000 kr. -



Kórsöngur og fleira

Umsækjandi: 
Kirkjukór Ólafsfjarðar

Kirkjukór Ólafsfjarðar hlýtur styrk vegna 
söngferðar, raddþjálfunar kórfélaga 
ásamt öðru.

Styrkupphæð 125.000 kr. -



Kóramót á Akureyri

Umsækjandi: 
Kór eldri borgara í 
Fjallabyggð

Kór eldri borgara í Fjallabyggð sækir um 
styrk vegna kóramóts á Akureyri þar sem 
kórar frá Norðurlandi koma saman. 

Kórinn syngur við ýmis tækifæri til dæmis 
á fundum eldri borgara, á 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands á 
Siglufirði, á Hornbrekku í Ólafsfirði og á 
aðventukvöldum og hátíðum á vegum 
Fjallabyggðar.

Styrkupphæð 125.000 kr. -



Útgáfa geisladisks með 
rímnakveðskap

Umsækjandi: 
Kvæðamannafélagið Ríma

Sótt er um styrk til útgáfu á rímnakveðskap. 
Félagar í Kvæðamannafélaginu Rímu í Fjallabyggð hafa á árinu 
unnið að gerð geisladisks með kveðskap. Tekin hafa verið upp 
alls 55 rímnalög á árinu 2019. Upptökur fóru fram í lok árs 2018 
og fyrri hluta árs 2019. Af þessum fjölda kvæðalaga verða valin 
25-30 kvæðalög sem sett verða á geisladisk til útgáfu. 
Hljóðvinnsla var unnin af Gunnari Smára Helgasyni. Enn á eftir 
að velja kvæðalög úr safninu og fínpússa "master" til 
fjölföldunar. Einnig þarf hanna að prenta bækling og umslag 
utan um diskinn.

Styrkupphæð 50.000 kr.-



Þrek og tár

Umsækjandi: 
Leikfélag Fjallabyggðar

Nú í janúar hóf Leikfélag Fjallabyggðar æfingar á 
leikritinu Þrek og tár eftir Ólaf Hauk Símonarson 
og það er María Sigurðardóttir sem leikstýrir. 
Styrknum verður varið í kostnað við að koma 
þeirri sýningu á svið. Hann mun því nýtast í 
ýmsan kostnað eins og leyfisgjöld fyrir verkinu, 
húsaleigu, leikmunakaup og fleira. 

Verkið er sett upp með aðkomu nemenda á 
listabraut í Menntaskólanum á Tröllaskaga.

Leikarar verksins eru tæplega 20 talsins auk 
fjölda annarra sem koma að uppsetningunni.

Styrkupphæð 350.000 kr.-



Sögutorg Ólafsfjarðar 
– söguskilti

Umsækjandi: 
Markaðsstofa Ólafsfjarðar

Verkefnið er hluti að stærra verkefni um 
eflingu ferðaþjónustu, aðlaðandi 
aðstöðusköpun fyrir ferðamenn í 
Ólafsfirði.

Markmið verkefnisins er að gera sögu og 
mannlíf Ólafsfjarðar sýnilegt og fræða 
gesti og heimamenn um sögu og sérkenni 
staðarins í máli og myndum með því að 
setja upp hefðbundin söguskilti um 
þéttbýlismyndun, þróun byggðar, 
atvinnuhætti og mannlíf.

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Sýning - 100 ára afmæli 
Skíðafélags Siglufjarðar 
Skíðaborg

Umsækjandi: 
Skíðafélag Siglufjarðar

Sótt er um styrk til sýningarhalds í tengslum við 
100 ára afmæli skíðafélagsins.

Markmið sýningarinnar er að miðla þeim mikla 
menningararfi sem að nást hefur fram á þeim 100 
árum sem að Skíðafélag Siglufjarðar Skíðaborg 
hefur verið starfandi, sýna fram á breytingar á 
skíðasvæðum, skíðatækni og búnaði. Síðast en 
ekki síst að koma til skila hinni miklu fórnfýsi 
þeirra aðila sem að félaginu hafa komið með 
ómældri sjálfboðaliðavinnu. 

Sett verður fram tímalína í myndformi af fólki, 
stöðum og búnaði til að sýna fram á þær 
breytingar sem orðið hafa á aðstöðu til iðkunar, 
breytingar á tækni og búnaði. 

