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Inngangur

Hér á eftir fer handrit sýningar á svarthvítum myndum Hjálmars R. 

Bárðarsonar. Verkefnið ber vinnuheitið Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu. 

Sýningin mun opna í Myndasal Þjóðminjasafns Íslands þann 29. október 2011. 

Hjálmar, sem fæddur var árið 1918, var áhugaljósmyndari næstum alla sína 

ævi. Hann lést í apríl 2009 og arfleiddi myndasafn sitt Ljósmyndasafni Íslands í 

Þjóðminjasafni. Þar sem Hjálmar átti enga lögerfingja, kom hann því svo fyrir 

að Þjóðminjasafnið erfði hann. Auk þess erfðu hann Byggðasafn Vestfjarða, 

Fuglaverndarfélag Íslands, Landgræðslusjóður, Landgræðsla ríkisins og 

Sjóminjasafn Reykjavíkur.1

Við vinnslu þessa handrits voru settar fram þrjár sýningartillögur.2 Á 

upphafsfundi í Þjóðminjasafni Íslands, mánudaginn 4. apríl 2011, voru 

tillögurnar þrjár kynntar fyrir vinnuhópi sem myndaður hafði verið í kringum 

sýninguna.3 Þar var ákveðið að útfæra tvær af þessum tillögum samhliða á 

sýningunni, það er að fjallað verði um Hjálmar út frá lífshlaupi hans annars 

vegar og út frá ákveðnum þemum í myndasafni hans hins vegar. 

Lagt er til að sýningunni verði skipt upp í átta þemu. Þau lýsa lífi og 

ljósmyndastörfum Hjálmars á þeim tíma þegar hann tók sem mest af 

svarthvítum myndum, það er frá því að hann fær sína fyrstu myndavél árið 

1932 og allt fram á níunda áratug síðustu aldar. Hins vegar eru yngstu 

myndirnar á sýningunni frá eldgosinu í Vestmannaeyjum árið 1973. Hér á eftir 

verður hvert þema fyrir sig útskýrt í einu þemasvæði. Þessum svokölluðu 

þemasvæðum er raðað upp í tímaröð frá því elsta til hins yngsta. Sýningin er 

þar með byggð upp á þemum sem raðað er í tímaröð.4 

2

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

2 Sýning út frá þemum, sýning út frá Hjálmari sem persónu og sýning út frá Hjálmari sem listamanni/
ljósmyndara.

3 Hann skipuðu Anna Lísa Rúnarsdóttir, Ágústa Kristófersdóttir, Bryndís Sverrisdóttir, Inga Lára 
Baldvinsdóttir, Ívar Brynjólfsson og Kristín Halla Baldvinsdóttir.

4 Aurelia Berton o.fl.: Designing exhibition, bls. 24.

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/


Grunnhugmynd sýningarinnar er að sýna svarthvítar ljósmyndir Hjálmars R. 

Bárðarsonar í samhengi við líf hans og störf. Ljósmyndir Hjálmars sýna að 

hann vildi fanga veruleikann, hvort sem var í landslagi eða í myndum af fólki. 

Safn hans er mjög vel skráð af hans eigin hendi. Þetta vinnulag Hjálmars 

verður því útgangspunkturinn í sýningunni. Skráningin og síðar bókaútgáfa 

Hjálmars hefur væntanlega stýrst af einhverskonar alþýðufræðslu. Það er að 

koma þekkingu sinni á íslenskri náttúru til almennings.

Myndaval

Filmusafn Hjálmars R. Bárðarsonar er stórt og yfirgripsmikið. Gert er ráð fyrir 

því að um 350.000 myndarammar séu í heildarsafni hans og sá hluti safnsins 

sem eru svarthvítar filmur eru væntanlega um 70.000 myndarammar.5

Farin var sú leið í myndavali að velja frekar fleiri en færri ljósmyndir. 

Myndasalur Þjóðminjasafnsins er stór og rúmar því fjölda mynda. Það hefur 

sýnt sig í sýningargerð fyrri ljósmyndasýninga í salnum að frekar hefur verið 

áætlað of lítið af myndum en of mikið þegar upp er staðið. Þess vegna er talið 

betra að sleppa einhverri ljósmynd þegar hengt er upp, heldur en að ekki sé 

búið að velja nóg af myndum til að fylla salinn.6

Ein ljósmynd í hverju þema verður áberandi stærri en hinar. Þeirri mynd er 

ætlað að lýsa sérstöðu hvers þema, aðallega út frá stefnu Hjálmars í 

ljósmyndun hverju sinni. Með henni verður ítarlegri texti en með hinum 

myndunum og hún þar með túlkuð umfram það sem kemur fram í skráningu 

Hjálmars. Í þessu handriti er ekki sá texti. Hann verður unnin af sérfræðingum 

safnsins á sviði ljósmyndunar og listfræði fyrir uppsetningu sýningarinnar.

Sýningarmyndirnar sem birtast í þessu sýningarhandriti eru unnar upp úr 

rafrænum kontöktum sem gerðir voru eftir filmum Hjálmars. Þegar slíkir 

kontaktar eru gerðir eru teknar myndir af filmublöðunum í heild sinni og þeim 

3

5 Inga Lára Baldvinsdóttir og Kristín Halla Baldvinsdóttir: Úttekt á safni Hjálmars R. 
Bárðarsonar.

6 Inga Lára Baldvinsdóttir og Ívar Brynjólfsson 29. apríl 2011, munnleg heimild.



síðan snúið úr negatívu formi yfir í pósitívt í tölvu. Þar með sést hvaða myndir 

filmurnar innihalda hverju sinni. Þær eru ekki í eins góðum gæðum og 

myndirnar yrðu ef filmurnar væru skannaðar inn hver fyrir sig. Þess vegna er 

ekkert búið að vinna þær, eins og Hjálmar gerði og verður gert fyrir sýninguna. 

Þar með virðast sumar myndirnar vera ljósar, en oft er hægt að kalla fram 

meira í myndum með því að styrkja kontrasta þeirra. 

Gerðir voru rafrænir kontaktar eftir svarthvítu filmusafni Hjálmars. Allir þessir 

kontaktar voru skoðaðir þegar val á myndum fór fram. Auk þess var farið í 

gegnum frumstækkanir frá Hjálmari sjálfum. Einnig voru gerðar rafrænar 

eftirtökur eftir glerplötum sem eru í safni Hjálmars og þær skoðaðar. Við þessa 

vinnu komu í ljós mörg þemu í myndaafninu. Út frá þeim mynduðust síðan 

þemasvæðin sem sýningin samanstendur af.

