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FRÉTTATILKYNNING
Styrkveitingar Þjóðhátíðarsjóðs
2010 vegna ársins 2011
ÞRÍTUGASTA OG FJÓRÐA ÚTHLUTUN SJÓÐSINS
Lokið er úthlutun styrkja úr Þjóðhátíðarsjóði 2010 vegna ársins 2011 sem jafnframt
er síðasta almenna úthlutun sjóðsins.
Tilgangur sjóðsins er að veita styrki til stofnana og annarra aðila, er hafa það
verkefni að vinna að varðveislu og vernd þeirra verðmæta lands og menningar, sem
núverandi kynslóð hefur tekið í arf. Við það skal miðað, að styrkir úr sjóðnum verði
viðbótarframlög til þeirra verkefna, sem styrkt eru, en verði ekki til þess að lækka
önnur opinber framlög til þeirra eða draga úr stuðningi annarra við þau.
Í stjórn sjóðsins sitja nú:
Margrét Bóasdóttir, söngkona, formaður skipuð af forsætisráðherra.
Arnór Sighvatsson, aðstoðarseðlabankastjóri, tilnefndur af Seðlabanka Íslands.
Björn Teitsson, magister,
Margrét K. Sverrisdóttir, varaborgarfulltrúi, og
Kristín Halldórsdóttir, fv. alþingismaður, sem kjörin eru af Alþingi.
Ritari sjóðsstjórnar er Sigfús Gauti Þórðarson, lögfræðingur.
Alls bárust 273 umsóknir um styrki að fjárhæð samtals um 418 millj. kr. Úthlutað
var að þessu sinni 59 styrkjum að fjárhæð samtals kr. 35 millj. kr. og hlutu
eftirtaldir 8 aðilar (verkefni) hæstu styrkina, þ.e. 1 millj. kr. hver:
1. Hugvísindastofnun Háskóla Íslands; v. gagnasöfnunar og skráningar á íslensku
táknmáli.
2. Ríkisútvarpið, Rás 1; v. þátta um sögu Ríkisútvarpsins í tilefni 80 ára afmælis.
3. Íslensk tónverkamiðstöð; v. flutnings og varðveislu handrita í Þjóðarbókhlöðu.
4. Íslenska landnámshænan; til kynningarstarfs og ræktunar á Vatnsnesi.
5. Fræðslufélag um forystufé; til uppbyggingar fræðaseturs í Þistilfirði.
6. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum; til að skrásetja í gagnagrunn allar fornleifar
þjóðgarðsins.
7. Sauðfjárræktarfélag Hrunamanna; til endurgerðar á Hrunaréttum og varðveislu
á eyktanöfnum og notkun sólarklukku.
8. Þjóðminjasafn Íslands; til að skrá og nýta heimildir um jörð og byggingar að
Þverá í Laxárdal og setja upp sýningu.
Sérstök úthlutunarathöfn verður í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu í
Reykjavík af þessu tilefni, kl. 16.00 í dag.
Nánari upplýsingar um Þjóðhátíðarsjóð má m.a. sjá á vefslóðinni
http://www.sedlabanki.is/?PageID=28.
SÍMI: 569 9781 • NETFANG: thjodhatidarsjodur@sedlabanki.is • BRÉFASÍMI: 569 9605
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Úthlutun styrkja úr Þjóðhátíðarsjóði
2010 vegna ársins 2011 er sem hér segir:

Umsækjandi

Verkefni

Auðlind - Náttúrusjóður
Ragnhildur Sigurðardóttir

Taka saman víðtæk gögn um votlendi á Íslandi og
gefa út metnaðarfullt fræðsluefni fyrir almenning
um mikilvægi íslensks votlendis í fortíð og
framtíð

600.000

Árni Heimir Ingólfsson

Kosta tölvusetningu á sönglögum og gerð
geisladisks í tengslum við útgáfu á bókinni
Músíkulof

500.000

Björn Ingólfsson

Gefa út rit um sögu Grýtubakkahrepps frá því um
miðja 19. öld til nútímans

400.000

Bókasafn Grindavíkur
Ljósmyndasafn Grindavíkur
Margrét R. Gísladóttir,
forstöðumaður