Styrkupphæð 100.000 kr.-



Litlu arabarnir - Acrobatic flokkurinn úr Ólafsfirði
Umsækjandi: Unnur Maria Máney Bergsveinsdóttir

Markmið verkefnisins er að varðveita athyglisverðan hluta af íþrótta- og menningarsögu 
Ólafsfjarðar og forða þessari sögu frá glötun. Starfsemi akróbatík fimleikaflokksins Litlu 
arabarnir var einstök hér á landi og mjög merkileg í menningarlegu tilliti. Saga flokksins er í 
dag lítt þekkt og hefur ekki verið skráð. Verkefnið verður unnið með aðferðafræði munnlegrar 
sögu og afrakstur verkefnisins kynntur í formi greinar. Efniviðurinn sjálfur, viðtölin, verða gerð 
aðgengileg á vef Landsbókasafns.

Styrkupphæð 150.000 kr.-



Berjadagar 
tónlistarhátíð 2020

Umsækjandi: 
Berjadagar, félag um 
tónlistarhátíð

Berjadagar tónlistarhátíð í Ólafsfirði er sígild tónlistarhátíð. 

Hún er haldin árlega í ágúst og stendur frá fimmtudegi til 

sunnudags. Hátíðin breytist lítillega á milli ára en þó helst 

form hennar svipað. Á Berjadögum eru alltaf tvennir 

kvöldtónleikar í Ólafsfjarðarkirkju á fimmtudag og föstudag 

og kvöldtónleikar í Menningarhúsinu Tjarnarborg á 

laugardag. 

Á Berjadögum í ár verður hvatt til söngs undir yfirskriftinni 

,,Krákan situr á steini" og tengist norrænum þjóðlögum á 

öllum norrænu tungumálunum. Lögð verður áhersla á 

norrænan arf, norrænan söng svo eitthvað sé talið.

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Síldarævintýrið á Siglufirði

Umsækjandi:
Þórarinn Hannesson

Helstu markmiðin með hátíðinni eru að sýna allt 
það öfluga menningar- og mannlíf sem 
Siglufjörður hefur upp á að bjóða og að skapa 
vettvang fyrir íbúa til að eiga góðar stundir 
saman. Hátíðin samanstendur af fjölda smærri 
viðburða sem verða haldnir vítt og breitt um 
miðbæinn. Fjöldi hagsmunaaðila og áhugafólk um 
hátíðina mun leggja sitt af mörkum með 
viðburðum, fjármagni, vörum og þjónustu svo 
hátíðin geti orðið sem fjölbreyttust og 
ánægjulegust fyrir íbúa og gesti

Sótt er um styrk í formi afnota af munum 
sveitarfélagins ásamt vinnuframlagi starfsmanna.

Styrkur samþykktur



Vinabæjamót á Siglufirði
Umsækjandi: Norræna félagið á Siglufirði

Tekið verður á móti 4-5 gestum frá hverjum vinabæ en þeir eru níu með Siglufirði. 
Holmestrand í Noregi, Vanersborg í Svíþjóð, Herning í Danmörku, Husby í Suður Slésvík, Arzuk 
á Grænlandi, Eiði í Færeyjum og Álandseyjar

Það er hefðbundin dagskrá á vinabæjamótum, móttaka að kvöldi fyrsta dags, fundur stjórnar 
og hátíðarkvöldverður á föstudegi. Á laugardegi skoðunarferðir og fleira, dagsetning mótsins 
er stíluð á Trilludaga til að nýta þá dagskrá. Á sunnudagsmorgni hefur verið haldin lítil messa 
þar sem þátttakendur lesa ritningu hver á sínu tungumáli og boðið upp á hressingu áður en 
gestir fara til síns heima. 

Styrkupphæð 50.000 kr.-



Sigló Freeride

Umsækjandi: 
Erla Jóhannsdóttir 
The Empire ehf. 

Sigló Freeride er annars vegar skíða - og 
snjóbretta keppni í rennsli utan brauta og er 
partur af alþjóðlegri mótaröð og hins vegar 
tónleikahald og önnur skemmtun. 
Tónleikahaldið er fyrst og fremst hugsað til þess 
að gefa mótinu heilsteypta mynd og styðja við 
keppnina sjálfa og hvetja fólk þannig til þess að 
mæta til Siglufjarðar þessa helgi og taka þátt, 
hvort sem um er að ræða keppendur eða 
áhorfendur. Allir sem hafa vald á skíðum og 
snjóbrettum eru velkomnir, ungir sem aldnir. 