Textar

Sýningartextarnir eru sóttir í smiðju Hjálmars sjálfs. Reynt er að notast við 

skráningu hans á ljósmyndunum ef það er mögulegt. Aftur á móti er slík 

skráning ekki til staðar í öllum tilfellum. Þá hefur þurft að notast við aðrar 

heimildir, svo sem dagbókarfærslur. Allar upplýsingar sem fram koma í 

skráningu Hjálmars eru látnar halda sér. Megintextar sýningarinnar eru 

aðallega sóttir í útgefnar bækur Hjálmars.

Útlit

Notast verður við sama lit og er á veggjum salarins í dag, það er ljósgráan. 

Jafnframt verða notaðir dökkgráir límstafir á sýningunni, svo dökkir að þeir fari 

næstum út í svartan lit. Sá litur ætti að henta vel til lestrar7, auk þess að 

kallast vel á við svarthvítt þema sýningarinnar og falla ágætlega að lit salarins. 

Leturgerð verður stílhrein og auðlæsileg, eitthvað líkt leturgerðunum Helvitica 

og Verdana. Þá verður notast við hvíta ramma fyrir myndirnar.

4
7 Beverly Serrell: Making Exhibition Label, bls. 66.



Ljósmyndirnar á sýningunni verða hengdar upp í mengjum á svokallaðan 

„Spiraling object arrangement“ hátt8. Mynd af slíkri upphengingu má sjá hér að 

neðan. Eins og áður hefur verið greint frá verður ein mynd í hverju mengi 

stærri en hinar. Sú mynd yrði miðja spíralsins og hinar myndirnar hengdar upp 

í kringum hana.

David Dean: Museum Exhibition, bls. 63

Rannsóknir hafa sýnt að meðalaugnhæð hjá fullorðinni manneskju sé 1,6 

metrar.9 Þess vegna verður sú hæð notuð sem miðpunktur við uppstillingu 

myndanna á sýningunni. Þær myndir sem stærstar eru í hverju mengi og eru 

miðjan á þeim eiga að vera í þeirri hæð. Aðrar myndir fara síðan fyrir ofan, 

neðan og til hliðar við hana, sbr. skýringarmyndin hér að ofan. 

Á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins er notast við hljóðleiðsagnarkerfi sem heitir 

Pickup og er frá Dataton í Svíþjóð.10 Settir verða upp 3 slíkir hljóðleiðsagnar-

hnappar, eða -stöðvar, í jafnmörgum þemasvæðum sýningarinnar. Þar má 

heyra brot úr viðtali sem tekið var við Hjálmar 24. júlí 1997. Þau hljóðbrot 

verða tengd viðeigandi þemum á sýningunni.

5

8 David Dean: Museum Exhibition, bls. 63.

9 David Dean: Museum Exhibition, bls. 56.

10 Bryndís Sverrisdóttir: Munnleg heimild 08.07.2011.



Fyrsta þemasvæði sýningarinnar - Veggurinn

Þessi hluti sýningarinnar er staðsettur á hinum svokallaða Vegg, sem er fyrir 

framan Myndasalinn sjálfan. Þetta er þrískiptur langur veggur sem er að mestu 

hvítmálaður. Gert er ráð fyrir því að öllu efninu sé komið fyrir á honum, hvort 

sem um er að ræða frumgögn í römmum eða myndir af frumgöngum prentuð á 

spjöld.

Veggurinn

Á þessu þemasvæði er fjallað um æviskeið Hjálmars í máli og myndum. 

Umfjöllunin verður einungis sett fram með myndum, úrklippum og beinum 

tilvitnunum og það prentað út og sett á pappa eða fómspjöld. Ljósmyndir 

verða teknar af gripum og síðum úr albúmum. Síðar í þessum kafla má sjá 

dæmi um slíkt efni. Hentugast er talið að þessu sé raðað upp í tímaröð. Þess 

vegna birtast áðurnefnd dæmi í slíkri röð.

6



Hér að neðan er efni sem tilheyrir þessum vegg.

Á veggnum lengst til vinstri verður eftirfarandi inngangstexti um Hjálmar: 

Hjálmar Rögnvaldur Bárðarson var fæddur á Ísafirði árið 1918. 

Það sama ár missti hann móður sína úr spænsku veikinni sem þá 

herjaði á landið. Eftir það ólst hann upp hjá föður sínum og síðar 

einnig stjúpmóður. 

Á Ísafirði var Hjálmar virkur í skátastarfi. Hann fékk sína fyrstu 

myndavél í fermingargjöf árið 1932 og notaði slíka tækni óspart 

allt upp frá því. Margar myndir tók hann í skátunum og af lífinu á 

Ísafirði. Þá fór hann í ferðalög í nágrenni Ísafjarðar og tók 

ævinlega myndir við þau tækifæri. Lengsta ferð hans var eftir að 

hann lauk stúdentsprófi árið 1939. Þá gekk hann einn um 

Hornstrandir í tæpar þrjár vikur. Á leið sinni tók hann margar 

myndir sem áhugaverðar eru í dag, því stuttu eftir ferð hans 

lagðist byggð á Hornstöndum að mestu af.

Í byrjun árs 1940 hélt Hjálmar til Kaupmannahafnar til 

verkfræðináms. Úti í Danmörku tók hann virkan þátt í 

ljósmyndastarfi. Hann varð félagi í áhugamannaklúbbum og 

alþjóðlegum ljósmyndaklúbbum. Þá fékk hann birtar fjölda 

mynda í erlendum ljósmyndatímaritum og á sýningum.

Eftir að hann og kona hans, Else, fluttu til Íslands árið 1948 

starfaði Hjálmar sem skipaverkfræðingur. Aftur á móti hætti 

hann aldrei að ljósmynda. Fyrstu ljósmyndabók sína gaf Hjálmar 

út árið 1953, Ísland farsældar frón, margar áttu eftir að fylgja í 

kjölfarið. 

7



 

Hjálmar 1932.

 

Fyrsta flokkspróf Hjálmars úr skátunum á Ísafirði.

8



         
Síða úr albúmi frá Hjálmari.

 

Teikning eftir Hjálmar frá menntaskólaárum hans.

9



Hjálmar á mótorhjóli við Grund í Eyjafirði 1935.

Mynd af sýningarglugga á Ísafirði sem sýndi m.a. kajaksmíðar Hjálmars.

