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ÚTDRÁTTUR 

Tilgangur ritgerðar þessar er að varpa ljósi á sögu minjavörslunnar í Hafnarfirði og hvernig 

Byggðasafn Hafnarfjarðar hefur þróast og þroskast í gegnum tíðina. Strax á upphafsárum 

safnsins var metnaðurinn mikill en uppvaxtarárin urðu erfið. Þar eru einkum þrjár ástæður, í 

fyrsta lagi fjármagnsskortur sem meðal annars olli því að safnið fékk hvorki boðlega 

sýningaaðstöðu né launaðan starfsmann fyrr en tuttugu og einu ári eftir að það var stofnað. Í 

öðru lagi voru upphafsárin erfið vegna þess að tveir afkastamiklir safnarar höfðu verið í 

bænum áður en safnið var sett á fót og munasöfn þeirra beggja fóru til Reykjavíkur. 

Ásbúðarsafn á Þjóðminjasafnið en munasafn Þorbjargar Bergmann varð grunnurinn að 

Árbæjarsafni. Þessi staðreynd hafði til lengri tíma töluverð áhrif á safnkost byggðasafnsins. Í 

þriðja lagi voru árum saman uppi mjög metnaðarfullar hugmyndir um uppbyggingu 

Sjóminjasafns Íslands í Hafnarfirði. Lengi vel var uppbyggingu byggðasafnsins haldið á ís á 

meðan ráðamenn biðu eftir niðurstöðu í sjóminjasafns-málinu. Þá voru einnig uppi háværar 

raddir sem töldu rétt að Byggðasafn Hafnarfjarðar ætti að sameinast því safni er það kæmist á 

fót.  Það var hins vegar ekki fyrr en ljóst var orðið að hinar metnaðarfullu hugmyndir um 

Sjóminjasafn Íslands yrðu ekki að veruleika, uppúr 1990, að hin eiginlega uppbygging og 

þróun Byggðasafns Hafnarfjarðar hefst fyrir alvöru.  
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FORMÁLI 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til MA-gráðu í safnafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, dósent við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands og kann ég honum bestu þakkir fyrir aðstoð og stuðning.
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INNGANGUR 

 

Tilgangur ritgerðar þessarar er að varpa ljósi á sögu sem ekki áður hefur verið skoðuð um 

minjavörsluna í Hafnarfirði. Saga Byggðasafns Hafnarfjarðar hefst árið 1953 og í ritgerðinni 

er farið yfir sögu safnsins en megin áherslan lögð á þau vandamál sem upp komu á 

bernskuárum þess, þau vandamál sem skýra hæga uppbyggingu framan af. Sú uppbygging 

sem átt hefur sér stað á safninu hin síðustu ár er einnig rakin en þar er einungis stiklað á stóru 

og það helsta tínt til.  

Byggðasafn Hafnarfjarðar var formlega stofnað árið 1953 en starfsemi þess fór hægt af 

stað eins og áður segir. Eflaust eru margar óskildar ástæður fyrir hægri uppbyggingu safnsins 

á fyrstu árum þess en er það einkum þrennt sem kemur upp í hugann. Í fyrsta lagi var búið að 

þurrausa bæinn af gömlum munum áður en safnið var stofnað þar sem tveir afkastamiklir 

safnarar höfðu verið þar að verki áratugina á undan og í öðru lagi má færa rök fyrir því að hið 

fyrirhugaða Sjóminjasafn Íslands hafi tafið fyrir eðlilegri þróun og uppbyggingu safnsins. 

Strax við stofnun safnsins voru gerðar áætlanir um sýningaaðstöðu og sýningastefnu en það 

liðu áratugir áður en safnið fékk boðlega varanlega sýningaaðstöðu.  