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Ljóðahátíðin 
Haustglæður

Umsækjandi: 
Ungmennafélagið Glói og 
Félag um Ljóðasetur 
Íslands

Hátíðin hefur verið haldin árlega í Fjallabyggð síðan árið 2007 
og er líklega lífseigasta ljóðahátíð landsins. Upphaflega tilefnið 
var, auk markmiðana sem hafa verið á svipuðum nótum frá 
upphafi, að auka fjölbreytni í menningarlífi svæðisins.

Dagskrárliðir hátíðarinnar verða 10 -12 talsins. Þar eru hefðbundin 
atriði eins og skólaheimsóknir skálda, heimsókn skálda á 
dvalarheimili aldraðra, ljóðasamkeppni nemenda, ljóðakvöld 
heimamanna, heimsóknir skólahópa á Ljóðasetrið, flutt tónlist sem 
samin hefur verið við ljóð íslenskra skálda o.fl. 

A.m.k. eitt þjóðþekkt skáld kemur fram á hátíðinni auk heimafólks 
og yngri kynslóðin verður virkjuð til sköpunar og fær þjálfun í að 
koma fram. 

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Sápuboltinn í Ólafsfirði

Umsækjandi:
Viktor Freyr Elísson

Sápuboltamótið í Ólafsfirði verður haldið í fjórða 
sinn nú í sumar. 

Síðustu þrjú ár hefur hátíðin stækkað hratt og 
áætla forsvarsmenn hennar að hún muni halda 
áfram að stækka og verða betri. 

Í ár verður reynt að ná til fleiri aðila en eingöngu 
þeirra sem taka þátt í mótinu sjálfu og verður 
dagskráin fjölskyldumiðuð fyrir alla.

Styrkupphæð 200.000 kr.-



Sjómannadagshátíð 2020
Umsækjandi: Sjómannadagsráð

Sjómannadagsráð og Sjómannafélag Ólafsfjarðar, sækja um styrk til að halda uppi 
metnaðarfullri dagskrá um sjómannadagshelgina, eins og undanfarin ár.

Sjómannadagsráð / Sjómannafélags Ólafsfjarðar vinnur alla undirbúningsvinnu, sem hefst á 
haustdögum, sem og alla framkvæmdarvinnu vegna sjómannadagshátíðar. 

Sjómannafélag Ólafsfjarðar er fjárhagslegur bakhjarl hátíðarinnar. 

Sjómannadagshátíðin er fjölskylduhátíð og öllum opin. 

Styrkupphæð 1.000.000 kr.-
Styrkur í formi afnota af mannvirkjum og munum Fjallabyggðar.



Þjóðlagahátíðin á Siglufirði 
Umsækjandi: 
Þjóðlagahátíð 2020

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði fagnar 20 ára afmæli í sumar. 
Hún er mikilvægur hlekkur í að halda tónlistararfi okkar 
Íslendinga og annarra þjóða lifandi, er vettvangur fyrir 
innlent og erlent tónlistarfólk til að koma fram og flytja 
þjóðlagatónlist í sinni upprunalegu mynd, eða til að sýna 
fram á hvernig tónlistararfurinn hefur haft mótandi áhrif á 
nýja tónlist.

Á hátíðinni kemur saman tónlistarfólk úr ólíkum áttum og á 
öllum aldri, hlustar á verk hvers annars og lærir í 
Þjóðlagaakademíunni um tónlistararf Íslendinga og annarra 
þjóða. 

Hátíðin hefst miðvikudaginn 1. júlí  og stendur til 
sunnudagsins 5. júlí. Á þessum fimm dögum eru haldnir á 
bilinu 18-20 tónleikar á nokkrum stöðum á Siglufirði auk 
námskeiða í gömlu handverki, tónlist, dansi og eru 
námskeiðin við hæfi leikra og lærðra. Ávallt er vandað til 
verks og okkur er mjög annt um faglegt orðspor okkar

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Ljóðaseturs Íslands
Umsækjandi: Félag um Ljóðasetur Íslands

Sótt er um rekstrarstyrk til Ljóðaseturs Íslands. Ljóðasetur stendur fyrir öflugu menningarlífi og fjölda viðburða 
og hefur eflt menningarstarfsemi í Fjallabyggð á undanförnum árum með fjölmörgum viðburðum. Einnig er 
setrið aðdráttarafl fyrir svæðið.