Skanna inn hátt á annan tug þúsunda mynda af
mannlífi í Grindavík

400.000

Byggðasafn Reykjanesbæjar
Sigrún Ásta Jónsdóttir

Vinna að síðari áfanga fornleifarannsókna á
landnámsskála í Höfnum í Reykjanesbæ

700.000

Eyrbyggja - Sögumiðstöð
Forverja, skrásetja og skanna myndir safnsins
vegna
Bæringsstofu ljósmyndasafns
Guðmundur Rúnar
Guðmundsson

Fjárhæð

400.000

Félag aldraðra í
Borgarfjarðardölum
Edda Magnúsdóttir,
(formaður)

Staðsetja örnefni úr borgfirskum örnefnaskrám og
merkja þau inn á upprétta loftmynd í gagnagrunni
sem Landmælingar Íslands veita aðgang að

500.000

Félag áhugamanna um
Bátasafn
Breiðafjarðar
Hafliði Aðalsteinsson

Halda áfram að lagfæra húsnæði sem safnið hefur
fengið til umráða, setja upp safnmuni, og að
endursmíða gamlan bát sem verður til sýnis á
safninu

500.000

Félag um listasafn Samúels
Ólafur J. Engilbertsson

Gera íbúðarhús Samúels fokhelt en það er ætlað
fyrir lista- og fræðimenn og litla sölubúð

700.000
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Umsækjandi

Verkefni

Fjárhæð

Félag um Snjáfjallasetur
Ólafur J. Engilbertsson

Setja upp sýningu um náttúru og dýralíf á
Snæfjallaströnd

300.000

Fornleifaskóli barnanna
Baldur Daníelsson

Skrá örnefni og GPS hnit þeirra og setja inn í
vefsjá sem öllum verður aðgengileg

400.000

Fornleifastofnun Íslands
Kristborg Þórsdóttir

Afla upplýsinga um eyðibyggðina við Heklurætur,
aldur hennar og eyðingu og að þróa vandaða
rannsóknaráætlun fyrir frekari rannsóknir

600.000

Fornleifastofnun Íslands
Lilja Björk Pálsdóttir

Mæla upp þau mannvirki sem sjáanleg eru og gera
kort á Gufuskálum þar sem fyrri skráningar verða
tengdar við ný gögn

400.000

Fornleifastofnun
Íslands/Gullbringa ehf.
Þórarinn Eldjárn

Kosta vinnu og efniskostnað vegna handrits að
útgáfu Vínlandsdagbókar Kristjáns Eldjárns

600.000

Fornverkaskólinn
Bryndís Zoëga

Halda námskeið í torfhleðslu og grindarsmíði árið
2011 og að gera við gamla bæinn á
Tyrfingsstöðum á Kjálka

400.000

Fræðasetur Háskóla Íslands
á Norðurlandi vestra
Lára Magnúsardóttir,
forstöðumaður

Afla heimilda um söfnun viðtala sem tekin voru
við Vestur-Húnvetninga á 7.-10. áratug síðustu
aldar, færa hljóðupptökurnar af bandi á stafrænt
form til að tryggja varanlega varðveislu þeirra,
skrá viðtölin í gagnagrunn og gera þau aðgengileg
fræðimönnum og almenningi gegnum internetið

600.000

Fræðslufélag um forystufé
Daníel Hansen, formaður

Útbúa fræðasetur um forystufé

Guðmundur Ketill
Guðfinnsson

Ljúka viðgerð/endurbótum á Bænahúsinu í
Furufirði sem byggt var árið 1899

1.000.000

500.000

Hið íslenska bókmenntafélag Ljúka frágangi og útgáfu á verkinu „Saga
Guðjón Friðriksson
Kaupmannahafnar sem höfuðborgar Íslands "

600.000

Hjörleifur Guttormsson

400.000

Skrá fornminjar og lífríki í Seley, fyrrum
verstöðvar í mynni Reyðarfjarðar
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Umsækjandi

Verkefni

Fjárhæð

Hugvísindastofnun, Háskóla
Íslands
Rannveig Sverrisdóttir

Safna gögnum um íslenskt táknmál og skrá þau
nákvæmlega þannig að þau verði annars vegar
mikilvægt heimildasafn um mál og menningu
heyrnarlausra og hins vegar grunnur að
rannsóknum og orðabókagerð