Sígild ástæða fyrir hægum uppgangi safnsins er eflaust hinn mikli fjárskortur sem 

safnið bjó við framan af. Þrátt fyrir að vera stofnað árið 1953 var ekki ráðinn fastur 

starfsmaður að því fyrr en árið 1974. Það var Gísli Sigurðsson sem fram að þeim tíma hafði 

verið formaður byggðasafnsnefndar og starfaði sem slíkur ötullega að söfnun muna og 

heimilda um sögu svæðisins. Við Starfi Gísla tók Magnús Jónsson kennari árið 1980 og sinnti 

hann því allt til ársins 1996 er ég, Björn Pétursson, tók við starfinu og hef gengt því síðan. 

Tel ég rétt að rekja hér í inngangi aðkomu mína að safninu en þar hef ég starfað í rúm 

20 ár. Árið 1994 skrifaði ég BA-ritgerð í sagnfræði um Bjarna Sívertsen og var þá 

verkefnaráðinn til að stjórna hátíðarhöldum vegna 200 ára verslunarafmælis hans í 

Hafnarfirði. Að því tilefni var meðal annars sett upp sýning í Sívertsens-húsinu öllu um 

Bjarna og sögu hans en fram að því hafði einungis neðri hæð hússins verið almenningi til 

sýnis. Í kjölfar þessa verkefnis fékk ég fastráðningu á safninu sem aðstoðarmaður Magnúsar 

Jónssonar safnstjóra. Árið 1996 hætti Magnús störfum af heilsufarsástæðum og tók ég þá við 

starfi hans en því var breytt verulega við það tækifæri og ég ráðinn sem bæjarminjavörður og 

bar þá einnig árbyrgð á fornleifa- og húsaskráningu í bæjarlandinu auk þess að veita 
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byggðasafninu forstöðu.  Þeim tíma er ég hef veitt safninu forstöðu geri ég einungis lauslega 

skil í ritgerð þessari, megin áherslan er lögð á hin fyrri ár. Samhliða starfi mínu sem 

bæjarminjavörður hef ég skrifað fimm sagnfræðibækur er allar snúa að sögu og menningu 

Hafnarfjarðar.  

Helstu heimildir sem notaðar eru í ritgerðinni eru auk bóka er ritaðar hafa verið um 

sögu Hafnarfjarðar, viðtöl og fréttir er birst hafa í hinum ýmsu fjölmiðlum. Einnig er notast 

við ýmis skjöl, svo sem aðfangabækur, skýrslur og samninga auk fundagerða. Hafa verður þó 

í huga að tvær fyrstu fundagerðarbækur byggðasafnsnefndar Hafnarfjarðar glötuðust og eru 

því elstu varðveittu fundagerðir nefndarinnar frá árinu 1979. 
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UPPHAFIÐ 

Formlegt upphaf Byggðasafns Hafnarfjarðar má rekja til fundar í bæjarstjórnar Hafnarfjarðar í 

janúar 1953. Þar voru til umfjöllunar breytingar á fjárhagsáætlun bæjarsjóðs og lögðu fulltrúar 

Alþýðuflokksins fram tillögu undir liðnum „Hellisgerði o.fl.“ þar sem fram kemur í c-lið að 

veita skuli 10.000 kr. til byggðasafns. Ekki eru neinar frekari skýringar á þessari tillögu en 

hún var send eins og áætlunin í heild til samþykktar bæjarráðs og var samþykkt þar.1 

Samkvæmt munlegum sögusögnum í bænum var það einkum lögregluvarðstjórinn, Gísli 

Sigurðsson, sem lagði hart að bæjarfulltrúunum að hrinda þessu verki í framkvæmd en ekki 

hafa fundist neinar heimildir er styðja þá sögu þó vissulega verði hún að teljast ansi líkleg. 