10



Útgáfa Hjálmars á kajakteikningum sínum.

Síður úr albúmum Hjálmars verða myndaðar og prentaðar á fómspjöld. Hér eru 

tillögur að síðum:

11



Síða úr einu af albúmum Hjálmars, þar sem hann tekur fyrir ferð sína í 

Bolungarvík og Skálavík.

12



Farseðill Hjálmars með Djúpbátnum frá Ísafriði til Grunnavíkur. Hann yrði 

ljósmyndaður og prentaðar á fómspjald.

Hjálmar í Hornstrandaferð sinni í júlí 1939.

13



Hjálmar hélt vel utan um alla tölfræði hvað varðaði ferð sína á Hornstrandir. 

Hér að neðan má sjá töflur yfir vegalengdirnar sem hann fór í henni. Þær sína 

hversu mikill nákvæmnismaður og skrásetjari Hjálmar var.

 

 

14



Hér eru dæmi um síður úr Hornstrandaalbúmunum tveimur sem Hjálmar gerði 

og gaman væri að sýna.

15



Hjálmar fékk Gullpennasjóðsverðlaun fyrir ritgerðina sína Flugmál Íslands og 

var hún í kjölfarið gefin út sem bók.

Úr albúmi frá Hjálmari sem lýsir ferð hans til Kaupmannahafnar 1940.

16



 Úrklippa úr Þjóðviljanum 17. mars 1946.11

17
11 Þjóðviljinn 17. mars 1946, bls. 8.



 Merking aftan á mynd Hjálmars sem fékk verðlaun árið 1945.

Innrömmuð mynd úr dánarbúi Hjálmars, Hollendingurinn fljúgandi.

18



Hjálmar skrifaði grein um listræna ljósmyndun i Fálkann 5. október 1945.12

 Brúðkaupsmynd Hjálmars og Else, 16. júní 1946.

19
12 Fálkinn 5. október 1945, bls. 10.



 

Úrklippa úr Morgunblaðinu 15. apríl 1954.13 Yrði skönnuð upp úr blaði og 

prentuð út á fómspjald.

   

Félagaskírteini Hjálmars í Royal Photographic Society of Great Britain 1951.

20
13 Morgunblaðið 15. apríl 1954, bls. 262.



Framhlið bókar Hjálmars, Ísland farsælda frón og tvenns konar umbrot á 

henni.

Bakhlið bókar Hjálmars, Ísland farsælda frón og tvenns konar umbrot á henni.

21



Mynd frá Iðnsýningunni í Reykjavík 1952, þar sem Hjálmar og Guðni Þórðarson 

gerðu myndirnar.

Félagaskírteini Hjálmars úr International Club of Photography.

22



Úrklippa úr Fálkanum 30. ágúst 1965.14

Skírteini Hjálmars vegna dvalar í Vestmannaeyjum á meðan á gosinu stóð 

1973.

23
14 Fálkinn 30. ágúst 1965, bls. 9.



Annað þemasvæði - Fyrstu myndirnar

Þetta þemasvæði er staðsett vinstra megin þegar gengið er inn í Myndasalinn, 

á u.þ.b. hálfum veggnum vestast í salnum.

Í fermingargjöf árið 1932 fékk Hjálmar sína fyrstu myndavél og þar með 

kviknaði áhugi hans á ljósmyndun sem átti eftir að fylgja honum út ævina. Á 

þessu þemasvæði eru myndir Hjálmars sem hann tók við hin ýmsu tækifæri á 

árunum 1932 til 1939.15 

Hljóðleiðsagnarhnappur:

0:25 til 0:59.

1:09 til 1:28.

Megintexti:

Kassamyndavél var fyrsta myndavélin sem ég eignaðist. 

Ég fékk hana í fermingargjöf frá móðurafa og 

móðurömmu fermingardaginn 18. maí 1932, þá 14 ára 

gamall. Með vélinni fylgdu 4 filmur, frá móðurbróður 

mínum. Síðan hef ég átt margar gerðir myndavéla og 

þær allar verið góðir ferðafélagar en stundum nokkuð 

tímafrekir, þegar vanda þurfti við val á myndefni.16

24

15 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 12.

16 Sama heimild, bls. 6.



Myndir:

HRB4-45-04

Texti: Brimbrjóturinn í Bolungarvík 1939. 

(Þetta er strærsta myndin í þemasvæðinu. Hún er valin vegna 

myndbyggingarinnar sem í henni er, þar myndast m.a. þríhyrningur.)

HRB4-43-1

Texti: Meira Hraun í Skálavík, utan við Bolungarvík, júní 1939. 
25



HRB4-44-11

Texti: Skálavík, 25. júní 1939 við bæinn Meira Hraun. Bjarni Bjarnason bóndi, 

Friðgerður Skarphéðinsdóttir kona hans og sonur þeirra.

HRB4-68-2

Texti: „Röskur ferjukarl“. Ferðalag að Núpi í Dýrafirði 1938.
26



HRB4-69-7

Texti: Hannes. Ferðalag að Núpi í Dýrafirði 1938.

HRB4-69-8

Texti: Ferðalag að Núpi í Dýrafirði 1938.

27



HRB4-77-10

Texti: Litið út Seyðisfjörð, út Djúp.

HRB4-77-9

Texti: Ísafjarðardjúp Eyri, Seyðisfjörður útsýni af Hestfjalli. Útsýni ofan af Hesti 

(536 m). Að ofan er litið niður í Seyðisfjörð af brún Hestsins. Þar er bærinn 

Eyri næst, og yfir brúnir Eyrarfjalls sjást Sauratindar við Álftafjörð.

28



HRB4-95-3

Texti: Á Dettifossi: Tálkninn, 1938.

HRB4-45-03 

Texti: Á gönguleið yfir fjöllin, frá Bolungarvík til Ísafjarðar. Júní 1939.
29



HRB4-102-4

Texti: Í skipabraut Ísafjarðar 1939.

HRB4-73-1

Texti: Skíðavikan á Ísafirði 1939.

30



HRB4-134-2

Texti: Á Ísafirði.

31



Þriðja þemasvæði - Hornstrandir 1939

Þriðja þemasvæði sýningarinnar er staðsett á sama vegg og annað 

þemasvæðið, einungis lengra til norðurs.

