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Inngangur

Þegar Hjálmar R. Bárðarson, fv. siglingamálastjóri og áhugaljósmyndari, 

lést í apríl 2009 tók Þjóðminjasafn Íslands við ljósmyndasafni hans. 

Hjálmar átti ekki lögerfingja og erfðu nokkrar stofnanir hann; Byggðasafn 

Vestfjarða, Fuglaverndarfélag Íslands, Landgræðslusjóður, Landgræðsla 

Ríkisins, Sjóminjasafn Reykjavíkur auk Þjóðminjasafnsins. 

Hjálmar varðveitti eigin myndir sem hann tók frá 1932 til dauðadags. 

Safnið er því mjög umfangsmikið og þar að auki fjölbreytt, bæði hvað 

varðar viðfangsefni og nálgun.

Þó að Hjálmar hafi ekki farið fram á að safni hans yrði miðlað á nokkurn 

hátt var fljótlega ákveðið á Þjóðminjasafnið myndi standa að sýningu á 

verkum hans. Eftir grunnathugun á ljósmyndasafninu, þar sem umfang 

þess varð ljóst, var talið betra að sýningarnar yrðu í það minnsta tvær.

Hjálmar gaf út fjölda bóka með myndum sínum en þær eru nær allar 

litmyndir, þó að hann hafi einnig tekið fjölda svarthvítra mynda sem eru 

varðveittar í safni hans. Var því ákveðið að önnur sýningin á verkum 

Hjálmars myndi einvörðungu miðla svarthvítum ljósmyndum hans en 

margar þeirra hafa ekki birst opinberlega áður.

Meginmarkmið verkefnisins var að gera handrit að sýningu á svarthvítum 

ljósmyndum Hjálmars R. Bárðarsonar.
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Efniviður 

Viðfangsefni verkefnisins var safn svarthvítra filma og ljósmynda frá 

Hjálmari R. Bárðarsyni. Út frá því safni var unnið handrit að sýningu í 

Myndasal Þjóðminjasafns Íslands. 

Salurinn er á jarðhæð safnhússins að Suðurgötu 41 í Reykjavík. Tvær 

leiðir eru inn í hann, annars vegar vestan megin, sem er aðalinngangur 

salarins. Einnig er hægt að ganga inn í salinn að austan í gegnum kaffihús 

safnsins. Hér að neðan er mynd og grunnteikning af salnum.
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Meginefniviður verkefnisins er ljósmyndastarf Hjálmars. Auk þess er horft 

á Hjálmar sem persónu þegar hann var að taka svarthvítar myndir. Til 

þess eru notuð gögn og munir frá Hjálmari sjálfum er bárust 

Þjóðminjasafns Íslands með myndasafni hans. Eftir lát sitt arfleiddi hann 

safninu ásamt fleiri stofnunum að eigum sínum. Eins og áður hefur komið 

fram átti Hjálmar enga lögerfingja.1

Safn Hjálmars R. Bárðarsonar er stórt og yfirgripsmikið, að minnsta kosti 

miðað við safn áhugaljósmyndara. Talið er að um 350.000 myndarammar 

séu í heildarsafni hans. Í þeirri tölu eru bæði filmur í svarthvítu og lit, auk 

nokkur hundruð glerplatna. 

Úttekt var gerð á þeim umbúðum sem ljósmyndasafnið var í þegar það 

kom á Þjóðminjasafnið og eftir hana var ráðist í það verk að setja filmur 

Hjálmars í sýrufríar plastumbúðir. Þessu verki er nær lokið, en glerplötur 

Hjálmars eru þó enn í upprunalegum umbúðum. Þar að auki hefur verið 
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1 Vefur Morgunblaðsins: http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/28/
arfleiddi_sofn_felog_og_stofnanir_ad_ollum_eigum_si/

Grunnteikning af sal Myndasal Þjóðminjasafnsins.

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/28/arfleiddi_sofn_felog_og_stofnanir_ad_ollum_eigum_si/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/28/arfleiddi_sofn_felog_og_stofnanir_ad_ollum_eigum_si/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/28/arfleiddi_sofn_felog_og_stofnanir_ad_ollum_eigum_si/
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/28/arfleiddi_sofn_felog_og_stofnanir_ad_ollum_eigum_si/


gengið frá miklu magni frumstækkana 

í sýrufríar umbúðir og þeim komið 

fyrir í Roneo-skápum í myndageymslu 

Þjóðminjasafnsins. Sá hluti safns 

Hjálmars sem eru svarthvítar filmur 

e r v æ n t a n l e g a u m 7 0 . 0 0 0 

myndarammar.2 Sjálfur gaf hann safni 

s v a r t h v í t r a m y n d a s i n n a 

einkennisstafinn X.

Myndasafn Hjálmars var talið of stórt og umfangsmikið til að gera skil á 

einni sýningu. Því var ákveðið að fjalla einungis um svarthvítar ljósmyndir 

hans á þessari sýningu. Safn Hjálmars býður upp á nokkrar sýningar 

vegna þess hversu stórt og yfirgripsmikið það er. Auk sýningar á 

svarthvítum myndum Hjálmars, sem hér verður fjallað um, má sjá fyrir 

sér sýningu á litmyndum hans og myndum sem hann tekur erlendis svo að 

tvö dæmi séu tekin. Því er óhætt að segja þessa sýningu aðeins fyrsta 

skrefið við að gera myndasafni Hjálmars skil.

Hjálmar gaf út margar bækur með ljósmyndum sínum. Þá birtust 

a l lmargar l j ósmynda hans , e inkum l i s t rænar, í e r l endum 

ljósmyndatímaritum. Auk þess birtust myndir hans á fjölmörgum 

ljósmyndasýningum í útlöndum. Bækur Hjálmars eru heimild um 

ljósmyndastarf hans og miðlunarleið þess í gegnum tíðina. Þessar bækur 

voru hafðar til hliðsjónar við gerð sýningarhandritsins.

Fyrstu svarthvítu myndirnar, sem Hjálmar tók eftir að hann eignaðist sína 

fyrstu myndavél árið 1932, tilheyra ekki áðurnefndu x-kerfi enda byrjaði 

hann ekki að halda utan um kerfi fyrir myndir sínar fyrr en um 1940. 

Lægsta númerið í x-kerfinu er 101x, en það hæsta 5337x en þær myndir 

eru frá 3. október 1988. Eftir að Hjálmar fer að skrá myndasafn sitt gerir 
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2 Úttekt gerð á safni Hjálmars á Ljósmyndasafni Íslands, Þjóðminjasafni 2011.

Skáparnir sem geyma frumstækkanir Hjálmars.



hann það af mikilli samviskusemi og metnaði og auðveldar það allan 

frágang á safninu.

Auk þessa var stuðst við viðtöl sem tekin hafa verið við Hjálmar í gegnum 

tíðina. Þar ber helst að nefna viðtal sem Inga Lára Baldvinsdóttir tók þann 

24. júlí 1997. Þá voru fengin viðtöl sem varðveitt eru á safnadeild 

Ríkisútvarpsins og þau yfirfarin. Þau viðtöl bættu ekki miklu við það sem 

kom fram í viðtali Ingu Láru við Hjálmar. Í sýningarhandritinu er fjallað um 

hljóðleiðsagnarhnappa sem verða á sýningunni. Í þeim heyrast brot úr 

viðtalinu frá 1997.
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Rannsókn

Þar sem að safn Hjálmars var talið of stórt og umfangsmikið til að vinna 

fyrir eina sýningu var farin sú leið að taka fyrir á umræddri sýningu 

svarthvítar ljósmyndir hans. Þær myndir tók Hjálmar frá árinu 1932, þegar 

hann fékk sína fyrstu myndavél í fermingargjöf.3  Í ferlinu voru gerðar 

rafrænar eftirtökur af svarthvítum filmum Hjálmars. Farið var í gegnum 

þær ljósmyndir sem þar var að finna og sýningin unnin út frá þeim. Einnig 

var stuðst við frumstækkanir Hjálmars við þetta val. 

Persónuleg gögn og munir, m.a. dagbækur og myndavélar frá Hjálmari, 

bárust Þjóðminjsafni Íslands með ljósmyndasafni hans. Talsverðan tíma 

tók að fara í gegnum þessi gögn og muni þegar þeir komu á safnið. 