Óskar Jónsson framkvæmdastjóri bar fram tillöguna um fjárveitingu til byggðasafnsins og 

samkvæmt viðtali sem tekið var við hann og birt í Alþýðublaðinu var hugmyndin „að safna 

saman og varðveita frá glötun gamla muni, sagnir og myndir úr atvinnu- og menningarlífi 

Hafnfirðinga fyrr á tímum, eins gömlum og til næst, og koma þessu fyrir í safninu.“2 

Þegar Byggðasafn Hafnarfjarðar var stofnað voru í gildi fyrstu lög um byggðasöfn sem 

samþykkt höfðu verið hér á landi, lög númer 8 frá 12. febrúar 1947, og báru nafnið „Lög um 

viðhald fornra manvirkja og um byggðasöfn“. Athyglisvert er að þegar þessi lög voru sett var 

ekkert starfandi byggðasafn á landinu en þó var söfnun hafin á nokkrum stöðum. Lögin 

virðast líka fyrst og síðast hafa verið hugsuð út frá fasteignum í eigu ríkisins og nýtingu þeirra 

frekar en faglegu safnastarfi og rekstri byggðasafna. Í þriðju grein umræddra laga segir 

„Byggingar í eigu ríkisins, sem varðveittar eru sem fornleifar samkv. ákvæðum 2. gr., er 

heimilt með samþykki þjóðminjavarðar að nota til þess að koma þar fyrir byggðasafni, þ.e. 

gripum, áhöldum og alls konar munum, er tilheyrðu slíkum byggingum og tíðkaðist að nota á 

því tímabili, er þessar byggingar voru reistar, svo að bygging og húsbúnaður verði í fullu 

samræmi.“3 Þór Magnússon, fyrrverandi þjóðminjavörður veltir þessu meðal annars upp í 

grein sem hann skrifaði í afmælisrit Árbæjarsafns og segir þar: „Þess var ekki að vænta að 

söfnin hefðu í upphafi fjárhagsgetu til meiri háttar starfsemi, enda voru þau flest opin framan 

af aðeins yfir sumartímann. Meðal annars þess vegna mun hafa verið kveðið svo á, að friðaðar 

byggingar í eigu ríkis eða sveitarfélags gætu nýst byggðasöfnunum sem sýningarhúsnæði. Þá 
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hafa menn einkum verið að hugsa til gömlu torfbæjanna, þeir voru ákjósanleg og eðlileg 

umgjörð um gripi úr sveitalífi 19. aldar og upphafs hinnar 20. Þjóðminjasafnið átti og 

varðveitti þá nokkur gömul torfhús, kirkjur og bæi, og þótti þannig ákjósanlegt að vinna margt 

í einu, hafa bæina til sýnis, söfnin til sýnis í bæjunum og halda kostnaði við þau í lágmarki.“4 

Á þessum fyrstu árum viðist vera nokkuð óljós skiptingin á milli ríkis og sveitarfélaga 

um ábyrgð og eign á þessum fyrirhuguðu söfnum því að í sömu grein laganna segir „Afnot af 

framangreindum byggingum skulu bundin þessum skilyrðum: 1. að safnið teljist sjálfstæð 

deild í Þjóðminjasafni Íslands og verði undir eftirliti þjóðminjavarðar. 2. Að safnið sé 

viðurkennd eign héraðs eða héraða (landsfjórðungs) og eigandi þess skuldbindi sig til að 

annast viðhald safnsins og umsjón með því, svo að í góðu lagi sé. 3. Að þeir aðilar, er að 

byggðasafninu standa, leggi alveg sérstaka áherzlu á að afla safninu gripa og annars þess, er 

þar á að vera og talið er sérkennilegt fyrir hlutaðeigandi hérað eða landsfjórðung, en er að 

hverfa.“5 Þarna kemur fram að byggðasöfn skuli vera deild í Þjóðminjasafni Íslands og að 

þjóðminjavörður skuli fara með einhverskonar yfirumsjón eða eftirlit með þeim söfnum. Þó er 

tekið fram að safnið sé viðurkennd eign héraðsins en í sjöttu grein þessara laga kemur fram að 

þjóðminjavörður hafi yfirumsjón með byggðasöfnum og geti, ef hann telur þörf á, með 

samþykki menntamálaráðherra, tekið gripi safnsins til varðveislu á Þjóðminjasafninu.  