Sumarið 1939 gekk Hjálmar um Hornstrandir. Á ferð sinni tók hann myndir af 

náttúru og mannlífi sem bar fyrir augu. Á þessu þemasvæði sýningarinnar eru 

myndir, textar og gögn sem tengjast þessari ferð. Þær eru einstök heimild 

sökum þess hversu lítið hefur verið myndað á svæðinu. Auk þess fór svæðið í 

eyði skömmu eftir að Hjálmar var þar á ferð.

Hljóðleiðsagnarhnappur:

3:42 til 5:26

5:29 til 6:20

Texti:

Þann 1. júlí 1939 lögðum við Hermann S. Björnsson af 

stað með Djúpbátnum frá Ísafirði í fyrirhugaða þriggja 

vikna gönguferð um Jökulfirði og Hornstrandir alla leið 

til Steingrímsfjarðar og að Ísafjarðardjúpi en þaðan 

með Djúpbátnum til Ísafjarðar. Í Aðalvík meiddist 

Hermann í fæti og varð að hætta við frekari ferð, en ég 

ákvað að halda áfram einn, og kom aftur til Ísafjarðar 

19. júlí 1939.17

32
17 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 12.



HRB4-6-6

Texti: Horft yfir Hornvík í júlí 1939.

(Þetta er stærsta myndin á þemasvæðinu. Hún er valin vegna þeirrar 

rómantísku sýnar á landið sem Hjálmar er að setja fram í henni. Þar er 

maðurinn táknmynd, en ekki sem persónu.)

HRB4-02-19 

Texti: Heimilisfólkið á Neðri bænum á Höfðaströnd 1. júlí 1939. Frá vinstri: Kristinn 

J. L. Jónsson (f. 1916), Margrét Bæringsdóttir (f. 1933), Guðrún E. Guðmundsdóttir 

(1884-1974), Sigríður Sæmundsdóttir (f. 1932) og Dagbjartur Majasson (f. 1915)
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HRB4-02-22 

Texti: Grunnavík undir Staðarhlíð 1. júlí 1939. Horft út Jökulfirði meðfram 

Staðarhlíð. Vinstra megin sést til Staðareyrar.

HRB4-05-21

Texti: Hjálmar á göngu sinni frá Aðalvík um Hornstrandir sumarið 1939.
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HRB4-09-06

Texti: Landslag á Hornströndum í júlí 1939.

HRB4-10-11  

Texti: Stúlkubörnin á bænum Drangavík, dætur Guðmundar Guðbrandssonar 

og Ingibjargar Guðmundsdóttir 11. júlí 1939. 
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HRB4-04-16 

Texti: Hyrningsgata undir Hvarfnúp Aðalvík, 4. júlí 1939.

HRB4-03-12

Texti: Brúin á Hesteyri 3. júlí 1939.
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HRB4-01-05 

Texti: Bærinn Oddsflöt í Grunnavík, kl. 11 fyrir hádegi, 1. júlí 1939.

HRB4-13-16

Texti: Djúpavík á Ströndum 14. júlí 1939.
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HRB4-10-16

Texti: Horft inn að Drangajökli í júlí 1939.

HRB4-15-9

Texti: Mæðgin að Drangsnesi í júlí 1939.
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HRB4-18-16

Texti: Broddadalsá 17. júlí 1939. Kristjana Brynjólfsdóttir, dóttir Guðbjargar 

Jónsdóttur og Brynjólfs Jónssonar ábúenda á Broddanesi.

HRB4-16-03

Texti: 17. júlí 1939. Horft innan frá yfir Drangavík. Þar lá vegurinn inn fyrir 

Kollafjörð niður Drangavík og síðan inn með ströndinni. Drangurinn nær á 

myndinni er Kerlingin og fjær Karlinn.
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Búið var að velja út frá frumstækkunum Hjálmars þrjár myndir til viðbótar á 

þetta þemasvæði, út frá pappírskópíum hans, en filmur þeirra mynda fundust 

ekki.

12.14  (Þaralátursfjörður 10. júlí 1939)

1.11.17 (Furufjörður, 9. júlí 1939)

1.16.15 (Reykjafjörður, 14. júlí 1939. Kúvíkur næst, Búrfell í baksýn)
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Bókahorn
Milli þriðja og fjórða þemasvæðis sýningarinnar, í norðvesturhorni salarins, er 

gert ráð fyrir sætum og borðum. Bókum Hjálmars verður þar komið fyrir til 

skoðunar fyrir sýningargesti. Þetta er gert til þess að veita sýningargestum 

meiri innsýn inn í störf Hjálmars og bókaútgáfu hans.

Teknar verða ljósmyndir af forsíður hvers dags í Hornstrandaalbúmunum sem 

Hjálmar útbjó. Þar hefur hann teiknað kort yfir ferðir sínar á hverjum degi. 

Þessar myndir verða síðan prentaðar og bundnar saman í bók. Það rit lægi 

frammi á sýningunni fyrir gesti til skoðunar.

Sjónvarpstækið sem sést hér á myndinni að ofan kemur úr dánarbúi Hjálmars. 

Gert er ráð fyrir því að það verði notað í bókahorni sýningarinnar. Fram kemur í 

áðurnefndu viðtali við Hjálmar frá 1997 að hann hafi gert landkynningarmynd 

fyrir Danmerkurmarkað árið 1947. Kvikmyndafilma með þeirri mynd fannst við 
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frágang á safni Hjálmars. Filman, ásamt fleiri, var afhent Kvikmyndasafni 

Íslands til varðveislu. Þar var gerð rafræn eftirtaka af myndinni. Hún reyndist 

innihalda kvikmyndaskot frá Reykjavík og víðar. Inn á milli skotana koma 

textaspjöld á dönsku. Þessi mynd verður sýnd á áðurnefndum skjá í bókahorni 

sýningarinnar.
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Fjórða þemasvæði - Vinnandi fólk 
Þetta þemasvæði er talsvert stærra en önnur á sýningunni. Það er yfir allan 

bogadregna vegginn í norðurhluta salarins.

Fjórða þemasvæði sýningarinnar inniheldur myndir Hjálmars af vinnandi fólki. 

Þó  um sé að ræða tiltekið þema eru fjögur undirþemu á þemasvæðinu og er 

lagt til að myndirnar í þeim verði hengdar upp í fimm hlutum á vegginn. 

Undirþemun eru vinnustaðir, skipasmíði, fiskvinnsla, hvalskurður og listamenn.

Vinnustaðir

HRB2-396-14

Texti: RAFHA, Raftækjaverksmiðjan h/f í Hafnarfirði að morgni 10. febrúar 

1955, vinkilbeyging á renningum. 