Gögnin voru grisjuð og flokkuð. Við þá vinnu var fyrirhuguð sýning höfð „á 

bak við eyrað“. Við það komu fram hugmyndir um hvernig hægt væri að 

miðla Hjálmari og ljósmyndunarstörfum hans út frá gögnum og munum 

frá honum sjálfum. Í kjölfarið á þessum hugmyndum var kafað betur ofan 

í ljósmyndasafn hans og gögn og sýningin unnin með hliðsjón af því.

Bækur Hjálmars útlista þá sýn sem hann hafði á verkum sínum. Þar er bók 

hans Ljós og skuggar fremst í flokki. Þar fjallaði Hjálmar um ljósmynda- 

og lífsferil sinn. Sú bók og viðtal, sem Inga Lára Baldvinsdóttir tók við 

Hjálmar 24. júlí 1999, voru nýttar sem grunnheimildir hvað varðar 

efnistök við gerð sýningarinnar. Viðtalið var tekið við Hjálmar vegna 

verkefnis sem Guðrún Harðardóttir vann fyrir Þjóðminjasafnið árið 1999. 

Afurð þessa verkefnis var bók þar sem fjallað var um ljósmyndun á Íslandi 

frá 1950-1970. Auk þessara tveggja heimilda var við gerð sýningarinnar 

stuðst við aðrar bækur Hjálmars og viðtöl við hann. 
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3 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 6.



Hjálmar R. Bárðarson

Hjálmar Rögnvaldur Bárðarson fæddist á 

Ísafirði þann 8. júní 1918. Foreldrar hans 

voru hjónin Bárður Guðmundur Tómasson, 

skipaverkfræðingur frá Hjöllum í Skötufirði 

(f. 1885, d. 1961) og Filippía Hjálmarsdóttir  

(f. 1893, d. 1918). Þegar Hjálmar var 

aðeins rúmlega fimm mánaða gamall lést 

móðir hans úr Spænsku veikinni sem þá 

herjaði á þjóðina. Síðar giftist Bárður aftur 

Ágústu Þorsteinsdóttur og gekk hún Hjálmari í móðurstað.4  Uppeldissystir 

Hjálmars var Kristín Bárðardóttir.5  Hún var dóttir Bárðar Guðmundssonar, 

en hann og Bárður faðir Hjálmars 

voru systrasynir. Millinafn sitt, 

Rögnvaldur, fékk hann frá unnusta 

a f a s y s t u r s i n n a r, K a r í t a s 

Ha f l iðadó t tu r, sem l é s t a f 

slysförum. „Hún lét mig lofa því 

að nota ávallt R fyrir millinafn“.6 

Eins og áður hefur komið fram 

fékk Hjálmar sína fyrstu myndavél 

í fermingargjöf.  Það var frá 

móðurömmu sinni og afa 18. maí 

1932. Sú myndavél var svokölluð kassamyndavél. Hjálmar lauk 

barnaskólaprófi á Ísafirði vorið 1932.7  Á sínum yngri árum teiknaði 
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4 Æviminning Hjálmars Hafliðasonar, bls. 32 og 41 og persónuleg gögn frá Hjálmari R. Bárðarsyni.

5 Minningarorð um Else Sörensen Bárðarson.

6 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 3-6.

7 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 6.

Filippía Hjálmarsdóttir

Ágústa Þorsteinsdóttir, Hjálmar og Bárður Tómasson.



Hjálmar kajaka, bæði línuteikningar og smíðateikningar og gaf þær út.8 

Kajaknotkun var þá að ryðja sér til rúms á Ísafirði. Með þessu sýndi 

Hjálmar af sér bæði frumkvæði og drifkraft. Upphaf ljósmyndunar hjá 

honum var hins vegar hjá skátafélaginu Einherjum á Ísafirði. Þar tók hann 

svokallað sérpróf í ljósmyndun. Á Ísafirði fékk Hjálmar fræðslu um 

ljósmyndun frá Haraldi Ólafssyni og Simson „sem þá var starfandi 

ljósmyndari á Ísafirði“.9

Hjálmar lauk gagnfræðaprófi frá Menntaskólanum á Akureyri í júní 1936. 

Þá lá leið hans til Reykjavíkur þar sem hann lauk stúdentsprófi frá 

Menntaskólanum í Reykjavík í júní 1939. Eftir útskriftina fór Hjálmar í ferð 

um Hornstrandir gangandi að mestu leyti. „Fyrir gönguferð um 

Hornstrandir sumarið 1939 breytti ég vélinni til að spara filmur þannig að 

9

8 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 8.

9 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970, bls. 51.

Hjálmar á mótorhjóli við Grund í Eyjafirði.



ég gat tekið 18 myndir á hverja filmu í stað 12 mynda 6x6 cm.“ segir 

Hjálmar sjálfur í frásögn um þessa ferð.10 Ferðina hóf hann með æskuvini 

sínum, Hermanni S. Björnssyni, sem þurfti frá að hverfa í Aðalvík vegna 

meiðsla. Hjálmar hélt eftir það ferðinni áfram einn.11  Hún tók í allt fjórar 

vikur. Hann tók í henni töluvert af myndum, flestar af landslagi svæðisins 

en þó eitthvað af fólki og húsum. Sagðist hann síðar sjá eftir því að hafa 

ekki veitt því síðarnefnda meiri athygli, ekki vitandi að svæðið myndi 

stuttu síðar leggjast í eyði.12 

Í janúar 1940 lauk Hjálmar iðnnámi í tréskipasmíði í Skipasmíðastöð BGT 

(Bárðar G. Tómassonar) á Ísafirði.13  Í byrjun seinni heimsstyrjaldarinnar, 

eða í febrúar 1940, fór Hjálmar með Gullfossi til Kaupmannahafnar til 

náms.14  Haustið 1940 lauk hann námi í flugvélasmíði í Marinens 

Flyvevåben í Kaupmannahöfn. Það sama haust hóf Hjálmar síðan nám í 

skipaverkfræði við Danmarks Tekniske Højskole í Kaupmannahöfn hvar 

hann lauk námi í janúar 1947. Á meðan á verkfræðinámi Hjálmars stóð 

tók hann námskeið í tæknilegri ljósmyndun. 

Sumarið 1937 hafði Hjálmar farið á alheimsmót skáta (Jamboree) sem 

haldið var í Hollandi. Á leiðinni til baka fór hann í gegnum 

Kaupmannahöfn. Þar heimsótti hann góðvin föður síns, Henry Emanuel 

Larsen Sørensen, skipaverkfræðing. „Þeir höfðu báðir verið starfandi sem 

skipaverkfræðingar á breskri flotaskipasmíðastöð í Sunderland í fyrri hluta 

heimsstyrjaldarinnar 1914-1918.“15  Í þessari heimsókn hitti Hjálmar í 

fyrsta skipti dóttur Henry, Else Sørensen (f. 6.5.1920) síðar Bárðarson 

10

10 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 7.

11 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 10.

12 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi, 1950-1970, bls. 51 og Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Ingu 
Láru Baldvinsdóttur (hljóðritun).

13 Persónuleg gögn frá Hjálmari R. Bárðarsyni.

14 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi, 1950-1970, bls. 52.

15 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 9.



eftir að hún giftist Hjálmari. Kona 

Henry, móðir Else, var Talke Sophie 

Bindesbøll Sørensen. Else og 

Hjálmar gengu í hjónaband þann 

16. júní 1946 í Holmens kirke í 

Kaupmannahöfn.16

Í byrjun árs 1948 fluttu Hjálmar og 

Else til Íslands. Strax eftir komuna 

til landsins hóf Hjálmar störf sem 

verkfræðingur við Stálsmiðjuna h.f. 

og Járnsteypuna h.f. Þar tók hann 

þátt í smíði fyrsta stálskipsins sem 

smíðað var á Íslandi, Magna. Hann 

t e i k n a ð i s k i p i ð17  s e m v a r 

dráttarbátur í Reykjavíkurhöfn. Magni er nú hluti af Sjóminjasafninu í 

Reykjavík.
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16 Minningarorð um Else Sörensen Bárðarson.

17 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 18-19.

Else og Hjálmar á brúðkaupsdaginn.



Ljósmyndarinn Hjálmar

Ljósmyndaferill Hjálmars spannar yfir 75 ár, eða allt frá árinu 1932, þó að 

flestar elstu myndirnar séu frá árunum 1938 og 1939.