 Þegar Byggðasafn Hafnarfjarðar var stofnað árið 1953 var þó ekki friðað hús í eigu 

ríkisins í bænum og því áttu þessi ákvæði ekki við þar. Í 4. grein lagana var tekið á þeim 

möguleika en þar sagði meðal annars „Nú ákveður hérað eða héruð í sameiningu að koma upp 

byggðasafni, en ekki eru varðveittar á þeim slóðum fornar byggingar, sem hæfar eru taldar til 

slíkrar safngeymslu, að dómi þjóðminjavarðar, og á þá aðili eða aðilar rétt á styrk úr ríkissjóði 

til þess að reisa safnhús, allt að ¼ kostnaðar, enda samþykki þjóðminjavörður uppdrátt að 

húsinu og safnið verði að öllu leyti háð ákvæðum laga þessara.“6 Ekki varð þetta þó heldur 

raunin í Hafnarfirði því strax í upphafi komu upp hugmyndir um að koma safninu fyrir í 

Sívertsens-húsinu við Vesturgötu. Í frétt Alþýðublaðsins frá því í janúar 1953 er þessi 

hugmynd viðruð en þar sagði „Sívertsenshúsið var íbúðarhús Bjarna riddara og fjölskyldu 

hans frá því um aldamótin 1800 til 1835. Þetta hús er því um 150 ára gamalt, og sögufrægt að 

því leyti, að það var bústaður Bjarna, sem mestan þátt átti í viðgangi Hafnarfjarðar á þeim 

tíma. Er það gömul hugmynd, að flytja það í Hellisgerði, sem er skrúðgarður Hafnfirðinga, og 

verður það þá væntanlega gert sem líkast úr garði og það var á árum Bjarna riddara.“7 Í 

annarri frétt, sem birtist í Morgunblaðinu kemur hugmyndin um flutning Sívertsens-hússins 

aftur fram en þar sagði „Komið hefur til tals, að byggðasafnið yrði í svokölluðu Sívertsenhúsi, 



10 

en í því bjó Bjarni riddari Sívertsen frá því árið 1800 til 1835. Er þetta elzta hús í Hafnarfirði, 

um 150 ára gamalt. ... Stungið hefur verið upp á því, að húsið yrði flutt í Hellisgerði, 

skrúðgarð Hafnfirðinga, og gert þá sem líkast úr garði og það var í tíð Bjarna Sívertsens. Þó 

telja margir, að við flutning hússins þangað, myndi það tapa sínum upphaflega svip, því að 

miklum erfiðleikum er bundið að flytja það. Allt er enn í óvissu, hvort af þessum flutningi 

verður.“8 Ef til vill er þarna að finna skýringuna á því hversvegna stofnun byggðasafns var 

sett undir liðinn „Hellisgerði ofl.“ í fjárhagsáætlun bæjarins þegar stofnað var til þess.  

Þessi hugmynd, að varðveita Sívertsens-húsið, er þó enn eldri. Sívertsens-húsið hafði 

verið eign Hafnarsjóðs Hafnarfjarðar frá árinu 1924 og voru bæjarskrifstofur Hafnarfjarðar 

þar til húsa á árunum 1930-1944. Þegar bæjarskrifstofurnar fluttu úr húsinu komu upp ýmsar 

hugmyndir um hvaða hlutverk þetta sögufræga hús ætti að fá en snemma kom upp hugmynd 

um að varðveita það í upphaflegri mynd. Eftir umræður í bæjarstjórn var bæjarstjóra falið að 

ræða við hafnaryfirvöld um málið og lauk þeim samræðum með því að snemma árs 1944 var 

samþykkt í hafnarstjórn að afhenda húsið endurgjaldslaust til bæjarstjórnar enda skuldbatt 

bæjarstjórnin sig til að láta gera húsið upp og varðveita það í upprunalegri mynd. Hvenær 

hugmyndin skýtur fyrst upp kollinum er erfitt að segja en að öllum líkindum kom hún fyrst 

fram opinberlega þegar Ágúst Steingrímsson tæknifræðingur og fyrrverandi 
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bæjarverkfræðingur í Hafnarfirði ritaði grein um málið í tímaritið Helgafell árið 1943. Hann 