(Þetta er stærsta myndin í undirþemanu. Hún er valin vegna notkunar 

Hjálmars á ljósi og skugga. Skugginn af manninum gerir mikið fyrir myndina. 

Auk þess er mikil dýpt í myndinni, sem skapast aðallega af því hvernig myndin 

er tekin eftir renningunum.)
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HRB2-190-4 

Texti: Járnsteypan 25. ágúst 1952, tæmt úr ofnum í skeiðina.

HRB2-190-8 

Texti: Járnsteypan 25. ágúst 1952, tæmt úr ofninum.
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HRB2-147-12

Texti: Útvarpsstöðin á Vatnsendahæð 5. apríl 1952.

HRB2-190-13 

Texti: Járnsteypan, 25. ágúst 1952. Árni Jónsson á skrifstofunni.
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Skipasmíði

HRB2-2902-7

Texti: Stálskipasmíði í Stálvík h/f 23. nóvember 1974.

(Þetta er stærsta myndin í undirþemanu. Hún er valin vegna sjónarhornsins 

sem myndin er tekin frá, þar með verður skipið tilkomumeira).

HRB2-189-21 

Texti: Vökvapressa Stálsmiðjunnar, rétting á skipaplötu laugardaginn 23. ágúst 

1952. Eiríkur Steingrímsson er við pressuna.
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HRB2-1271-4 

Texti: Ísafjörður 8. apríl 1968, fyrsta stálskipið í smíðum.

HRB2-346-16

Texti: Stálsmiðjan h/f skip nr. 1, dráttarbátur 25. ágúst 1954.
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HRB2-1161-5

Texti: Í Slippstöðinni á Akureyri, sjósetning m/s Eldborg GK 13, 22. júlí 1967.
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Fiskvinnsla

Myndir: 

HRB2-444-19 

Texti: Síld á Siglufirði 15. júlí 1955.

(Þessi mynd er stærsta myndin í undirþemanu. Hún er valin vegna leiksins og 

starfana sem hún fangar, mikill gjörningur í myndinni. Auk þess gefur það 

myndinni talsvert að byggðin sést í baksýn).
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HRB2-444-8 

Texti: Síld á Siglufirði 15. júlí 1955.

HRB2-445-9 

Texti: Síld á Siglufirði 15. júlí 1955.
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HRB2-423-17

Texti: Síldarsöltun á Húsavík 8. júlí 1955.

HRB2-276-3 

Texti: Hraðfrystihús Haraldar Böðvarssonar & co Akranesi, í frystiklefanum, 8. 

október 1953.
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HRB2-444-22 

Texti: Síld á Siglufirði 15. júlí 1955.

HRB2-446-14 

Texti: Síld á Siglufirði 15. júlí 1955.
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HRB2-184-20

Texti: Siglufjörður, mánudagurinn 11. ágúst 1952.

HRB2-275-6 

Texti: Flökun í hraðfrystihúsi Haraldar Böðvarssonar & co á Akranesi 8. október 

1953.
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Hvalskurður

HRB2-180-5

Texti: Hvalveiðistöðin Hvalfirði, laugardaginn 9. ágúst 1952.

(Þetta er stærsta myndin í undirþemanu. Hún er valin vegna sjónarhornsins 

sem myndin er tekin frá, þar með verður skipið tilkomumeira). 

HRB2-180-6 

Texti: Hvalstöðin Hvalfirði 9. ágúst 1952.
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HRB2-343-17

Texti: Hvalskurður, Hvalstöðin Hvalfirði, 8. ágúst 1954.

HRB2-451-14

Texti: Hvalskurður í Hvalfirði 19. júlí 1955.
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HRB2-525-12

Texti: Hvalskurður í Hvalfirði 1957.
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Listamenn

HRB2-215-12

Texti: Gerður Helgadóttir á vinnustofu sinni við Amtmannsstíg 7. nóvember 

1952 að logsjóða skissu að verkinu „pólitíska fanganum“.

(Þessi mynd er sú stærsta í undirþemanu. Hún er valin vegna þess hversu 

mikill gjörningur er í henni. Gerður er að vinna, hún er ekki uppstillt eða 

sviðsett.)
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HRB2-242-23 

Texti: Ásmundur Sveinsson, myndhöggvari, mynd tekin að heimili hans 8. maí 

1953.

HRB2-307-1 

Texti: Hörður Ágústsson í Búnaðarbanka Íslands, útibúinu Laugavegi Reykjavík 

4. apríl 1954. Málverkið í bakgrunni er eftir Hörð.
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HRB2-409-10 

Texti: Bragi Ásgeirsson, listmálari, mynd tekin í Listamannaskálanum að kvöldi 

5. apríl 1955.

HRB2-209-7

Texti: Þjóðleikhúsinu, október 1952. „Rekkjan“ Leikrit eftir Jan de Hartog. 

Agnes: Inga Þórðardóttir, Michael: Gunnar Eyjólfsson. 
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HRB3-446 

Texti: „Anna Borg leikkona í hlutverki Jeanne d´arc (heilagrar Jóhönnu) í 

þjóðleikhúsinu. Myndin var tekin á 9 x 12 glerplötu fyrir sýningu á leikritinu 

26.mars 1951.“18
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Fimmta þemasvæði - Surtsey
Þetta þemasvæði er staðsett í norðaustur hluta salarins, á austur veggnum.

Í bók sinni Ísland, svipur lands og þjóðar er Hjálmar með sérstakan kafla um 

Surtsey. Þetta þemasvæði inniheldur einungis myndir frá Hjálmari sem tengjast 

Surtsey.

Texti: 

Eldgos hófst um kl. 7:15 að morgni 14. nóvember 1963 

á hafsbotni nálægt Vestmannaeyjum, um 18 sjómílur 

sunnan við suðurströnd Íslands, á 120 metra dýpi.19

Myndir:

HRB2-1009-6 

Texti: Surtsey, nýja eyjan „Jólnir“ 24. maí 1966. Gas í nýju eyjunni, séð frá 

sjó.

(Þetta er stærsta myndin á þemasvæðinu. Hún er valin vegna nándarinnar við 

eldgosið, horft á það á annan hátt en venjulega. Auk þess má horfa í 

gosmökkinn og sjá ýmsilegt út úr honum.)
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HRB2-901-7 

Texti: Surtsey 16. nóvember 1963.

HRB2-900-9 

Texti: Surtsey 16. nóvember 1963.
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HRB2-954-10 

Texti: Gos í Syrtlingi séð frá Surtsey 3. júlí 1965, m/s Lóðsinn fremst.