Eftir að Þjóðverjar hertóku Danmörku þann 9. apríl 1940 bannaði 

hernámsliðið að ljósmynda á ákveðnum svæðum.18  Þetta varð til þess að 

ljósmyndarar, þar á meðal Hjálmar, fóru að taka myndir innanhúss líkt og 

þær væru teknar utandyra. Var 

það með svokallaðri Table top 

ljósmyndun þar sem útbúnar 

voru sviðsetningar. Hjálmar tók 

mikið af slíkum myndum á 

sínum tíma. Þá gaf hann út 

kenns lubók um Table top 

ljósmyndun í Danmörku.19 Mikið 

af forsíðumyndum Hjálmars í 

blaðinu Mandens Blad eru myndir af þessari gerð.

Í Danmörku gerðist Hjálmar meðlimur í Amager Fotoklub og var mjög 

virkur í starf i hans.20  Danske Camera Pictor ia l ister (DCP) 

ljósmyndaklúbburinn var stofnaður árið 1931 og var starfræktur til ársins 

1990. Hjálmar var jafnframt meðlimur í þessum samtökum og mátti þess 

vegna skrifa DCP fyrir aftan nafn sitt.21 Hann starfaði talsvert fyrir félagið 

á Danmerkurárum sínum.22  Þau urðu síðan undirsamtök FIAP, Federation 

Internationale de l‘Art Photographique, þegar þau alþjóðasamtök voru 
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18 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 31.

19 Einar Falur Ingólfsson: „Ljósmyndari í sjötíu ár“, bls. 12.

20 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi, 1950-1970, bls. 54 og Fálkinn 19. apríl 1961, bls. 6.

21 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Ingu Láru Baldvinsdóttur (hljóðritun).

22 Einar Falur Ingólfsson: „Ljósmyndari í sjötíu ár“, bls. 12.

Kennslubók Hjálmars um Taple top ljósmyndun



stofnuð. Eftir að Hjálmar flutti til Íslands hélt hann áfram að starfa í 

ljósmyndaklúbbum og var mjög virkur félagsmaður.23

Í gögnum frá Hjálmari var mikið magn 

ljósmyndatímarita. Meðal þeirra voru danska 

blaðið Mandens Blad, sem minnst er á hér að 

framan. Vitað er til þess að Hjálmar vann 

nokkrar ljósmyndasamkeppnir sem blaðið efndi 

til. Það varð til þess að í tæp tvö ár tók Hjálmar 

allar forsíðumyndir fyrir það. Þær tekjur sem 

hann fékk fyrir þessa vinnu notaði hann til að 

fjárfesta í tækjum tengdum ljósmyndun.24 Hægt 

er að kynna sér nánar þátttöku Hjálmars í 

þessum ljósmyndasamkeppnum í tölublöðum blaðsins.25

Vitað er með vissu að Hjálmar tók forsíðumyndir eftirfarandi tölublaða 

Mandens Blad, en listi þessi er birtur með fyrirvara um að Hjálmar gæti 

hafa tekið fleiri forsíðumyndir fyrir blaðið þó hann hafi ekki varðveitt 

forsíðurnar eða blaðið sjálft:

September 1943
Janúar 1944
Mars 1944
Ágúst 1944
Desember 1944
September 1945
Nóvember 1945
Janúar 1946
Febrúar 1946
Mars 1946
Apríl 1946
Maí 1946
Júní 1946
Ágúst 1946
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23 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi, 1950-1970, bls. 52-53.

24 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 42-43.

25 Sbr. m.a. Mandens Blad október 1944, bls. 45 og Mandens Blad janúar 1945, bls. 46.

Fyrsta ljósmyndin sem Hjálmar 
birti í Mandens Blad.



September 1946
Október 1946
Desember 1946

Í desember 1943 birtist í Mandens Blad grein eftir Hjálmar þar sem hann 

útskýrir gerð myndarinnar sem hann nefndi „Den flyvende Hollænder.“26 Í 

sýningarhandritinu er tekið fram að sú grein, prentuð á fómspjald, birtist á 

Veggnum. Hún varpar ljósi á hugmynd Hjálmars um þá mynd og gefur 

innsýn inn í vinnubrögð hans varðandi aðrar myndir sínar.

Hjálmar var mikill talsmaður þess að listræn ljósmyndun hlyti brautargengi 

á Íslandi. Hann skrifaði m.a. grein í Fálkann og talaði þar fyrir listrænni 

ljósmyndun.27 Hjálmar er talinn brautryðjandi á þessu sviði hér á landi.28 Í 

sýningarhandritinu er einnig gert ráð fyrir að sú grein verði prentuð á 

fómspjald og hengd upp á Vegginn.

Frá því Hjálmar hóf að skrá myndatökur sínar um 1940 gerði hann það af 

mikilli nákvæmni og samviskusemi. Þar er skráð myndefni, tökudagur, auk 

tækniupplýsinga. Vart þekkjast betur skráð ljósmyndasöfn hér á landi af 

hálfu ljósmyndaranna sjálfra. Mikilvægt er að gera skráningu safnsins 

aðgengilega á tölvutæku formi, sérstaklega hvað varðar það myndefni 

sem hefur verulegt almennt gildi svo sem ljósmyndir af plöntum, fuglum, 

grjóti og landslagi.

Hjálmar var frumkvöðull á sviði huglægrar ljósmyndagerðar í Danmörku 

„þ.e. hann byggði sjálfur upp fyrirmyndir, sem endurspegluðu hugmyndir 

hans.“29 Þó að áðurnefndar bækur Hjálmars hafi að mestu samanstaðið af 

litmyndum hans hefur hann haft dálæti á svarthvítum myndum. Sem 

dæmi er haft eftir honum að „yfirleitt voru eingöngu svart-hvítar 
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26 Hjálmar R. Bárðarson: „Et Billedes Historie“. Mandens Blad, bls. 61.

27 Fálkinn 19. apríl 1961, bls. 6.

28 Þjóðviljinn 9. mars 1961, bls. 7.

29 Hjálmar R. Bárðarson: „Listræn ljósmyndun“. Fálkinn, bls. 10.



ljósmyndir á ljósmyndasýningum og ljósmyndasamkeppnum enda miklu 

meiri möguleikar að vinna þær myndir á persónulegan hátt hvers 

þátttakanda.“ Auk þess er haft eftir Hjálmari að:

„Lengst af hef ég tekið svart-hvítar myndir og lit 

samtímis, enda notað hvorttveggja í bókum mínum. 

Mér finnst svart-hvítar myndir ennþá eiga fullan rétt á 

sér og oft falla þær vel inn í heildina ásamt litmyndum. 

Stundum getur verið erfitt að finna tvær litmyndir, sem 

geta staðið saman án þess að spilla hvor fyrir annarri, 

en svart-hvít mynd getur oftast fallið vel að hvaða 

litmynd sem er.“30

Hjálmar segist hafa tekið „töluvert í Danmörku á 9 x 12 cm svart-hvítar 

glerplötur, því að sú stærð er miklu auðveldari í endurvinnslu, stækkun og 

samsetningu mynda.“31  Eins og áður hefur verið getið voru gerðar 

rafrænar eftirtökur eftir þessum glerplötum. Við skoðun kom í ljós að þær 

bættu ekki miklu við varðandi myndasafn hans. Þess vegna var ekkert af 

þeim myndum valdar á þessa sýningu.

Alla tíð viðaði Hjálmar að sér lesefni um ljósmyndun víðsvegar frá. Hann 

hefur þess vegna haft góða yfirsýn yfir það sem aðrir ljósmyndarar voru 

að fást við hverju sinni. Víða má sjá hvar Hjálmar hefur fengið innblástur í 

ljósmyndun sína. Sem dæmi um það svipar listrænum myndum Hjálmars 

til mynda danska ljósmyndarans Jonals32 eins og myndirnar hér að neðan 

bera glöggt merki.
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30 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi, 1950-1970, bls. 60.

31 Sama heimild, bls. 60.

32 Metta Kia Krabbe Meyer: „Et direkte udsnit af virkeligheden“, bls. 150, 168 og 170.



Einnig má nefna breska ljósmyndarann Angus McBean.33 Hér að neðan má 

sjá svipaðar myndir, annars vegar frá McBean og hins vegar frá Hjálmari.
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33 Angus McBean: Portraits.

Myndin vinstra megin heitir Glas og er eftir Jonals Co. frá árinu 1933, tekin upp úr bókinni Dansk 
fotografi Historie eftir Metta Sandby, bls. 168-169. Myndin hægra megin er eftir Hjálmar.