átti einnig fyrstur manna hugmyndina að því að flytja húsið í Hellisgerði. Sú hugmynd hans 

kom fram í bréfi sem hann sendi Málfundafélaginu Magna árið 1946 en málfundafélagið sá 

um og rak Hellisgerði á þessum tíma. Í því bréfi gekk hann þó enn lengra en einungis að 

varðveita húsið, því þar kemur fram sú hugmynd að láta húsið hýsa byggðasafn. Magna-menn 

brugðust við þessu bréfi með því að rita bæjarstjórn Hafnarfjarðar erindi um málið.9 

Bæjarstjórn brást við því á þann hátt að lýsa sig reiðubúna til viðræðna en óskaði þess 

jafnframt að Málfundafélagið Magni hefði forgöngu um að stofna nefnd og fá félagsamtök í 

bænum til að taka þátt í verkefninu. Tveimur árum síðar var svo samþykkt í bæjarráði að 

leggja til við bæjarstjórn Hafnarfjarðar að bærinn yrði aðili að samkomulagi um athuganir á 

flutningi og varðveislu á húsi Bjarna Sívertsen.10 Rúmum mánuði síðar var það samþykkt í 

bæjarstjórn Hafnarfjarðar.11 Fulltrúa í þessari nefnd áttu, auk bæjarstjórnar, Málfundafélagið 

Magni, Útgerðarmannafélag Hafnarfjarðar, Iðnaðarmannafélag Hafnarfjarðar og 

Kaupmannafélag Hafnarfjarðar. 
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SAFNKOSTURINN 

Þegar samþykkt var að stofna Byggðasafn Hafnarfjarðar árið 1953 hafði nokkur söfnun átt sér 

stað í bænum en þó var enn vitað af munum sem voru varðveittir hjá bæjarbúum. Ein af 

ástæðum þess að safnið var stofnað var að menn óttuðust að þessir gripir glötuðust ef þeim 

yrði ekki safnað saman og varðveittir á viðurkenndu safni. Í frétt frá árdögum Byggðasafns 

Hafnarfjarðar, sem birtist í Morgunblaðinu, sagði meðal annars: „Það sem vakir fyrir 

bæjarráði með stofnun byggðasafns, er að varðveita frá glötun gamla muni, sem kunna að 

vera til í Firðinum frá fyrri tímum — sömuleiðis allan þann fróðleik, er varðar atvinnu- og 

menningarlíf Hafnfirðinga. Eitthvað mun vera til af munum í Firðinum, sem kæmi til mála að 

setja á hið tilvonandi safn. T.d. er hér elzti rafall á Íslandi, sem Jóhannes Reykdal flutti til 

landsins og notaði til raflýsingar fyrstur manna hér á landi. — Ýmsir aðrir gamlir munir eru til 

í Firðinum, sem ekki má draga öllu lengur að koma fyrir á einn stað, ef þeir eiga ekki að 

gleymast eða týnast.“12 Auk þessa hafði upplýsingum um lifnaðarhætti og menningu verið 

safnað í Hafnarfirði um nokkurt skeið og í fréttum af stofnun safnsins var komið inn á þá 

söfnun. Í Alþýðublaðinu sagði „Áhugi á því að varðveita fornan fróðleik og minjar frá glötun 

virðist vera mikill í Hafnarfirði. En vafalaust er þó Gísli Sigurðsson starfsamastur allra 

áhugamanna í því efni. Hann hefur um skeið safnað með viðtölum við aldraða Hafnfirðinga 

lýsingum á gömlum húsum, húsbúnaði, staðháttum í bænum og atvinnuháttum, og einnig hafa 

fléttast inn í þetta gamlar minningar og sagnir og örnefni. Hvernig bærinn var fyrir aldamót. 

Gísli sagði, er blaðið ræddi við hann um þessa söfnun hans í gær, að hann leitaðist fyrst og 

fremst við að afla lýsinga af bænum eins og hann var fyrir aldamót. Mesta rækt hefur hann 

lagt við að skyggnast inn í líf alþýðunnar, t.d. fá að vita, hvernig húsbúnaður var í gömlu 

bæjunum og annað slíkt.“13 Morgunblaðið fór nokkuð betur ofan í þetta en þar sagði að 

„Nokkrir Hafnfirðingar hafa á undanförnum árum safnað miklum fróðleik úr lífi fólks í 

Firðinum frá fyrri tímum, sem vissulega kemur að góðum notum fyrir væntanlegt byggðasafn. 