HRB2-953-9

Texti: 3. júlí 1965. Surtsey og Syrtlingur. Gos í Syrtlingi og landtaka í Surtsey 

frá m/s Lóðsinum.
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HRB2-1568-12

Texti: Surtsey úr lofti, snjór 8. febrúar 1970. Flogið kl. 13-14:30 til Surtseyjar 

með Þórólfi Magnússyni flugmanni, ásamt Dr. Sigurði Þórarinssyni og Óttari 

Kjartanssyni.

HRB2-957-4 

Texti: 3. júlí 1965, við kant gamla Surts, sandfok Syrtlingur, myndir teknar 

uppi í hrauninu í Surtsey, á göngu upp að hraungíg Surtseyjar.
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HRB2-1124-11

Texti: Brim við Surtsey 20. maí 1967.

HRB2-4294-12

Texti: Surtsey, gróður 27. júlí 1977. Fjöruarfi (Smeðjukál/Honkenya 

peploides). Myndin tekin neðst í „Svartagili“, horft til Vestmannaeyja, um kl. 12 

á hádegi.
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HRB2-1094-2 

Texti: Surtsey 27.-29. ágúst 1966, séð ofan af barmi gamla Surts I niður á 

nýja hraungíginn og hraunið, Jólnir í baksýn.
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Sjötta þemasvæði -Vestfirðir

Þetta þemasvæði er staðsett í suðausturhluta salarins á veggnum sem er 

austast í salnum.

Hjálmar var fæddur og uppalinn á Vestfjörðum, þess vegna bar hann sterkar 

taugar til svæðisins. Mikið magn ljósmynda liggur eftir hann frá Vestfjörðum og 

þetta þemasvæði sýnir brot þeirra mynda.

Myndir:

HRB2-2715-1 

Texti: Hornbjarg af sjó 17. júlí 1974.

(Þessi mynd er sú stærsta á þemasvæðinu. Hún er valin vegna andstæðnanna 

sem myndast í myndinni, dökkt bjargið og ljós himininn. Þá lýsir hún vel 

björgunum sem er að finna á Vestfjörðum.)
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HRB2-1712-2

Texti: Rekaviðarrót í Bolungarvík á Ströndum 11. ágúst 1971.

HRB2-2196-1  

Texti: Á Snæfjallaströnd, Möngufoss úr Innra skarði.
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HRB2-2696-8

Texti: Hælavíkurbjarg 15. júlí 1974. Útsýni frá Hælavíkurbjargi til Horns yfir 

Hornvík.

HRB2-4676-4

Texti: Hornvík, frá Horni séð. Hælavíkurbjarg 15. júlí 1978, kvöld.
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HRB2-1736-4 

Texti: Horft úr Drangavík, og af nesinu út af Drangavík, til Drangatanga að 

morgni 23. ágúst 1971.

HRB2-4674-5 

Texti: Veiðileysufjörður 15. júlí 1978, á leið upp í Hafnarskarð.
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HRB2-2193-11

Texti: Horft út Ísafjarðardjúp 17. júlí 1973.

HRB2-1052-3

Texti: Dynjandi 15. júlí 1966.
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HRB2-2619-8

Texti: Rauðisandur 7. júlí 1974. Við ströndina utan við bæinn Melanes, horft til 

Rauðasands.

HRB2-2643-5

Texti: Vigur 10. júlí 1974, vindmyllan.
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Sjöunda þemasvæði - Vestmannaeyjar

Sjöunda þemasvæðið er staðsett á áðurnefndum Vegg að innanverðu, í 

suðurhluta salarins.

Á þessum þemasvæði eru einungis myndir sem tengjast Vestmannaeyjum í 

kringum þann tíma sem gaus í Heimey árið 1973.

Texti:

Þegar Vestmannaeyjagosið hófst hringdi Hannibal 

Valdimarsson ráðherra í mig klukkan tvö um nóttina, 

sagði að eldgos væri hafið í Heimaey og spurði hvort 

ég gæti ekki skroppið þangað. Þar voru olíu- og 

bensíntankar og ég átti að taka ákvörðum um hvort 

það þyrfti að tæma þá. Hannibal sagði flugvél bíða 

mín á Reykjavíkurflugvelli.20

73
20 Einar Falur Ingólfsson: „Ljósmyndari í sjötíu ár“, bls. 13.



Myndir:

HRB2-2069-9 

Texti: Heimaeyjargos 20. maí 1973, hús í austurbænum undir ösku, 

flaggstangarhúnn upp úr ösku.

(Þessi mynd er sú stærsta á þemasvæðinu. Hún er valin vegna andstæðnanna 

sem myndast í myndinni, dökk askan og ljós húsin. Þá er mikil dýpt í henni 

vegna þess hvernig myndin er tekin, horft eftir húsþökunum inn í myndina. 

Auk þess má lesa út úr myndinni að heilt samfélag hafi lent í hamförunum. 

Einnig má sjá form burstabæjarins í henni.)
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HRB2-2039-4

Texti: Heimaeyjargos 1. maí 1973, hraunbrúnin við innsiglinguna, kæling 

hraunsins.

HRB2-2070-2 

Texti: Heimaeyjargos 20. maí 1973, hús undir ösku í austurbænum.
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HRB2-1961X-5 

Texti: Heimaeyjargos 23. mars 1973, skemmd og skæld hús við hraunjaðarinn 

(við Heimagötu). Brennandi hús, gígurinn í baksýn.

HRB2-1935-2 

Texti: Vestmannaeyjagos 19. febrúar 1973, nýja eldfjallið, hús ofan við 

kirkjugarðinn í nærsýn.
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HRB2-1942X-12 

Texti: Heimaeyjargosið 4. mars 1973, austurbærinn við varnargarðinn.

HRB2-2080-6 

Texti: Heimaeyjargos 20. maí 1973, hreinsun lóða í vesturbænum.
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HRB2-1922-8 

Texti: Vestmannaeyjagos, 17. febrúar 1973, hús við Skansinn, eldgosið í 

baksýn - verið að sprauta sjó á hraunið til kælingar.

HRB2-2082-1 

Texti: Heimaeyjargos 20. maí 1973, hreinsaðar götur að nokkru. Nálægt Hótel 

HB. Nýja hraunið og Eldfjall í baksýn.
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HRB2-2003-6 

Texti: Heimaeyjargos 7. apríl 1973, hús við hraunjaðarinn.
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Áttunda þemasvæði - Myndbirtingar erlendis

Þetta þemasvæði er staðsett austan megin við millivegg sem gert er ráð fyrir 

að verði settur upp í miðjum salnum norðvestan megin. 