1.000.000

Iðnaðarsafnið á Akureyri
Arndís Bergsdóttir

Hljóðrita viðtöl þeirra kvenna sem unnið hafa við
iðnaðarsamfélagið sem byggðist upp á Akureyri

300.000

Íslensk sönglist / Ísalög sf.
Jón Kristinn Cortez

Gefa út nótnasett með lögum eftir Sveinbjörn
Sveinbjörnsson

400.000

Íslensk tónverkamiðstöð
Sigríður Björnsdóttir

Fara yfir nótnasafn Íslenskrar tónverkamiðstöðvar 1.000.000
vegna flutnings til Þjóðarbókhlöðu í kjölfar bruna

Íslenska landnámshænan
Júlíus Már Baldursson

Kynna landnámshænuna, ræktun og þýðingu á
heimasíðu

1.000.000

Kammersveit Reykjavíkur
Guðrún Hrund Harðard./Rut
Ingólfsd.

Hljóðrita og gefa út öll kammerverk Jóns Leifs

400.000

Kaupvangur, menningar- og
fræðasetur Vopnfirðinga
Hrund Snorradóttir

Skrá munnlegar og skriflegar heimildir um
heiðarbýlin á öræfum og í kringum Vopnafjörð
sem og vesturferðir frá Vopnafirði

600.000

Kirkjubæjarstofa ses.
Ólafía Jakobsdóttir

Undirbúa stofnun miðstöðvar rannsókna, fræðslu
og menningar og upplýsingaþjónustu á
Kirkjubæjarklaustri

800.000

Landsbókasafn Íslands Háskólabókasafn
Örn Hrafnkelsson
forstöðumaður

Rannsaka og greina handritasafn Jóns
Sigurðssonar og auka aðgengi að því á netinu

600.000

Leikminjasafn Íslands
Jón Viðar Jónsson

Ganga frá og skrásetja listaverk Jóns E.
Guðmundssonar (málverk, tréskúlptúra),
rekstrargögn Íslenska brúðuleikhússins sem Jón
rak í hálfa öld, verkfæri hans, leiktjöld, leikmuni
og fleira sem safninu tilheyrir

400.000
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Umsækjandi

Verkefni

Listasafn Íslands
Sigríður Melrós Ólafsdóttir

Kaupa sýningarskápa fyrir grunnsýningu á
íslenskri myndlistasögu frá miðöldum og fram á
okkar dag

500.000

Ljósmyndasafn Íslands í
Þjóðminjasafni Íslands
Inga Lára Baldvinsdóttir

Skanna um 1.000 ljósmyndir í safni Jóns Kaldals
og gera þær aðgengilegar í Sarpi og á netinu

600.000

Málvísindastofnun Háskóla
Íslands
Höskuldur Þráinsson

Rannsaka íslenskan framburð

800.000

Melrakkasetur Íslands
Ester Rut Unnsteinsdóttir

Ljúka við hönnun, framsetningu og uppsetningu
á sýningu um melrakkann

500.000

Minjasafn Reykjavíkur og
Viðey
Guðbrandur Benediktsson
Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir

Setja upp sýningu um Skúla Magnússon og
þéttbýlisþróun í Reykjavík

500.000

Náttúrusetrið á Húsabakka
Hjörleifur Hjartarson

Setja upp sýninguna „Friðland fuglanna" á
Náttúrusetrinu á Húsabakka í Svarfaðardal

400.000

Nýlistasafnið ses.
Birta Guðjónsdóttir

Ljúka aðkallandi átaksverkefni sem miðar að
varðveislu þeirra verðmæta sem felast í sameign
safnsins

400.000

Ragnheiður Traustadóttir

Halda áfram fornleifagrefti á Kolkuósi í
Skagafirði sumarið 2011

500.000

Ríkisútvarpið ohf. Rás 1
Sigrún Stefánsdóttir

1.000.000
Greiða fyrir heimildarvinnu sagnfræðings,
handritsgerð og efnisleit auk flutnings í hljóðstofu
vegna gerðar 8 þátta seríu í tilefni af 80 ára afmæli
Ríkisútvarpsins

Safnasafnið - Alþýðulist
Íslands
Níels Hafstein

Vinna við stafræna ljósmyndatöku á listaverkum
og yfirfæra síðan hluta myndanna á vefsvæðið
www.safnasafnid.is