Á þeim tæpu níu árum sem setrið hefur starfað hefur það staðið fyrir um 270 viðburðum og skipa gestir 
safnsins á þessum níu árum þúsundir manna. 
Rúmlega 80 listamenn hafa komið þar fram auk hljómsveita, söng- og kvæðamannahópa. Er hér jafnt um að 
ræða landsþekkta listamenn sem heimafólk sem hefur á Ljóðasetrinu góðan vettvang til að koma sér og sínum 
verkum á framfæri. 

Starfsemin hefur vaxið ár frá ári og stefnan tekin í frekari vöxt á næstu árum en gestir setursins voru ríflega 
1.600 á árinu og viðburðir 40 talsins á árinu 2019.

Styrkupphæð 350.000 kr.-



Pálshús Ólafsfirði

Umsækjandi:
Sigurhæð ses. 

Markmið reksturs Safnahússins Pálshúss 
Ólafsfirði er að efla safnaflóru Fjallabyggðar sem 
og menningu og listir. 

Í Pálshúsi er Sýningin „Flugþrá“ 

Vatnasýningin „Ólafsfjarðarvatn“ 
Ólafsfjarðarstofa verður opnuð 1. ágúst 2020 að 
ónefndum sýningarsalnum þar sem fjöldi 
listamanna hefur og mun sýna. 

Gestir Pálshúss á síðasta ári voru ríflega 1600.

Styrkupphæð 1.600.000 kr.-



Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar
Umsækjandi: Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna

Árið 2020 eru 15 ár frá opnun Þjóðlagasetursins á Siglufirði Á þessum tíma hefur setrið sannað tilverurétt sinn sem 
helsta varðveislusetur íslenskra þjóðlaga. Safnið þykir einstakt enda hvergi annars staðar hægt að fræðast um 
þjóðlagaarf þjóðar á jafn skýran og aðgengilegan hátt, kynnast íslenskum þjóðlögum, þjóðdönsum og hljóðfæraleik 
eins og í Þjóðlagasetrinu. 

Safnið hefur vakið athygli á bæjarfélaginu og dregið innlenda og erlenda ferðamenn á staðinn. Þá hafa kennarar í 
Grunnskóla Fjallabyggðar nýtt sér þjóðlagaarfinn í kennslu og komið með skólabörn í heimsókn í setrið. Þannig hafa 
ungir nemendur í Fjallabyggð alist upp við það að íslensk þjóðlög séu eðlilegur þáttur í lífi hvers manns. Það er 
einstakt á landsvísu.

Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar hefur um árabil átt í nánu samstarfi við Síldarminjasafn Íslands. Með 
sameiginlegum aðgöngumiða tryggir Síldarminjasafnið góða aðsókn að Þjóðlagasetrinu. Saman mynda 
Síldarminjasafnið og Þjóðlagasetrið einstakt safnatvíeyki sem hefur mikið aðdráttarafl fyrir Íslendinga og erlenda 
ferðamenn. 

Styrkupphæð 800.000 kr.-



Fræðslu- og forvarnarstarf

Umsækjandi:
Foreldrafélag Gr.sk. 
Fjallabyggðar

Foreldrafélag Grunnskóla Fjallabyggðar hefur 
lengi beitt sér fyrir því að fá hingað til okkar 
áhugaverða fyrirlesara, fyrir bæði foreldra og 
börn

Á árinu er fyrirhugað að fá hingað fyrirlestur og 
kennslu; Börn, snjalltæki og samfélagsmiðlar.  
Stefnt er á árlegan fræðslufund fyrir nemendur 
skólans líkt og fyrri ár í febrúar, t.d. samtökin 78 
með fræðslu fyrir mið og unglingastig., Sólborgu 
með fyrirlesturinn ,,fávitar“?? 

Þess má geta að þess utan að standa fyrir 
fræðslu/kennslu/fyrirlestrum með margvíslegt 
forvarnagildi, kaupir foreldrafélag GF smokka sem 
eru settir í félagsmiðstöðina, tekur þátt í kostnaði 
vegna jólaföndurs, kaupir endurskinsmerki eða 
húfur fyrir nemendur skólans ásamt því að bjóða 
öllum nemendum ís í lok skólaárs. 

Styrkupphæð 100.000 kr.-