Á þemasvæðinu eru myndir sem Hjálmar birti í ljósmyndablöðum og á 

ljósmyndasýningum erlendis. Púlt verður sett fyrir framan vegginn þar sem 

myndir Hjálmars verða sem hann birti á sýningum og í blöðum erlendis. Á 

veggnum verða síðan fleiri slíkar myndir og blöð frá Hjálmari. Lagt er til að 

blöðin verði römmuð inn á einfaldan hátt til að festa þau á vegginn. Innan 

þessa þemasvæðis má segja að séu tvö undirþemu. Annars vegar myndir sem 

Hjálmar birti á ljósmyndasýningum víðs vegar um heim og hins vegar myndir 

hans sem birtust í erlendum ljósmyndatímaritum.

Á þessu þemasvæði er hljóðleiðsagnarhnappur:

7:10 til 11:06

13:00 til 13:22

28:28 til 28:43

Texti:

Þá birtast hér nokkrar þeirra myndrænu ljósmynda sem ég 

t ó k í D a n m ö r k u á s t r íð s á r u n u m , v o r u þ a r á 

ljósmyndasýningum og birtust líka í ljósmyndatímaritum í 

Danmörku, Svíþjóð og Sviss. Eftir stríðslok hafa ýmsar 

þeirra verið á alþjóðlegum ljósmyndasýningum í ýmsum 

löndum og birst í erlendum ljósmyndabókum og í 

ljósmyndatímaritum. Nokkrar þessara ljósmynda hafa hlotið 

ýmsar viðurkenningar en hafa ekki verið birtar eða sýndar 

áður hér á landi.21
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Myndir sem Hjálmar birti á ljósmyndasýningum erlendis

Tekið skal fram að eftirfarandi myndir eru ljósmyndir af frumstækkunum 

Hjálmars.

Myndin „Black and white“. 

(Þessi mynd á að vera sú stærsta á þemasvæðinu. Annars vegar vegna þess að 

nafn hennar kallast á við sýningarheitið og þemað. Hins vegar vegna þess að 

þetta er sú mynd sem Hjálmar sýndi mest á ljósmyndasýningum á erlendri 

grundu.)
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Myndin „Last night´s snow“.

Myndin „Hot springs“.
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Myndin „Shadow“.

Myndin „Light and shadows“.
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Myndin „The Harp“ 

Myndin „In the church“.
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Myndin „At midnight“.

Hjálmar færði í möppu merkingar sem myndir hans fengu á erlendum 

ljósmyndasýningum. Þar er myndin sem um ræðir tilgreind á einu blaði og á 

eftir henni koma blöð með merkingum, líkt og hér sést að neðan. Þessi mappa 

verði sýnd, hvort sem það eru einhver blöð úr henni eða hún opin í púlti.
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Myndir Hjálmars sem birtust í erlendum ljósmyndatímaritum

Hjálmar gerði margar forsíðumyndir fyrir Mandens Blad í Danmörku. Í viðauka 

hér að aftan má sjá myndir af forsíðum blaðsins með ljósmyndum Hjálmars. 

Ekki þarf að vera um tæmandi lista að ræða, þar sem hann er unnin upp úr 

þeim blöðum sem komu úr dánarbúi Hjálmars. Einhverjar þessara forsíðna 

verða sýndar, hvort sem er í römmum eða í sýningarpúlti.

Þessi mynd Hjálmars birtist í júníhefti tímaritsins Focus árið 1943. Við hliðina á 

henni á að vera eftirfarandi megintexti þemasvæðisins: 

Sérkennilegur skuggi af manni, sem var að mála 

íbúðarhús á Amager, þar sem ég bjó, vakti athygli 

mína, og þar sem myndavélin mín var alveg við 

hendina var ég fljótur að festa myndefnið á filmu. Þetta 

varð fyrsta myndin, sem birt var eftir mig í Mandens 

Blad, sem þá var eitt aðalmálgagn danskra 

áhugaljósmyndara og birti jafnan áhugaverðar greinar 

um ljósmyndun, og efndi líka oftlega til 

ljósmyndasamkeppni. Síðar hlaut ég verðlaun í ýmsum 

þeirra og blaðið birti fjölda af myndum mínum, auk 

þess að ég skrifaði greinar um ljósmyndun í blaðið.22
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22 Hjálmar R. Bárðarson: Ljós og skuggar, bls. 36-37.



Mynd Hjálmars Hollendingurinn fljúgandi er hér að neðan. Hún birtist víða. Í 

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

útskýrir gerð myndarinnar sem hann kallar „Den flyvende Hollænder.“23 Myndin 

fékk talsverða útbreiðslu.24 Þessi grein verður prentuð á fómspjald og hengd 

við hlið myndarinnar.

Frumkópía Hjálmars er til í nokkrum eintökum í pappír. Ein þeirra verður á 

Veggnum í gylltum ramma, eins og hún kom frá Hjálmari sjálfum.
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23 Hjálmar R. Bárðarson: „Et Billedes Historie“. bls. 61.

24 Inga Lára Baldvinsdóttir: Viðtal við Hjálmar R. Bárðarson.
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Þessi mynd Hjálmars birtist í tímaritinu Focus í febrúar árið 1944

Þessi mynd Hjálmars birtist í sænska tímaritinu Camera í apríl 1945.