Angus McBean (1938). Myndin vinstra megin er tekin af http://collections.vam.ac.uk/
exhibition/178-angus-mcbean-portraits/1596/ (27. Júlí 2011) og HRB3-417.

http://collections.vam.ac.uk/exhibition/178-angus-mcbean-portraits/1596/
http://collections.vam.ac.uk/exhibition/178-angus-mcbean-portraits/1596/
http://collections.vam.ac.uk/exhibition/178-angus-mcbean-portraits/1596/
http://collections.vam.ac.uk/exhibition/178-angus-mcbean-portraits/1596/


Þegar ljósmyndir Hjálmars eru skoðaðar í samhengi við ljósmyndasöguna 

sést að hann hefur orðið fyrir áhrifum víða að. Leikurinn að ljósi og 

skuggum hjá Hjálmari sést í verkum ljósmyndara víða frá árunum í 

kringum síðari heimsstyrjöldina. Þá fyrirmynd virðast erlendir 

ljósmyndarar m.a. fá frá Alfred Hitchcock.34

Hjálmar og Guðni Þórðarson tóku sig til og stofnuðu Hið íslenska 

ljósmyndafélag, sem varð síðan undirfélag FIAP á Íslandi. Hjálmar segir að 

það hafi verið mjög tímafrekt að vera aðili að FIAP. Félagsmenn þurftu að 

gera myndamöppur sem hafi tekið talsverðan tíma. Það varð til þess að 

þetta starf lognaðist út af smá saman.35 Þrátt fyrir þetta hefur verið fullyrt 

að „tengsl Félags áhugaljósmyndara við erlend ljósmyndafélög og sýningar 

eru aðallega einum manni að þakka, Hjálmari R. Bárðarsyni“.36 

Erlendis var Hjálmar liðtækur í að taka þátt í ljósmyndasýningum, að 

minnsta kosti miðað við íslenska áhugaljósmyndara á þeim tíma. Í viðauka 

þessarar greinargerðar er listi yfir sýningarnar sem Hjálmar tók þátt í 

erlendis, unninn upp úr sýningarskrám í fórum hans.

Table top myndir Hjálmars og bók hans um sama efni fékk talsverða 

umfjöllun í Danmörku. Þá birti hann þessar ljósmyndir í ljósmyndablaðinu 

Camera sem gefið var út í Sviss. Auk þess voru þær sýndar á 

ljósmyndasýningu í Stokkhólmi og hlutu þar „umtal og aðdáun“.37

Hjálmar vakti sérstaka athygli í Camera árið 1945 með mynd sinni „Der 

Kunstmaler“ eða Listmálarinn. Þar er hann sagður vera hugmyndaríkur og 

ljósmyndin þyki tæknilega merkileg, sérstaklega fyrir appelsínugulan filter 
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34 Dominique Païni og Guy Cogeval: Hitchcock and art, fatal coincidences, bls. 379-409.

35 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Ingu Láru Baldvinsdóttur (hljóðritun).

36 Guðrún Harðardóttir: Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970, bls. 16

37 Þjóðviljinn 17. mars 1946, bls. 8.



sem hann notar til að ná fram mjúkum útlínum.38  Árið eftir var hann í 

sama tímariti kallaður hugmyndaríkur og undrast yfir ímyndunarafli hans 

þegar mynd hans „Nachtspuck“ birtist.39

Hjálmar fékk að minnsta kosti tvær ljósmyndir birtar í danska blaðinu 

FOCUS, í júní 1943 og febrúar 1944. Þá birtist opnugrein um Hjálmar í 

sænska blaðinu Foto magasinet árið 1957. Þar er sagt að hann hafi leikið 

stórt hlutverk í danskri og íslenskri ljósmyndun.40  Auk þess birtist í 

Observer 10. september 1972 grein um Ísland, þó aðallega um Surtsey. 

Með henni voru ljósmyndir frá Hjálmari.41

Hjálmar sýndi myndir sínar ekki mikið á ljósmyndasýningum á Íslandi. Þó 

tók hann þátt í nokkrum sýningum hér á landi. Meðal þeirra eru 

ljósmyndasýning Ferðafélags Íslands í Listamannaskálanum 31. október til 

10. nóvember 1952. Þar sýndi hann 10 myndir.42  Á fyrstu sýningu 

Ljósmyndafélags Reykjavíkur 1954 sýndi Hjálmar fjórar myndir. Auk þess 

skrifaði hann formála sýningarskrárinnar.43  Einnig sýndi Hjálmar fjórar 

my n d i r á l j ó s my n d a s ýn i n g u F é l a g s á h u g a l j ó s my n d a ra í 

Listamannaskálanum í nóvember 1957. Þá skrifaði hann einnig formála 

þeirrar sýningarskrár.44  Í umfjöllun sem Þorsteinn Jósepsson skrifaði um 

þessa sýningu í dagblaðinu Vísi 22. nóvember 1957 segir að sýningin beri:

...greinilega vitni hve mikil áhrif meistari 

ís lenzkra l jósmyndameistara, Hjálmar 

Bá rða r son , he fu r ha f t á h i na yng r i 
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38 „UNSERE BILDER“ Camera apríl 1945, bls. 260.

39 „UNSERE BILDER“ Camera júlí 1946, bls. 154.

40 Hjálmar R. Bárðarson, Foto magasinet, bls. 16-17.

41 Observer 10. September 1972, bls. 48-51.

42 Sýningarskrá frá sýningunni úr fórum Hjálmars.

43 Sýninarskrá frá sýningunni úr fórum Hjálmars. 

44 Sýningarskrá frá sýningunni úr fórum Hjálmars.



ljósmyndakynslóð landsins. Hann hefur 

myndað „skóla“ í ljósmyndagerð og hann 

kemur greinilega í ljós á þessari sýningu.45

Auk þessa tók Hjálmar þátt í samþjóðlegu ljósmyndasýningunni Fotoexpo 

sem haldin var af Félagi áhugaljósmyndara í sal Ásmundar Sveinssonar við 

Sigtún 15. til 30. nóvember 1958.46

Árið 1952 voru Hjálmar og Guðni 

Þórðarson beðnir um að útbúa 

sýningarmyndir fyrir Iðnsýninguna 

í Reykjavík 1952. Ástæðan var sú 

að þeir voru tilbúnir að reyna að 

gera stærri myndir en íslenskir 

atvinnuljósmyndarar. Þetta varð 

frumraun í að prenta svo stórar 

mynd i r á Í s l and i . E f t i r að 

sýningunni lauk voru þeir kærðir 

fyrir að brjóta iðnlöggjöfina en í 

Hæstarétti var Hjálmar sýknaður af 

öllum ákærum.47

Hjálmar hóf snemma útgáfu á eigin efni. Eins og áður hefur komið fram 

gaf hann út á Ísafirði kajakteikningar. Þá skrifaði hann ritgerð þegar hann 

lauk stúdentsprófi árið 1939 er bar nafnið Flugmál Íslands og kom hún 

síðar út sem bók.48
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45 Vísir 22. nóvember 1957, bls. 6.

46 Fotoexpo, sýningarskrá, bls. 21.

47 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Ingu Láru Baldvinsdóttur (hljóðritun).

48 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Eyvindar P. Eiríkssonar, bls. 13.

Ljósmynd úr safni Hjálmars frá Iðnsýningunni í 
Iðnskólanum í Reykjavík 1952.



Hjálmar virðist hafa sinnt landkynningu á Íslandi vel. Áðurnefnd bók hans 

Ísland farsældar frón miðaði að landkynningu. Einnig birtust myndir hans í 

landkynningarritum. Þar að auki birtist ljósmynd eftir hann í tímaritunum 

Naturopa49  og Observer.50  Þá birtist grein sem nefndist „World of Ice“ í 

tímaritinu Photography.51

Á ákveðnu tímabili tekur hann bókarformið fram yfir önnur form miðlunar 

á ljósmyndum sínum. Á svipuðum tíma dettur maðurinn sem viðfangsefni 

út úr ljósmyndum Hjálmars. Eftir það einbeitir hann sér að myndefni úr 

náttúrunni, s.s. steinum og fuglum. Því má segja að Hjálmar sé fyrsti 

íslenski náttúrulífsljósmyndarinn52 enda tók enginn hérlendur ljósmyndari 

á undan honum markvisst myndir af náttúru og dýralífi á Íslandi. Þess 

vegna er óhætt kalla hann frumkvöðull á þessu sviði á Íslandi.

Hjálmar tók auk ljósmynda eitthvað af kvikmyndum, þar á meðal stutta 

landkynningarmynd árið 194653  er nefnist Småglimt fra Island. 