Hefur Gísli Sigurðsson, lögregluþjónn, verið einna skeleggastur í söfnun alls konar gamals 

fróðleiks. Hann hefur til dæmis gert sér far um að kynnast, hvernig gömlu bæirnir voru 

útlítandi í Hafnarfirði fyrir aldamót og jafnframt um fyrirkomulag innan húss. Einnig hefur 

hann kynnt sér, svo sem kostur hefur verið á, hvar bæirnir stóðu. Sömuleiðis hefur Gísli viðað 
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að sér miklum fróðleik um líferni Hafnfirðinga fyrir aldamót. Mestar og beztar upplýsingar 

hefur hann fengið hjá öldruðum Hafnfirðingum, en einnig af gömlum sögnum og örnefnum. 

Gísli Sigurðsson hefur með söfnun þessa fróðleiks, varðveitt frá glötun þann fjársjóð, sem 

getur orðið uppistaðan í væntanlegu byggðasafni Hafnfirðinga.“14 

 Elstu fundargerðir byggðasafnsnefndar eru því miður glataðar en Gísli rekur 

upphafsárin ágætlega í viðtali sem tekið var við hann og birt í blaðinu í Hamri í tilefni af 50 

ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar árið 1958. Þar kemur hann meðal annars að 

munasöfnuninni í árdaga Byggðasafns Hafnarfjarðar en þá hafði safnið fengið Sívertsens-

húsið til afnota. Þar kemur fram að söfnun muna hafi farið af stað strax og safnið var stofnað 

og fljótlega eftir að það fékk Sívertsens-húsið afhent hafi verið fluttir þangað um 200 munir. 

„Húsið var ekki í sem beztu ástandi og þurfti því mikillar viðgerðar við. Þegar nefndin fékk 

það undir hendur var efri hæð þess leigð út og síðan hefur allt húsið verið hitað upp. Þessir 

tvö hundruð munir voru flestir frá sjóvinnu ýmis konar, en síðan hefur bætzt það mikið við 

safnið, að það telur nú um sjöhundruð skrásetta muni. Auk þessa eru enn fjölmargir hlutir, 

sem safnið á, eða hefur fengið vilyrði fyrir, sem enn eru geymdir víðsvegar um bæinn, vegna 

þess hve húsnæði safnsins er ófullnægjandi. Allur gólfflötur hússins er aðeins 8 x 14 mtr. að 

flatarmáli og segir það sig sjálft, að svo lítið húsnæði fullnægir engan veginn þeim kröfum, 
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sem gera verður til húsnæðis fyrir gott byggðasafn. Tillaga byggðasafnsnefndarinnar til 

lausnar þessu vandamáli er sú, að safnið fái einnig stóra pakkhúsið, sem stendur við hliðina á 

Sívertsenshúsi. En það mun vera byggt um 1840 og er því í tölu allra elztu húsa hér í 

Hafnarfirði og þess vegna mjög æskilegt til þessara nota.“15 Síðar í sama viðtali telur Gísli 

upp nokkra helstu muni safnsins og gefur sú upptalning nokkuð góða mynd af safnkostinum 

eins og hann var á fyrstu árum safnsins. Þar er meðal annars haft eftir Gísla: „Áhugi 

Hafnfirðinga fyrir byggðasafninu hefur komið mjög glögglega í ljós með hinum rausnarlegu 

gjöfum, sem því hafa borizt frá mörgu fólki. Eins og áður er sagt er mikill hluti safnsins 

viðkomandi sjóvinnu og er það ekki einkennilegt, þegar athuguð er saga og atvinnuhættir 

