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Starfsemi 

 
Hefðbundin  starfsemi  héraðsskjalasafnsins,  s.s.  afgreiðsla  erinda  og  fyrirspurna,  
skjalaskráning,  veitt  aðgengi  að  skjölum  á  lestrarsal  var  eins  og  undanfarin  ár  með 
mesta móti. Ný lög um opinber skjalasöfn nr. 77/2014 hafa haft víðtæk áhrif á starfsemi 
safnsins. Álag á starfsmann og verkefnafjöldi safnsins hefur aukist mikið án þess að 
starfshlutfall hafi komið á móti. Þess ber að gera að nýju lögin voru ekki kostnaðar- og 
verkefnametin áður en þau voru samþykkt. 

 

Skráningarmál  

 
Skjöl sem berast til safnsins eru þau skráð í afhendingaskrá, þ.e. afhendingarár, 
afhendingarnúmer, hillumetrar, tímabil, innihald, afhendingaraðili, dagsetning 
afhendingar og athugasemdir. Einnig skráð í afhendingarskrá Héraðsskjalasafns 
Mosfellsbæjar skjalamyndari og númer sem skjalamyndari fær á HérMos. 
Síðan eru þau skráð eftir Isard(g) staðlinum í skjalaskrá.  Í skráningunni kemur m.a. fram 
Skjalamyndari, afhendingarár, afhendingarnúmer, kassanúmer, örk, tímabil, innihald, 
yfir- og undirskjalaflokkur, og athugasemdir ef einhverjar eru.  
 
Afhendingar á árinu voru 35. Heildarmagn þessara afhendinga var 88,63 hillumetrar. 
Stærstu afhendingarnar komu frá Reykjalundi og Varmárskóla. 
 
Skráningarforritið sem notað er á safninu er FileMaker.  
 

Kona mánaðarins 
 

Í tilefni 100 ára afmælis kosningarréttar kvenna á Íslandi 
2015 tóku Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar og Bókasafn 
Mosfellsbæjar höndum saman og kynntu mánaðarlega konu 
eða konur sem flestar hafa eða höfðu tengingu við 
Mosfellssveit. Búið var til plakat fyrir hvern mánuð og lítil 
sýning, með munum tengdum viðkomandi konu, sett upp 
sem fékk að standa þann mánuðinn. 
 

1. Kona janúar – Ólafía Jóhannsdóttir (1963-1924) frá Mosfelli í 
Mosfellssveit. Hún stofnaði félög, barðist fyrir réttindum kynsystra sinna, fyrir 
frelsi og réttsýni og fyrir bindindi.  Hún ferðaðist um heiminn og hélt 
fyrirlestra og sinnti líknarstörfum. Segja má að Ólafía hafi verið forvígiskona 
íslenskrar kvennabaráttu, byltingakona og heimskona. 

2. Kona febrúar – Birta Fróðadóttir (1919-1975) frá Dalsgarði í 
Mosfellssveit. Birta lauk námi í húsgagnasmíði 1942 og síðar þriggja ára námi í  
innanhússarkitektúr frá Skolen for indendørsarkitektur. Birta Fróðadóttir var 
það nafn sem hún valdi þegar hún varð íslenskur ríkisborgari.  Birta giftist 
Jóhanni Jónssyni 16. október 1943 og fóru þau heim til Íslands með Esjunni í 

júlí 1945.  
Saman stofnuðu þau og starfræktu garðyrkjustöðina Dalsgarð.  Þau eignuðust átta börn. 



 
 

3. Kona mars – Klara Klængsdóttir (1920-
2011). Klara lærði sund og leikfimi á 
Álafossi, varð þekkt sundkona og 
kenndi sund og leikfimi í fjölda ára.  
Hún útskrifaðist frá Kennaraskóla 
Íslands árið 1939 og hóf það haust  
kennslu við Brúarlandsskóla. Klara 
starfaði við Brúarlandsskóla og  síðar 
Varmárskóla allan sinn starfsaldur. Ætla 
má að Klara hafi kennt  fleiri 
Mosfellingum að lesa en nokkur annar 
kennari í sveitinni. 

4. Kona apríl – Kvenfélagskonan. Kvenfélag Kjalarnesþings var stofnað árið 1909. Nafni félagsins var breytt 
árið 1912 í Kvenfélag Lágafellssóknar og síðan aftur árið 2011 í Kvenfélag Mosfellsbæjar. Félagið studdi og 
hafði frumkvæði að ýmsum framfaramálum í sveitinni, studdi fátæka, kom að byggingu Brúarlands, 
Hlégarðs, sundlaugarinnar og íþróttamannvirkja á Varmá. 