Kvikmyndin fannst á spólu í trékassa sem kom úr búi Hjálmars. Hún var 

ásamt öðru kvikmyndaefni frá Hjálmari afhent Kvikmyndasafni Íslands. 

Þar var spólan skoðuð við afhendingu og síðan sett yfir á rafrænt form. 

Kvikmyndin er þögul með textaspjöldum á dönsku inn á milli. Hún byrjar á 

því að siglt er inn á Reykjavíkurhöfn. Síðan taka við mannlífmyndir úr 

Reykjavík þar sem meðal annars er sagt að sporvagnar séu ekki í 

Reykjavík heldur nýtískulegir strætisvagnar. Því næst eru yfirlitsmyndir úr 

turni Kristskirkju, myndskeið um borð í togara sem og myndskeið frá 

Reykjum í Mosfellsdal, Þingvöllum, Gullfossi og Geysi. Að lokum eru 

myndataka frá því þegar verið er að ryðja skriður, væntanlega á 

Vestfjörðum.
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49 Naturopa númer 47 árið 1984 bls. 10 og Åke Isling og Bengt Cullert: Människan, bls. 79.

50 Observer 10. september 1972, bls. 51.

51 Photography í janúar 1971 á bls. 242-243

52 Inga Lára Baldvinsdóttir: Munnleg heimild 03.02.2010.

53 Hjálmar R. Bárðarson: viðtal Ingu Láru Baldvinsdóttur (hljóðritun).



Bækur Hjálmars

Hjálmar gaf út eftirfarandi bækur:

Hjálmar R. Bárðarson: Leiðbeiningar um smíði á kajak. Ísafjörður 1936.

Hjálmar R. Bárðarson: Flugmál Íslands í fortíð, nútíð og framtíð. Reykjavík 

1939.

Hjálmar R. Bárðarson: Table top: vejledning i table top - fotografering 

samt lidt fotomontage. Kaupmannahöfn 1945.

Hjálmar R. Bárðarson: Ísland farsælda frón. Reykjavík 1953.

Hjálmar R. Bárðarson: Ísland. Reykjavík 1965.

Hjálmar R. Bárðarson: Ís og eldur: andstæður íslenzkrar náttúru. 

Reykjavík 1971.

Hjálmar R. Bárðarson: Ísland: svipur lands og þjóðar. Reykjavík 1982.

Hjálmar R. Bárðarson: Fuglar Íslands: í máli og myndum eftir Hjálmar R. 

Bárðarson. Reykjavík 1986.

Hjálmar R. Bárðarson: Hvítá frá upptökum til ósa í máli og myndum eftir 

Hjálmar R. Bárðarson. Reykjavík 1989.

Hjálmar R. Bárðarson: Fyrsta stálskip smíðað á Íslandi í máli og myndum 

eftir Hjálmar R. Bárðarson. Reykjavík 1993.

Hjálmar R. Bárðarson: Íslenskt grjót: í máli og myndum eftir Hjálmar R. 

Bárðarson. Reykjavík 1995. 

Hjálmar R. Bárðarson: Vestfirðir í máli og myndum eftir Hjálmar R. 

Bárðarson. Reykjavík 1996.

Hjálmar R. Bárðarson: Íslenskur gróður: í máli og myndum eftir Hjálmar 

R. Bárðarson. Reykjavík 1999.
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Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, í máli og myndum eftir Hjálmar R. 

Bárðarson. Reykjavík 2003.

Hjálmar R. Bárðarson: Þættir úr þróun íslenskra fiskiskipa. Akureyri 2007.

Hjálmar R. Bárðarson: Ísland: þumalingar kanna landið / mál og myndir. 

Reykjavík 2008.

Þessar bækur Hjálmars voru leið hans til að miðla ljósmyndun sinni og 

fleiru. Bókin Ísland, farsælda frón var væntanlega mest miðuð að 

landkynningu. Hún var þýdd yfir á nokkur tungumál. Æsa Sigurjónsdóttir 

segir í óútgefinni grein sinni að útgáfa Hjálmars á bókinni Ísland farsælda 

frón árið 1953 hafi markað „tímamót í útgáfu ljósmyndabóka á Íslandi.“54 

Að vissu leyti er hægt að vera sammála þeirri staðhæfingu. Í útgáfu 

þessarar bókar fór Hjálmar ótroðnar slóðir, þ.e. gaf út upp á sitt eindæmi 

bók sem var að miklu leyti ljósmyndabók en einnig landkynningarrit á 

mörgum tungumálum.

Auk þessa segir hún:

  „Bók Hjálmars er sterkmótuð af þeim nýju straumum sem fóru 

  um Evrópu og Bandaríkin á fimmta áratugnum bæði í 

  frásagnarmáta og stíl. Við fyrstu sýn er bókin afar frábrugðin 

  fyrri landkynningarbókum, en ef vel er að gáð sést að 

  myndefnin eru flest hefðbundin, þ.e. íslenskar náttúruperlur, 

  bygging og staðir í alfaraleið.“

Í bók sinni Ljós og skuggar skiptir Hjálmar ferli sínum upp í eftirfarandi 

kafla: Vestfirðir, Danmerkurárin, Fólk og Land og líf.

Líta má á ljósmyndabækur Hjálmars sem ákveðna miðlunarleið sem nú 

þegar hefur verið farin í miðlun á ljósmyndum hans. Þess vegna er leitast 
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54 Æsa Sigurjónsdóttir: óbirt grein, bls. 5



við að velja ekki þær myndir sem birst hafa í bókum hans á sýninguna. 

Það á að verða til þess að skýrari mynd fáist á stærð og umfang 

ljósmyndasafns hans. 

Segja má að í bókum Hjálmars R. Bárðarsonar fari fram ákveðin 

alþýðufræðsla. Texti bókana samanstendur af fræðandi og ýtarlegum 

myndatextum. Þess má einnig geta að árið 1961 kom út á Íslandi 

kennslubók í ljósmyndun sem Hjálmar þýddi yfir á íslensku og staðfærði.55
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55 Gösta Skoglund: Ljósmyndabókin, titilsíða.



Sýningardrög

Eins og áður hefur verið getið voru á svokölluðum startfundi, á 

Þjóðminjasafni Íslands mánudaginn 4. apríl 2011, lagðar fram þrjár 

tillögur fyrir vinnuhóp sem myndaður hafði verið í kringum sýninguna. Þar 

var ákveðið að útfæra tvær þeirra samhliða á sýningunni þ.e.a.s. fjalla um 

Hjálmar út frá persónu hans, auk þess að nýta þematillöguna. 

Á sýningunni verður farið yfir líf og störf Hjálmars með myndum og 

gögnum frá honum. Hér á eftir verður farið í nánari útfærslu á þessari 

miðlunartillögu. Hins vegar er rétt að gera fyrst grein fyrir tillögunum 

þremur í grófum dráttum.
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Sýning út frá þemum

Staður: Myndasalur Þjóðminjasafns Íslands.

Tímabil: Haust 2011 fram á vor 2012.

Heiti: Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu.

Efni: Svarthvítar filmur úr safni Hjálmars R. Bárðarsonar, auk muna frá 

honum.

Fjárhagsrammi: 2,4 milljónir.

Tilgangur: Sýna svarthvítar myndir Hjálmars út frá þemum sem koma 

fram í myndasafni hans.

Markhópur: Safngestir Þjóðminjasafns Íslands. Áhugafólk um íslenska 

ljósmyndun.

Miðlunarleiðir: Stækkaðar svarthvítar myndir úr filmusafni Hjálmars og 

gripir.

Undirbúningstími: Sumar og haust 2011.

Rannsókn: Myndaval út frá svarthvítu filmusafni Hjálmars.

Hönnun: Einföld og stílhrein.

Uppsetning: Einföld og stílhrein.

Útgáfa: Sýningarskrá.
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Sýning út frá Hjálmari sem persónu

Staður: Myndasalur Þjóðminjasafns Íslands.

Tímabil: Haust 2011 fram á vor 2012.

Heiti: Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu.

Efni: Svarthvítar filmur úr safni Hjálmars, auk muna.

Fjárhagsrammi: 2,4 milljónir.

Tilgangur: Sýna svarthvítar myndir Hjálmars út frá persónunni Hjálmari 

R. Bárðarsyni, annars vegar í tímaröð út frá lífshlaupi hans og hins vegar 

út frá þróun ljósmyndatöku hjá honum.