Hafnarfjarðar. Meðal þessara muna eru m.a. margar tegundir lóða og öngla, sem nú eru mjög 

sjaldséðir, og þar á meðal um 60 hlutir, sem gefnir voru af Helga Guðmundssyni frá 

Melshúsum, og Sveini Jónssyni, Kirkjuvegi 13 milli 20 og 30 munir. Má m.a. nefna nöfn 

þessara tveggja heiðurs manna, sem nú eru látnir, til að sýna þann hlýhug, sem safnið á 

hvarvetna að mæta. Í sambandi við hið fjölbreytta safn muna, sem í byggðasafninu er að 

finna, mætti gera mikla upptalningu og til að gefa Hafnfirðingum nokkra hugmynd um, hvað 

merkra muna er þarna að finna má aðeins benda á: Frá Félagshúsinu má nefna mikið safn 

diska og annars borðbúnaðar og auk þess allar tegundir mölunarkvarnasteina. Þar á meðal má 

minnast á feikna mikinn stein, ca. 300—350 pund, sem nota átti, þegar til stóð að virkja 

lækinn til notkunar við mjölvinnslu um miðja 19. öld, en eins og kunnugt er var á síðustu 

stundu hætt við það mikla fyrirtæki. Þá má nefna mjólkurfötu, sem Vilborg Jónsdóttir 

húsfreyja á Setbergi notaði eingöngu, er hún mjólkaði og ask frá því heimili. Orgel má nefna, 

sem talið er vera þriðja elzta orgel á landinu, en þetta allt gaf frú Sólveig Eyjólfsdóttir 

húsfreyja hér í Hafnarfirði, samkvæmt ósk látinnar móður sinnar. Skaklóð er til af ýmsum 

gerðum og snældurokkur, sem smíðaður er af Árna Hildibrandssyni, þjóðhagsmið, um 1880—

90. Bréfapressa úr Linnetsbúinu með ártali 1866 og tágkarfa, sem riðin er af Kristófer 

Grímssyni frá Nesjavöllum í Grafningi. Þá er reizla, sem er brúðargjöf frá Vigfúsi Gestssyni 

til Jóns Jónssonar í Dvergasteini, hamprokkur frá Deild á Álftanesi og spunarokkur frá um 

1890, sem Herdís Kristjánsdóttir formóðir Auðunsættarinnar hér í Hafnarfirði átti, en hún var 

eins og kunnugt er gift Auðunni lóðs Stígssyni. Bátur er þar, tveggja manna far, sem kominn 

er frá Helga Guðmundssyni í Melshúsum og er hann smíðaður út á Álftanesi fyrir 80—100 

árum síðan. Þá má og nefna steðja, sem Beinteinn Stefánsson smiður á Hvaleyri átti, töluvert 

safn af heykrókum og gömlum hlóðapottum, sem komnir eru úr búi Pálínu Þorleifsdóttur og 

Magnúsar Benjamínssonar og auk þess mikið af steinsmíðaáhöldum frá Jónasi Jónssyni 

vaktara. Ennfremur má nefna mikið af skósmíðaáhöldum frá Jóel Ingvarssyni 
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skósmíðameistara, en það munu vera elztu 

skósmíðaáhöldin. sem til voru hér í Hafnarfirði, enda 

munu þau vera meðal allra elztu muna í þessu 

byggðasafni. Þá skýrði Gísli Sigurðsson svo frá, að hann 

hefði fundið úti í hrauni unnin kvarnarstein, sem sýnir 

ljóslega, hvernig slíkir steinar hafa verið unnir fyrr á 

tímum, en það mun hafa verið þannig, að hellan hefur 

verið tekin í hrauninu, tilhöggvin þar og ekki flutt heim 

fyrr en hún hefur verið fullgerð.“16  

 Hafa verður í huga þegar þessi upptalning er 

skoðuð að áður en Byggðasafn Hafnarfjarðar var stofnað 

höfðu tveir aðilar stundað markvissa söfnun á gömlum 

munum í bænum og hvorugt þeirra safna endaði á 

Byggðasafni Hafnarfjarðar. Ásbúðarsafn, sem Andrés Johnson rakari í Ásbúð við Hafnrafjörð 

hafði safnað saman árum saman, keypti ríkið og setti á Þjóðminjasafn Íslands en hitt var safn 

muna er Þorgerður Bergmann safnaði og endaði það á Árbæjarsafni í Reykjavík. Er rétt að 

staldra hér við og skoða þessi söfn nánar þar sem söfnun þessara einstaklinga, svo og stofnun 

