
 

 

Annáll Lindu Leu Bogadóttur, markaðs- og menningarfulltrúa Fjallabyggðar, 

við afhendingu menningarstyrkja og útnefningu Bæjarlistamanns 

Fjallabyggðar árið 2021.  

 

Kæru gestir gleðilega hátíð. 

Ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin. 

Í kvöld ætlum við að útnefna Bæjarlistamann Fjallabyggðar árið 2021 í 12. sinn. Í 

ár, líkt og fyrir ári síðan, notum við tækifærið og afhendum með formlegum hætti 

styrki til menningarmála, styrki til reksturs safna og setra og styrki til hátíðarhalda. 

Munu styrkir þessir, með einum eða öðrum hætti, styrkja menningarlífi 

Fjallabyggðar. 

Óhætt er að segja að árið 2020 hafi verið frábrugðið síðustu árum í menningarlegu 

tilliti. Fjöldatakmarkanir, boð og bönn settu svip sinn á okkar annars fjölbreytta og 

blómlega lista og menningarlíf. En þrátt fyrir það var hægt að halda söfnum og 

setrum opnum, að einhverju leiti, og sýningar voru haldnar með takmörkunum. 

Það leynist engum sem hingað koma og þeim sem hér búa og starfa að lista og 

menningarlífið í Fjallabyggð er öflugt og fjölbreytt, jafnvel í miðjum heimsfaraldri. 

Samfélag okkar hefur yfir að búa gríðarlega sterkum hópi skapandi fólks sem 

vinnur metnaðarfullt starf sem veitir einstaklingum samfélagsins og gestum þess 

fjölbreytni í afþreyingu og um leið bættari lífsskilyrði. Og það ber að þakka.  

Í mínum huga eru möguleikar svæðisins miklir og skiptir stuðningur bæjarfélagsins 

gríðarlegu máli. Bæjaryfirvöld í Fjallabyggð hafa á undanförnum árum stutt við 

bakið á menningarstarfsemi í bænum og jafnvel meira en tíðkast í sveitarfélögum 

af sambærilegri stærðargráðu. Það ber einnig að þakka og vonandi heldur sá 

stuðningur áfram.  

Ég vil fyrir hönd Fjallabyggðar þakka þeim fjölmörgu aðilum sem hér starfa að list 

og menningu fyrir þeirra gríðarlega góða og vel unna starf og þeirra framlag til 

eflingar menningar í bæjarfélaginu.  

Listasafn Fjallabyggðar fagnaði tímamótum þann 15. mars þegar tæplega 180 

listaverk af rúmlega 200 í eigu Fjallabyggðar urðu aðgengileg almenningi á nýrri 

vefsíðu listasafnsins. En árið 2020 með öllum sínum takmörkunum kom sér 

einstaklega vel fyrir mig, því með færri verkefnum meðal annars tengdum 

viðburðum, hátíðum og  verkefnum tengdum markaðs- og ímyndarmálum gafst 

mér tími til að einhenda mér í og klára það verk sem staðið hefur yfir í rúm tvö ár 

-  Skráningu allra listaverka í eigu Fjallabyggðar og þar með talið verk sem ekki 

tilheyrðu listaverkagjöfinni góðu. Listinn er að nálgast 220 verk og eru nú um 180 

verk aðgengileg á vefsíðunni. Verkin hafa nú verið skráð, merkt og staðsett. Einnig 

hef ég tekið ljósmyndir af öllum verkum sem birtar eru á hinni nýju vefsíðu. 

Samhliða þessari vinnu hef ég verið að vinna við að skrá verkin inn í Sarpinn, sem 

er menningarsögulegt gagnasafn allra safna á landinu.  



 

Með opnun heimasíðunnar hafa nú þessar gersemar Fjallabyggðar verið færðar úr 

eldvarinni geymslu safnsins, beint inn í stofu almennings. Vefsíðan býður upp á 

mikla möguleika til að fræðast og um leið njóta myndlistar og getur jafnframt verið 

áhrifamikið tæki í kennslu. Vefurinn auðveldar aðgengi að íslenskri myndlist og er 

ætlað að auka áhuga á þessum mikilvæga menningararfi þjóðarinnar. Á síðunni er 

hægt að nálgast ljósmyndir af verkunum, ásamt upplýsingum um verkin og 

listamennina sjálfa. Vefurinn verður áfram í þróun og þau verk sem ennþá er verið 

að vinna við að skásetja rata þangað inn jafn óðum. 

Af sjálfsögðu er öllum heimilt að koma með tillögur og ábendingar ef eitthvað má 

gera betur, því betur sjá augu en auga.  

Í kvöld verður úthlutað styrkjum að upphæð kr. 9.232.000.- og skiptast þeir 

þannig: Í flokki einstakra menningartengdra verkefna kr. 2.700.000.-    

Í flokknum Styrkir til reksturs safna og setra kr. 2.950.000.  og að lokum í 

flokknum styrkir til hátíðahalda kr. 3.050.000. 

Að auki er veittur árlegur styrkur til bæjarlistamanns Fjallabyggðar kr. 300.000.- 

Fyrir hönd Fjallabyggðar óska ég styrkhöfum til hamingju og vonum við að þessi 

styrkur muni koma sér vel í þeim verkefnum sem framundan eru.  