Markhópur: Safngestir Þjóðminjasafns Íslands. Áhugafólk um íslenska 

ljósmyndun.

Miðlunarleiðir: Stækkaðar svarthvítar myndir úr filmusafni Hjálmars og 

gripir.

Undirbúningstími: Sumar og haust 2011.

Rannsókn: Myndaval út frá svarthvítu filmusafni Hjálmars.

Hönnun: Einföld og stílhrein.

Uppsetning: Einföld og stílhrein.

Útgáfa: Sýningarskrá.
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Sýning út frá Hjálmari sem listamanni/ljósmyndara

Staður: Myndasalur Þjóðminjasafns Íslands.

Tímabil: Haust 2011 fram á vor 2012.

Heiti: Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu.

Efni: Svarthvítar filmur úr safni Hjálmars, auk muna.

Fjárhagsrammi: 2,4 milljónir.

Tilgangur: Sýna svarthvítar myndir Hjálmars út frá Hjálmari sem 

listamanni.

Markhópur: Safngestir Þjóðminjasafns Íslands. Áhugafólk um íslenska 

ljósmyndun.

Miðlunarleiðir: Stækkaðar svarthvítar myndir úr filmusafni Hjálmars og 

gripir.

Undirbúningstími: Sumar og haust 2011.

Rannsókn: Myndaval út frá svarthvítu filmusafni Hjálmars.

Hönnun: Einföld og stílhrein.

Uppsetning: Einföld og stílhrein.

Útgáfa: Sýningarskrá.
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Síðar í ferlinu var þriðja tillagan komin inn í sýninguna líka. Þar sem eitt 

þema innan hennar fjallar um Hjálmar sem listrænan ljósmyndara.

Í sýningarhandritinu er sýningunni skipt upp í átta svæði, hvert með sitt 

þema. Þau eru eftirfarandi:

- Lífshlaup Hjálmars.

- Fyrstu myndir Hjálmars frá árunum 1932-1939.

- Hornstrandaferðin 1939.

- Vinnandi fólk.

- Surtsey.

- Vestfirðir.

- Vestmannaeyjar

- Myndbirtingar Hjálmars erlendis

Meginmiðlunarleið þessa verkefnis er sýning á stækkuðum ljósmyndum 

Hjálmars eftir filmusafni og frumstækkunum hans. 
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Myndaval

Gerðir voru rafrænir kontaktar eftir svarthvíta filmusafni Hjálmars. Þegar 

slíkir kontaktar eru gerðir eru teknar myndir af filmublöðunum í heild sinni 

og þeim síðan snúið úr negatívu formi yfir í pósitívt í tölvu. Þá sést hvaða 

myndir eru á hverri filmu. Allir þessir kontaktar voru skoðaðir. Auk þess 

var farið í gegnum frumstækknir frá Hjálmari sjálfum. Einnig voru gerðar 

rafrænar eftirtökur eftir glerplötum sem eru í safni Hjálmars og farið yfir 

þær. Við skoðun á þessu efni kom í ljós að svarthvíta filmusafn Hjálmars 

hentar vel til skiptingar í flokka hvað varðar myndaval. Þá kom þessi 

yfirferð að notum við val á ljósmyndum sem gætu endurspeglað lífshlaup 

Hjálmars. Flokkarnir sem ákveðið var að velja inn í voru eftirfarandi:

- Allskyns myndir af konum. Hjálmar tók talsvert af slíkum myndum. 

Í mörgum þeirra var hann að gera tilraunir með ljós, stellingar 

o.s.frv.

- Drafnarborg. Hjálmar tók röð mynda af leikskólabörnum á 

Drafnarborg í apríl 1952.

- Surtsey. Hjálmar tók fjölda mynda af Surtseyjargosinu, auk þess 

sem hann myndaði einnig eyjuna eftir að hún reis úr sæ og fór þá í 

land. 

- Vestmanneyjagosið. Hjálmar tók myndir í Vestmanneyjagosinu árið 

1973 . Auk þess t ók hann t a l sve r t magn mynda a f 

hreinsunarstarfinu sem átti sér stað í Heimaey í kjölfarið.

- S k i p a sm íð i . Væn t an l e ga he f u r s t a r f H j á lma r s s em 

skipaverkfræðingur gert það að verkum að hann tók mikið af 

myndum af skipasmíði.

- Vestfirðir. Hjálmar gaf út bók um Vestfirði árið 1996. Þar er mikið 

magn mynda af svæðinu. Hann var fæddur og uppalinn á Ísafirði 

og hefur það væntanlega haft áhrif á hann varðandi val á 

myndefni.
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- Myndir úr erlendum blöðum. Hjálmar var snemma mjög virkur í því 

að senda myndir sínar til birtingar í erlendum ljósmyndatímaritum.

- Fyrstu myndirnar árin 1932-1939. Hjálmar fékk sína fyrstu 

myndavél í fermingargjöf árið 1932. Strax eftir það byrjar hann að 

taka myndir. Hann tekur myndir af daglegu lífi á Ísafirði, skátunum 

og ferðalögum í nágrenni Ísafjarðar svo eitthvað sé nefnt.

- Hornstrandaferð 1939. Strax að loknu stúdentsprófi hélt Hjálmar 

ásamt félaga sínum í gönguferð um Hornstrandir. Í þeirri ferð tók 

Hjálmar margar myndir af landslagi og mannlífi á svæðinu, 

einstakar vegna þess hversu afskekkt svæðið var á þeim tíma og 

fáir höfðu myndað þar.

- Landslagsmyndir. Hjálmar tók alla tíð mikið af landslagsmyndum, 

þó aðallega eftir að hann kom aftur til Íslands árið 1948.

- Listrænar/Table top myndir. Á námsárum sínum í Danmörku fór 

Hjálmar að taka listrænar myndir, sem voru að mestu leyti 

svokallaðar Table top myndir. Hann hélt áfram að taka slíkar 

myndir út sinn ljósmyndaferil.

- Fiskvinnsla. Hjálmar tók talsvert stóra myndaseríu af síldarvinnslu 

á Siglufirði þegar hann fór þangað sumarið 1952. Auk þess tók 

hann myndir í hinum ýmsu frystihúsum og af hvalskurði í Hvalfirði 

við nokkur tækifæri.

- Vinnustaðamyndir. Eftir að Hjálmar kom heim frá Danmörku tók 

hann myndir á vinnustöðum. Þeir vinnustaðir voru aðallega tengdir 

skipasmíði eða fiskvinnslu. Þess vegna skarast þessi flokkur við tvo 

áðurnefnda flokka þ.e. skipasmíði og fiskvinnslu.

- Listamenn. Eftir Hjálmar eru til nokkrar myndaraðir af 

listamönnum. Ýmist eru þetta myndlistamenn, myndhöggvarar eða 

leikarar.
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Út frá þessum flokkum, sem mynduðust við yfirferð á safninu, var 

myndaval gert og myndir valdar inn í þá flokka. Yfirferðin tók talsverðan 

tíma vegna þess í hversu margar myndirnar voru.

Myndavalið fyrir sýninguna var að hluta til út frá frummyndum Hjálmars. 

Með myndunum sést í rauninni val Hjálmars sjálfs á myndunum sínum í 

seinni tíð. Það sýndi sig þegar rafrænir kontaktar af svarthvítum filmum 

Hjálmars voru skoðaðir að þeir bættu ekki miklu við það sem þegar var í 

myndasafni hans. Var það aðallega vegna þess að Hjálmar tók oft mjög 

marga ramma af sama myndefninu og valdi síðan einn til stækkunnar. Með 

því að vinna myndavalið út frá myndasafni Hjálmars er auk þess verið að 

sýna þær myndir sem Hjálmari fannst sjálfum skara fram úr í sínu safni 

þ.e.a.s. hans sýn á sitt eigið safn. 
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Gripir

Úr dánarbúi Hjálmars kom á Þjóðminjasafn Íslands ýmislegt sem tengist 

lífi hans og ljósmyndun. Í sýningarhandritinu er gengið út frá því að þessir 

munir og gögn verði notuð á sýningunni Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu. 

Þá er lagt til að gripirnir verði settir í samhengi við ljósmyndirnar sem 

verða á sýningunni. Að töluverðu leyti er notast við að setja aðeins fram 

myndir af gripunum í samhengi við annað efni sýningarinnar.