Samskiptamiðstöð
Útbúa kennslubók í íslensku táknmáli handa
heyrnarlausra og
nemendum í elstu bekkjum grunnskóla
heyrnarskertra
Anney Þórunn Þorvaldsdóttir

Fjárhæð

400.000

800.000
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Umsækjandi

Verkefni

Fjárhæð

Sauðfjárræktarfélag
Hrunamanna
Magnús H. Loftsson

1.000.000
Endurbyggja Hrunarétt m.a. til að varðveita
gömlu nöfnin, eyktirnar, sýna hvernig áttaviti og
sólarklukka virka og að geta nýtt réttirnar allt árið
í menningartengdri ferðaþjónustu

Skriðuklaustursrannsóknir,
félag
Steinunn Kristjánsdóttir

Ljúka við greiningu alls mannabeinasafnsins frá
Skriðuklaustri og taka um leið saman og birta allar
niðurstöður þeirra í einni skýrslu

800.000

Snorrastofa í Reykholti
Bergur Þorgeirsson

Endurbæta sýningarefni og endurskipuleggja
nýtingu rýmis í sýningarsal til uppsetningar
nýrrar sýningar

600.000

Sr. Jón Aðalsteinn
Baldvinsson
vígslubiskup , formaður
nefndarinnar

Vinna að því að koma upp prentminjasafni á
Hólum

600.000

Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum
Jón Hilmar Jónsson

Skanna bréfasafn heimildarmanna Orðabókar
Háskólans

600.000

Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum
Sigurgeir Steingrímsson

Ljúka skráningu handritaflokksins SÁM í vörslu
Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

700.000

Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum,
Jónína Hafsteinsdóttir

Færa örnefni af prentuðum myndum í rafrænan
grunn þar sem þau varðveitast og eru aðgengileg
þeim sem á þarf að halda

400.000

Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum,
orðfræðisvið

Ljúka við að tölvusetja um 25.000 seðla með
orðadæmum úr kveðskaparmáli frá 16. öld og
fram á 20. öld

700.000

Sögusvuntan ehf.
Hallveig Thorlacius

Setja upp brúðuleiksýningu um Laxdælu fyrir
elstu börn grunnskólanna og framhaldsskólanna

400.000

Tónlistarskólinn í Reykjavík

Rita sögu Tónlistarskólans í Reykjavík í tilefni af
80 ára afmæli hans

500.000
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Umsækjandi

Verkefni

Fjárhæð

Undirbúningshópur að
heildarútgáfu
tónverka S.H.
Þorsteinn Sæmundsson

Vinna að heildarútgáfu á tónverkum Sigfúsar
Halldórssonar í tilefni af því að 90 ár eru liðin frá
fæðingu hans

600.000

Urtagarðurinn í Nesi
Anna Þorbjörg
Þorgrímsdóttir

Miðla sögu ræktunar lækningajurta og matjurta í
Nesi í lok 18. aldar

500.000

Vesturbyggð
Ásthildur Sturludóttir
bæjarstjóri
Magnús Ólafs Hansson
verkefnastjóri

Leggja stíga og setja upplýsingaskilti við
friðlýstar fornleifar sem kenndar eru við Hrafna Flóka, við Brjánslæk í V-Barðastrandasýslu

400.000

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum
Einar Á. E. Sæmundsson
Margrét Hrönn
Hallmundsdóttir

Skrá í gagnagrunn allar fornleifar í Þjóðgarðinum
með nákvæmri staðsetningartækni

1.000.000

Þjóðminjasafn Íslands Forvarsla
Nathalie Jacqueminet,
fagstjóri

Gera handbók á íslensku um varðveislu safngripa

500.000

Þjóðminjasafn Íslands
Anna Lísa Rúnarsdóttir

Nýta þær heimildir og gripi sem varðveist hafa á
Þverá og setja upp sýningu

1.000.000

Þjóðskjalasafn Íslands
Kristjana Kristinsdóttir

Rannsaka skjalasöfn amtmanna 1770-1904 ( alls
fimm embætti)

700.000

Þrísker ehf.
Lísa Kristjánsdóttir

Endurbyggja Frystihúsið í Flatey

600.000

Alls kr. 35.000.000