5. Kona maí – Verkakvennakonan. Fulltrúar verkakvenna í Mosfellssveit voru tveir. Aðalheiður Hólm vann í 
Álafossverksmiðjunni og stofnaði ásamt fleirum Starfsstúlknafélagið Sókn og var fyrsti formaður félagsins.  
Guðrún Jónsdóttir, gjarnan nefnd Gunna stóra, m.a. þekkt fyrir vinnumennsku og störf við mótekju. 

6. Kona júní – Helga Magnúsdóttir (1906-1999) frá Blikastöðum. Helga var fjölhæf kona, sinnti bústörfum og 
stjórnaði stóru búi á Blikastöðum, starfaði í mörgum félögum, t.d. Kvenfélagi Lágafellssóknar og 
Ungmennafélaginu Aftureldingu og sat í stjórnum þeirra, þá bauð hún sig fram til hreppsnefndar og varð, 
árið 1958, oddviti Mosfellshrepps, fyrst kvenna á Íslandi sem gengdi þeirri stöðu. Hún gifstist Sigsteini 
Pálssyni og eignuðust tvö börn. 

7. Kona júlí – Helga Þórðardóttir Larsen (1901-1989) frá Engi. Helga giftist Axel Larsen dönskum 
verslunarmanni, sem var kominn af Bonaparte ættinni og eignuðust þau þrjú börn. Hún var mikil 
hestakona og bóndi og bjó á Engi frá 1952. Þá taldist Engi til Reykjavíkur en Helga eins og flestir nágrannar 
hennar sóttu alla þjónustu og kunningsskap til Mosfellssveitar og töldu sig ævinlega Mosfellinga. 

8. Kona ágúst – Jórunn Halldórsdóttir (1891-1980) frá Bringum. Jórun var alin upp á Bringum í Mosfellsdal. 
Hún var ein af stofnfélögum Ungmennafélagsins Aftureldingar og var einnig vik í störfum Kvenfélagsins. 
Hún vann fyrir sér með því að fara á milli bæja og sauma eða bæta föt heimilismanna og gisti á viðkomandi 
bæ á meðan. 

9. Kona september – Guðrún Bjarnardóttir (1889-1935) frá Grafarholti. Guðrún var mikill skörungur, hún var 
ein af stofnfélögum Ungmennafélagsins Aftureldingar og fyrsti formaður þess. Hún var gott skáld og birti 
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ljóð sín undir listamannsnafninu Krúnk. Hún nam við Kvennaskólann og MR og fór síðar út til Danmerkur og 
sérmenntaði sig í Montessori smábarnakennslu, fyrst allra hér á landi. 

10. Kona október - Helga Magnúsdóttir (1891-1962) frá Litlalandi. Helga starfaði í Mosfellssveit og 
Þingvallasveit sem ljósmóðir. Hún var mikil félagskona, stóð fyrir húsráðsendaskemmtunum í Hlégarði, var 
formaður Kvenfélags Lágafellssóknar í mörg ár og í stjórn Sjúkrastyrktafélags Lágafellssóknar. Helga giftist 
Einari Björnssyni árið 1915 og þau eignuðust tvö börn. 

11. Kona nóvember - Lára Skúladóttir Norðdahl (1899-1970) prófastsfrúa á Mosfelli. Lára fæddist að Úlfarsfelli 
í Mosfellssveit. Hún giftist sr. Hálfdáni Helgasyni árið 1929. Lára var félagslynd og gestrisin og tók virkan 
þátt í félagslífi sveitarinnar. 

12. Kona desember - Ingibjörg Pétursdóttir (1892-1980) frá Reykjum. Ingibjörg var mikill skörungur. Hún var 
stjórnaði stóru búi á Reykjum, oft ein, þar sem Guðmundur Jónsson maður hennar var skipstjóri hjá 
Kveldúlfi auk þess sem hann rak eigin útgerð. Þá var hún mikil félagskona, en sem dæmi var hún gerð að 
heiðursfélaga í fjórum félagasamtökum, Slysvarnarfélagi Íslands, Kvennadeild Slysavarnarfélags Íslands, 
Kvefélagssambandi Gullbringu- og Kjósarsýslu og Kvenfélagi Lágafellssóknar. 
 