Í búinu voru meðal annars fjöldi erlendra ljósmyndablaða hvar Hjálmar 

hafði fengið myndir sínar birtar í sumum þeirra. Lagt var til í 

sýningarhandriti að þessi blöð yrðu notuð á sýningunni. Þau lýsa 

ljósmyndastarfi Hjálmars og þrautseigju við að fá ljósmyndir sínar og 

annarra íslenskra ljósmyndara birtar á erlendum vettvangi. Auk þess voru 

þar sýningaskrár erlendra ljósmyndasýninga sem Hjálmar sýndi myndir 

sínar á. Þá voru þar einnig myndir sem Hjálmar sendi á sýningar erlendis, 

sumar merktar þeim sýningum sem þær voru sýndar á. Gerður var listi 

yfir þessar erlendu ljósmyndasýningar sem Hjálmar tók þátt í út frá 

sýningarskrám sem komu úr búi hans. Hann er að finna í viðaukum 

þessarar skýrslu. Þar má sjá að Hjálmar var iðinn við að senda myndir 

sínar víða um heiminn. Alls eru 54 sýningar listaðar upp eftir 

sýningarskránum.

Í handriti sýningarinnar er lagt til að myndavélar og tæki Hjálmars, sem 

hann notaði við töku svarthvítra ljósmynda, verði til sýnis á sýningunni. 

Auk þessa yrðu til sýnis erlend ljósmyndablöð Hjálmars sem innihalda 

ljósmyndir eftir hann. Þannig yrði því komið til skila að Hjálmar hafi verið 

virkur í að koma sér og öðrum íslenskum ljósmyndurum á framfæri 

erlendis. Þá er lagt til að umbrot bóka sem Hjálmar gaf sjálfur út séu til 

sýnis á sýningunni. Í þeim hluta sýningarinnar sem fjallað er um 

Hornstrandaferð Hjálmars er komið fram með þá hugmynd að albúm og 

dagbækur Hjálmars verði til sýnis. Notaðir verði stöplar eða púlt undir 

gripi, t.d. myndavélar Hjálmars og blöð. 

32



Í sýningarhandritinu er gengið út frá því að bækur Hjálmars liggi frammi 

til skoðunar fyrir sýningargesti í svokölluðu bókahorni sýningarinnar. Þar 

verður hægt að fletta þeim og öðlast þannig meiri innsýn inn í ljósmyndir 

hans og bókaútgáfu.
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Textar

Hjálmar skráði myndir sínar sérstaklega vel. Vegna þessa var, þegar því 

var við komið, notast við skráningu hans við gerð myndatexta í 

sýningarhandritinu. Skráning hans lýsir vel því sem er á myndunum. Oftar 

en ekki er hún samt stutt og hnitmiðuð. Í myndatextunum kemur fram 

staðsetning, nafn ef svo á við og tímasetning. 

Megintextar á sýningunni eru einnig úr smiðju Hjálmars. Þar er notast við 

texta sem liggja eftir hann í bókum eða viðtölum. Einn texti á sýningunni 

sker sig þó úr. Það er inngangstexti sýningarinnar. Hann er skrifaður af 

handritshöfundi og á taka saman yfirlit yfir líf Hjálmars í stuttu máli.

Í sýningarhandritinu er lagt til að notaðir verði dökkgráir límstafir á 

sýningunni, svo dökkir að þeir fari næstum út í svartan lit. Sá litur ætti að 

henta vel til lestrar.56  Auk þess kallast slíkur texti vel á við þema 

sýningarinnar og fellur ágætlega að lit salarins. Leturgerð verður stílhrein 

og auðlæsileg, eitthvað líkt leturgerðunum Helvetica og Verdana.

Textar á sýningunni verða bæði á íslensku og ensku. Þess vegna þarf að 

setja sýningartextana í þýðingu til viðurkennds þýðanda. 

Í grein eftir Elizabeth Gilmore og Jennifer Sabine, Writing readable text: 

the Ekarv method, er tekinn saman listi yfir punkta sem fylgja á í 

textagerð á sýningum en samkvæmt kenningum Ekarv á að:

- nota einfalt mál til að útskýra flókin hugtök.

- nota orðaröðun sem venjulega er notuð í rituðu 

máli.

- hver setning á að innihalda ákveðna merkingu.

- línur eiga að innihalda u.þ.b. 45 stafi, textinn á að 

vera brotinn upp í stuttar klausur sem hver á að 

vera fjórar til fimm línur. 
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- nota germynd sagnorða og koma frumlaginu til 

skila framarlega í setningu. 

- forðast skal aukasetningar, ónauðsynleg atviksorð, 

flóknar túlkanir og bandstrik í lok línu.

- lesa skal texta upphátt og taka tillit til þagna við 

lesturinn.

- aðlaga orðalag og greinarmerki svo það eigi við 

hrynjanda í lestrinum.

- ræða á textann við samstarfsmenn og taka tillit til 

athugasemda þeirra.

- samstilla á textaskrifin við hönnun sýninga.

- festa uppkast af textum upp á þeim stað sem þeir 

eiga að koma í sýningu til þess að meta áhrif 

þeirra.

- vera sífellt að endurskoða og fínpússa orðalagið.

- einbeita sér að því að færa textann sem næst 

bundnu máli, þó ekki alveg.57

Allt þetta ber auðvitað að hafa í huga, en á sýningunni Hjálmar R. 

Bárðarson í svarthvítu eru hans eigin textar notaðir. Þess vegna er 

einungis hægt að hafa þessa forskrift til hliðsjónar en ekki leyfa henni að 

ráða för.
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Framkvæmd

Eftir að handrit sýningarinnar liggur fyrir með myndavali og textum þarf 

að fá hönnuð til að vinna að hönnun sýningarinnar. Hann sér um að útfæra 

frekar útlit hennar. Þá þurfa sérfræðingar á sviði ljósmyndasögu og 

listfræði að skrifa texta sem verða við stærstu myndir hvers þemasvæðis.

Ákveðið hefur verið að þær myndir Hjálmars, sem verða stækkaðar 

sérstaklega fyrir sýninguna, verði skannaðar inn í tölvu og prentaðar 

þannig. Það þarf því að skanna inn filmur þeirra mynda sem á að stækka 

fyrir sýninguna. Þá þarf að prenta þær út og mun ljósmyndari á 

Þjóðminjasafni Íslands sjá um þá vinnu.

Þegar búið er að prenta út þær myndir sem urðu fyrir valinu og finna til 

þær frumstækkanir sem á að nota frá Hjálmari sjálfum fara þær í 

innrömmun. Þegar því er lokið og salurinn tilbúinn þarf að fara í 

uppsetningu á myndunum. Starfsfólk Þjóðminjasafnsins mun að öllum 

líkindum sjá um það verk.

Eftir að myndirnar eru komnar innrammaðar upp á vegg eru textar settir 

upp. Auk þess er fenginn fagaðili í að stilla lýsinguna á sýningunni. 

Við uppsetningu myndamengja er nauðsynlegt að láta myndirnar vinna vel 

saman. Það er m.a. gert með því að láta myndefnið snúa inn í hóp 

myndanna, en ekki út úr honum.58
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Kynningarefni

Útbúa þarf vefsíðu fyrir sýninguna, sem yrði undir heimasíðu 

Þjóðminjasafnsins. Þar verða meginupplýsingar um sýninguna auk 

ítarefnis um hana. Það mætti e.t.v. skipta vefsíðunni upp í þemu, eins og 

gert er á sýningunni. Lagt er til að fleiri myndir verði á síðunni en á sjálfri 

sýningunni. Slíka vefsýningu mynda er að finna í viðaukum 

sýningarhandritsins auk myndatexta með þeim. Þar með fái gestir 

síðunnar og áhugasamir einstaklingar víðari sýn á ljósmyndun Hjálmars. 

Auk þess verður að vera eitthvað af gagnvirku efni á síðunni, einn 

möguleiki væri að skrifa um myndirnar sem þar birtast. Einnig er gert ráð 

fyrir því að hafa eitthvað fyrir yngri kynslóðina að gera á þeirri síðu; púsl 

og/eða minnisspil með myndum Hjálmars.

Litir, texti og leturgerð á síðunni verða að tóna við sýninguna. Vefsíðan á í 

rauninni að endurspegla sýninguna á vefnum og vera eitt af því sem 

stendur eftir þegar sýningin hefur verið tekin niður.

Mikilvægt er að koma sýningunni á framfæri til að fá gesti inn á safnið. 