Með því að sýna síðurnar í heild sinni ættu myndatextar í rauninni að vera 

óþarfir, nema kannski til að tilgreina úr hvaða tímariti síðan er, ef það sést 

ekki.
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Gert er ráð fyrir að á þessu þemasvæði verði komið fyrir gripum sem tengjast 

ljósmyndun Hjálmars svo sem myndavélum og öðrum tækjum. Hér eru 

ljósmyndir af slíkum gripum sem voru í eigu Hjálmars.
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Sýningarskrá

Eins og áður hefur verið getið gaf Hjálmar út fjölda bóka með ljósmyndum 

sínum. Það má í raun segja að þessi bókaútgáfa hafi verið hans aðferð til 

miðlunar á ljósmyndasafni sínu. Vegna þess tel ég óráðlegt að gefa út bók með 

þessari sýningu á ljósmyndum Hjálmars. Hins vegar er nauðsynlegt er að fá 

heildarsýn yfir það efni frá Hjálmari sem barst Ljósmyndasafni Íslands við 

fráfall hans. Tel ég að heildstæð útgáfa bókar á vegum Þjóðminjasafnsins á 

verkum Hjálmars sé nauðsynleg, en þó ekki tímabær eins og er. Aðallega er 

það vegna þess að með þessari sýningu er aðeins verið að fjalla um hluta 

ljósmyndasafns hans. Sýningarskrá ætti að duga sem útgáfa vegna 

sýningarinnar. Hún inniheldur kynningartexta um Hjálmar þar sem farið er yfir 

ævi og ljósmyndastörf Hjálmars í máli og myndum. Bók Hjálmars Íslands 

farsældar frón og aðrar bækur hans verða nýttar til hliðsjónar. Þær 

samanstanda af stuttum textum og myndum. Þar segja myndirnar ákveðna 

sögu hverju sinni. Farin verður sú leið í sýningarskránni, m.a. til að 

endurspegla verk Hjálmars.

Formáli og inngangur verða í sýningarskránni. Hér verður ekki farið frekar í 

þann hluta skrárinnar, heldur þann sem á eftir kemur. Hvert þema 

sýningarinnar hefur pláss í sýningarskránni. Þar verður sú mynd sem stærst er 

á hverju þemasvæði sýnd á heilli síðu. Hinum megin á opnunni verða myndir af 

gripum eða gögnum sem tengjast því þema sem verið er að fjalla um hverju 

sinni. Þar verður notast við gögnin sem verða á Veggnum fremst á sýningunni 

og þar af leiðandi sama nálgun notuð. 
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Framhaldslíf sýningarinnar

Gert er ráð fyrir því að sérstök vefsíða verði sett upp fyrir sýninguna. Þar verði 

vefsýning með völdum myndum úr safni Hjálmars sem sem ekki eru á 

sýningunni í Myndasal Þjóðminjasafnsins. Í viðauka hér á eftir eru kontaktar af 

þeim myndum sem valdar hafa verið á þessa vefsýningu. Einnig er excel listi 

yfir myndatexta sem þeim fylgja. 

Eins og áður hefur komið fram var Hjálmar fæddur og uppalinn á Ísafirði. Þar 

af leiðandi voru tengsl hans við Vestfirði mikil og ljósmyndasafn hans 

inniheldur margar myndir frá því landsvæði. Ísafjörður og nágrenni bæjarins 

voru hans nánasta umhverfi þegar hann var að byrja að stunda ljósmyndun. 

Auk þess er áhugi hans fyrir svæðinu sjáanlegur á seinni tímum ljósmyndaferils 

hans, þar sem hann gefur m.a. út bók sem tileinkuð er Vestfjörðum. Vegna 

þessa liggur það beinast við að hluti sýningarinnar Hjálmar R. Bárðarson í 

svarthvítu, sem beinist að Vestfjörðum, verði boðin til áframhaldandi 

sýningarhalds á Ísafirði. 

Á sýningunni Hjálmar R. Bárðarson, í svarthvítu eru bæði þemu sem snúa að 

Hornstrandaferð hans 1939 og myndum frá Vestfjörðum almennt. Þess vegna 

liggur það beint við að hægt sé að útbúa með lítilli fyrirhöfn ljósmyndasýningu 

sem setja mætti upp á Ísafirði í framhaldi sýningarinnar í Myndasal 

Þjóðminjasafnsins.

Hjálmar tók myndir í Vestmannaeyjum á meðan á gosinu stóð sem ekki hafa 

komið fyrir sjónir margra, en hann var komin til eyjanna strax á fyrsta degi 

gossins eins og áður hefur komið fram.25 Auk þess tók hann magnaðar myndir 

af hreinsunarstarfinu í eyjunum eftir að gosinu lauk. Þessar myndir, sem lagt er 

til að verði eitt þema sýningarinnar, mætti bjóða til sýningar í Vestmannaeyjum 

eftir að hún hefur verið tekin niður í Þjóðminjasafninu, jafnvel í tengslum við 

Goslokahátíð þeirra Eyjamanna. 
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25 Einar Falur Ingólfsson: „Ljósmyndari í sjötíu ár“, bls. 13.



Eins og áður hefur verið getið arfleiddi Hjálmar auk Þjóðminjasafnsins m.a. 

Sjóminjasafni Reykjavíkur eigur sínar. Á sýningunni verða m.a. myndir af 

skipasmíði, síldarvinnslu og hvalskurði. Þær myndir ættu að vera tilvaldar til að 

sýna á Sjóminjasafninu eftir lok sýningarinnar á Þjóðminjasafninu.

95



Lokaorð

Hér er sett fram tillaga mín að sýningu á svarthvítum ljósmyndum Hjálmars R. 

Bárðarsonar. Hafa ber í huga að þessi sýning, sem hér er lögð til, er einungis 

upphafið á því að gera Hjálmari og ljósmyndun hans skil. Aðeins er brot 

svarthvítra mynda Hjálmars notað á sýningunni og þá eru allar litmyndir hans 

frátaldar.

Þó að sýningin eigi að vera fullmótuð í þessu handriti má alltaf búast við því að 

einhver smáatriði breytist við uppsetningu hennar. Handritshöfundur verður 

hins vegar ekki á landinu til að taka þátt í þeim breytingum sem búast má við. 

Sýningarstjóri tekur þá við keflinu, en allar meiriháttar breytingar verða þó 

gerðar í samráði við höfund sýningarhandrits í gegnum nútíma 

samskiptartækni.

Frekari umræðu um sýninguna og það sem henni tengist er að finna í 

greinargerð sem unninn var samhliða þessu sýningarhandriti. Þar er meðal 

annars farið yfir lífshlaup Hjálmars og yfir vinnuferlið við vinnslu þessa 

sýningarhandrits.
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Viðaukar 
Kostnaðaráætlun

Kostnaðarliður Áætlað verð

Hönnunarkostnaður 350.000 kr.

Merkingar og prentun 200.000 kr.

Boðskort (prentun og útsending) 170.000 kr.

Veitingar á opnun 30.000 kr.

Skemmtiatriði á opnun 50.000 kr.

Vinna í sal 150.000 kr.

Sýningar púlt o.fl. 200.000 kr.

Sýningarskrá prentun 600.000 kr.

Prentun mynda 250.000 kr.

Innrömmun 800.000 kr

Tölvuvinnsla og samsetning 100.000 kr.

26 
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