 
 



Ráðstefna Félags héraðsskjalavarða 
 
Ráðstefna Félags Héraðsskjalavarða var 
haldin á Húsavík dagana 1. - 2. október 
2015. Margir og fjölbreyttir fyrirlestrar og 
umræður voru haldnir t.d. eftirlit með 
skilaskyldum aðilum, eyðingu skjala, 
miðlun safnkosts, skjöl sem verða til á 
fjölskyldusviðum sveitarfélaga o.fl. 
 
Unnur V. Ingólfsdóttir framkvæmdastjóri 
Fjölskyldusviðs Mosfellsbæjar mætti og 
hélt fróðlegan og upplýsandi fyrirlestur 
um viðkvæm trúnaðarskjöl 
fjölskyldusviðanna og miklar umræður 
sköpuðust. 

 
Menningarmiðstöð  Þingeyinga  og  
Héraðsskjalasafn  Þingeyinga  bauð upp á 
góðgjörðir og leiðsögn um safnið auk  
þess  sem farið var um bæinn og 
Húsavíkurkirkja skoðuð áður en haldið 
var í kvöldverð á veitingastaðnum Sölku. 
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Norræni skjaladagurinn  
 
Í tilefni af norræna skjaladeginum tók Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar þátt í vefsíðunni skjaladagur.is sem 
er samstarfsverkefni allra héraðsskjalasafna á landinu. Í þetta sinn var viðfangsefnið „Án takmarka“, en 
hugsunin með því var að fanga viðfangsefni sem væri einstakt.  Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar sendi 
þrjú viðfangsefni, móttökur Mosfellinga eftir að Halldór Laxnes kom heim eftir að hafa verið veitt 
Nóbelsverðlaunin,  Helgafellsspítali og störf ljósmóður í Mosfellslæknishéraði. 
 
http://2015.skjaladagur.is/category/heradsskjalasafn-mosfellsbaejar/ 
 
 
 

 

 
 
 

http://2015.skjaladagur.is/category/heradsskjalasafn-mosfellsbaejar/


Afhendingar 

 

Skjöl afhent til Héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar á árinu 2015 

 
Afhendingar á árinu eru (sjá afhendingarnúmer, skjalamyndara og hillumetra): 
 
201501 Áhaldahús Mosfellsbæjar 0,08  

201502 Kjörstjórn Mosfellsbæjar 0,08  

201503 Ásgeir Ó. Einarsson 0,01  

201504 Dvalarheimili Mosfellbæjar 1,44  

201505 Tónlistarskóli Mosfellsbæjar 0,05  

201506 Mosfellshreppur 0,08  

201507 Jón M. Guðmundsson 0,03  

201508 Gísli Snorrason 0,01  

201509 Valdimar Jónsson 0,03  

201510 Guðmundur Þorláksson 0,08  

201511 Hestamannafélagið Hörður 0,08  

201512 Álafosskórinn 0,03  

201513 Kvenfélag Mosfellsbæjar 0,40  

201514 Þórður Jónsson 0,01  

201515 Mosfellshreppur 0,03  

201516 Óþekkur 0,40  

201517 Mosfellsbær - Launadeild 0,24  

201518 Álafossverksmiðjan 0,01  

201519 Kristrún Eyjólfsdóttir 0,01  

201520 Mosfellsbær - Bókhald 2,80  

201521 Sigurður Hreiðar Hreiðarsson 0,01  

201522 Leikskólinn Hlíð 0,97  

201523 Varmárskóli 1,77  

201524 Reykjalundur 74,30  

201526 Veiðifélag Leirvogsár 0,05  

201527 Bókasafn Mosfellsbæjar 0,16  

201528 Erid Köppel og María Hákonardóttir 0,01  

201529 Kvenfélag Lágafellssóknar 0,01  

201530 Starfsmannafélag Reykjalundar 0,40  

201531 Einar Björnsson og Helga Magnúsdóttir 0,03  

201525 Sóknarnefnd Lágafellssóknar 0,44  

201532 Kristján Þorgeirsson 0,45  

201533 Hálfdán Helgason og Lára Skúladóttir Norðdahl 0,45  

201534 Mosfellsbær - Fræðslusvið 3,04  

201535 Mosfellsbær - Skólaskrifstofa 0,64  

  

 

 



 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar 
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