Hér að neðan eru taldar upp helstu leiðir til að koma sýningunni á 

framfæri við almenning:

- Facebooksíða Þjóðminjasafnsins - setja þarf inn viðburð.

- auglýsingar í dagblöðum - auglýsing með öðrum auglýsingum 

safnsins.

- auglýsingar í útvarpi - í tilkynningarlestri á undan fréttatíma til að 

ná til eldra fólks.

- Fá umfjöllun um sýninguna í sjónvarpi og/eða í útvarpi. Sú 

umfjöllun fæst með því að senda út fréttatilkynningar um 

sýninguna. 
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Viðburðir

Lagt er til að viðburðir verði í kringum sýninguna, t.d. fyrirlestrar og 

leiðsagnir, enda býður efni sýningarinnar upp á að haldnir verði fyrirlestrar 

um Hjálmar og hans ljósmyndastarf. Gera þarf jafnframt handrit að 

leiðsögn um sýninguna sem yrði tiltæk fyrir starfsfólk safnsins sem vinnur 

við sýningargæslu og upplýsingagjöf. Þar að auki yrði sýningin kynnt 

starfsfólki svo það geti miðlað sinni þekkingu til safngesta hvort sem það 

er í leiðsögn eða í svörum við fyrirspurnum gesta. Bjóða þyrfti upp á tvær 

til þrjár leiðsagnir um sýninguna fyrir almenning. Æskilegt væri að 

sérfræðingur á sviði ljósmynda gerði það, en ef ekki þá á vegum 

safnkennara safnsins.

Hjálmar var á tímabili iðinn við að koma íslenskum kollegum sínum á 

framfæri erlendis. Margir þeirra sem þekktu Hjálmar og ljósmyndun hans 

eru á lífi og jafnvel enn starfandi. Mögulega væri hægt að fá einhvern 

þeirra til að ræða um Hjálmar og verk hans í samhengi við aðra 

ljósmyndara í fyrirlestri/-lestrum.

Eins og áður hefur komið fram gerði Hjálmar landkynningarmynd árið 

1946 um Ísland sem seld var í Danmörku. Um er að ræða þögla mynd 

með textaspjöldum á dönsku. Í sýningarhandritinu er gengið út frá því að 

þessi mynd verði látin ganga á skjá í sýningarrýminu. Þá er því fleygt fram 

sem hugmynd að þessi mynd verði sýnd í fyrirlestrasal safnsins, annað 

hvort í tengslum við umfjöllun um Hjálmar eða sem sérstakur viðburður. 

Hægt væri að sýna myndina í fyrirlestrasal safnsins tvisvar eða þrisvar yfir 

það tímabil sem sýningin stendur yfir.
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Kennsluefni

Hugsa þarf hvernig sýningin á að skila sér til nemendahópa sem 

he imsæk ja sa fn ið . Hægt vær i að b j óða bæð i g runn - og 

framhaldsskólanemum á sýninguna. Senda mætti boð í tölvupósti til 

skólanna í samstarfi við safnakennslu Þjóðminjasafnsins. Í því sambandi 

væri hægt að útbúa verkefnahefti fyrir ólíka námshópa enda tengist 

sýningin ýmsum námsgreinum, einkum þó sögu og jarðfræði. Þar má 

nefna þjóðfélagsbreytingar á Íslandi á 20. öld og iðnsögu Íslands. Einnig 

náttúrumyndir Hjálmars, þó einkum frá Surtsey, Heimaeyjargosinu og 

Hornströndum.

Sem dæmi um hópa sem sýningin gæti nýst eru nemendur í sögu í efri 

bekkjum grunnskólanna. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 2007 er eitt 

af áfangamarkmiðum í sögukennslu í lok 10. bekkjar að nemendur hafi 

skoðað möguleika Íslendinga í byrjun 20. aldar, fylgt einstökum þætti eða 

samfélagsbreytingum eftir og metið hvort „gengið var til góðs“.59  Ætti 

sýningin Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu að geta nýst vel í 

verkefnavinnu til að ná þessu markmiði.

Efni sýningarinnar getur tengst ýmsum áföngum í framhaldsskólum. 

Nemendur í áfanganum NÁT 113 Jarðfræði ættu að hafa gagn af 

sýningunni, einkum hvað varðar umfjöllun um Surtsey og Heimaeyjargosið 

á sýningunni. Þá gæti sýningin verið áhugaverð fyrir söguáfanga í 

framhaldsskólum einkum SAG203, SAG303 og SAG313, en í þessum 

áföngum er fjallað um 20. öldina og menningarsögu. Auk þess ætti 

sýningin að vera áhugaverð fyrir ýmsar valgreinar samkvæmt 

skólanámskrám framhaldsskóla, eins og ljósmyndun.
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Minjagripir

Útbúa þarf minjagripi sem tengjast sýningunni sem yrðu til sölu í Safnbúð 

Þjóðminjasafnsins. Seglar hafa verið gerðir sem minjagripir fyrir nokkrar 

undanfarinna sýninga á Þjóðminjasafninu og hafa þeir selst ágætlega. 

Aftur á móti hefur selst meira af póstkortum í verslun safnsins.60  Þess 

vegna er lagt til að prentuð verði póstkort með völdum myndum Hjálmars. 

Hægt yrði að selja þau stök eða í pökkum nokkur saman.

Eins og áður hefur komið fram gaf Hjálmar út fjölda bóka sem innihalda 

aðallega ljósmyndir. Þær bækur tengjast því frekar þeim litmyndum sem 

yrði efniviður annarrar sýningar sem vonandi verður sett upp síðar. Hins 

vegar bæta þessar bækur Hjálmars talsverðu við varðandi umfjöllun um 

svarthvítar myndir hans og útgáfu bóka á hans vegum. Þess vegna er lagt 

upp með að eitt eintak af hverri bók Hjálmars verði til sýnis og flettinga á 

sýningunni. Lager þessara bóka í eigu Þjóðminjasafnsins er í geymslum 

safnsins í Dugguvogi. Það væri því upplagt að koma bókunum í verð með 

því að selja þær í Safnbúð Þjóðminjasafnsins samhliða sýningunni.
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Lokaorð

Við vinnu þessa verkefnis var filmu- og myndasafn Hjálmars R. 

Bárðarsonar kortlagt. Auk þess var farið í gengum persónuleg gögn frá 

honum og horft á hann í víðara samhengi. Þessi vinna tók sinn tíma en var  

lærdómsrík fyrir mig og nauðsynleg hvað varðar varðveislu og 

miðlunarmöguleika á safni Hjálmars. Erfitt reyndist að vinna verkefnið 

annars vegar á vegum Þjóðminjasafnins og hins vegar sem verkefni í 

Háskóla Íslands. Taka þurfti tillit til margra þátta á hvorum stað. Stundum 

þurfti eitt að víkja fyrir öðru.

Hjálmar hefur frá unga aldri verið mikill áhugamaður um ljósmyndun og 

um það að fanga landið sitt á slíkan hátt. Sá áhugi er eitthvað sem fylgdi 

honum út ævina og hefur verið þjóð hans til sóma. Hann hefur fangað 

með myndavélinni horfin samfélög og náttúruhamfarir svo eitthvað sé 

nefnt. Við værum væntanlega fátækari sem þjóð ef hans verka hefði ekki 

notið við. Gjöf hans til Þjóðminjasafns Íslands er þar af leiðandi 

mikilvægur fengur fyrir safnið og hina íslensku þjóð.

Að lokum vil ég koma á framfæri þakklæti mínu til allra þeirra sem 

hjálpuðu mér á einhvern hátt við gerð þessa sýningarhandrits. Starfsfólk 

Ljósmyndasafns Íslands, Þjóðminjasafni fer þar fremst í flokki. Inga Lára 

Baldvinsdóttir veitti mér mikilvæg ráð og hvattningu. Ljósmyndarnir Ívar 

Brynjólfsson og Jónas Hallgrímsson voru alltaf reiðubúnir að leggja mér lið 

með faglegu áliti eða innskönnun. Þá vil ég þakka Ágústu Kristófersdóttur, 

sýningarstjóra, Önnu Lísu Rúnarsdóttur og Bryndísi Sverrisdóttur, 

sviðstjórum góða samvinnu og stuðning. Guðbrandi Benediktssyni og 

Eggerti Þór Bernharðssyni þakka ég leiðbeiningar og liðveislu. Að lokum vil 

ég þakka fjölskyldunni minni stuðninginn og hjálpsemina sem þau hafa 

sýnt mér undanfarin misseri.
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