Sjóminjasafns Íslands í Hafnarfirði síðar höfðu töluverð áhrif á safnkost Byggðasafns 

Hafnarfjarðar.  
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SAFN ÞORBJARGAR BERGMANN 

Mikilsmetin hjón ein bjuggu í Hafnarfirði í upphafi 20. aldar. Þau sem hér er átt við voru 

Sigfús Bergmann og kona hans Þorbjörg Sigurðardóttir Bergmann. Sigfús var kaupmaður í 

bænum en lét þó einnig ýmis önnur málefni kaupstaðarins sig varða. Hann var til dæmis 

kjörinn í fyrstu bæjarstjórn Hafnarfjarðar, var frumkvöðull að stofnun sjúkrasamlags í 

bænum, var framkvæmdastjóri trésmiðjunnar Dvergs um tíma og einn af eigendum 

gosdrykkjaverksmiðjunnar Kaldá, sem var sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi auk þess sem 

hann átti hlut í nokkrum útgerðum í bænum. Þau Sigfús og Þorbjörg reistu sér hús við 

Strandgötuna, aðal verslunargötu bæjarins, þar sem verslunin var á jarðhæð en íbúð á tveimur 

hæðum þar fyrir ofan. Verslaði hann þar bæði með matvöru og álnavöru. 

Bakgrunnur þeirra hjóna var sá að Sigfús fæddist að Hrafnabjörgum í Hörðudal í 

Dalasýslu 2. desember 1872, sonur hjónanna Þorsteins Bergmanns og Ingveldar 
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Daníelsdóttur. 14 ára gamall hóf hann störf hjá Pétri J. Thorsteinssyni á Bíldudal og starfaði 

þar í 14 ár en aldamótaárið 1900 flutti hann til Hafnarfjarðar og tók þar við stjórn nýstofnaðs 

fyrirtækis Péturs. Þar var rekin umfangsmikil útgerð og verslun á mölunum í suðurbænum. 

Árið 1908 lét Sigfús af því starfi og setti sjálfur á fót verslun í Hafnarfirði. Sigfúsi var svo lýst 

að hann var „fyrirmannlegur maður og skörulegur, viðræðugóður, ábyggilegur og 

hjálpsamur.“17  

Þorbjörg Sigurðardóttir fæddist í Pálsbæ á Seltjarnarnesi 13. apríl 1876 og var dóttir 

Sigurðar Einarssonar sjómanns frá Bollastöðum og Sigríðar Jafetsdóttur. Þorbjörg sótti nám í 

Mýrarhúsaskóla og eftir sex ára nám þar útskrifaðist hún með hæstu einkunn. Í kjölfarið hóf 

hún nám í klæðskeraiðn hjá Reinholt Andersen en þaðan fór hún í Kvennaskólann. Við 

útskrift úr Kvennaskólanum fékk hún sína fyrstu viðurkenningu fyrir sérstaka vandvirkni í 

handavinnu en heiðursskjöl og verðlaun fyrir hannyrðir 

hlaut hún nokkur í gegnum árin.  Þorbjörgu var lýst á þann 

hátt að hún hafi verið „fremur lágvaxin, en grannvaxin og 

svarað sér vel, léttlynd og létt á fæti, dugleg og skemmtileg 

og mikilhæf húsmóðir.“18 Að loknu námi í kvennaskólanum 

réðst Þorbjörg til starfa á heimili Péturs J. Thorsteinssonar á 

Bíldudal og kynntist hún þar Sigfúsi. Þau gegnu í hjónaband 

árið 1900 og er „það mál þeirra, er til þekktu, að jafnræði 

hafi verið með þeim hjónum um mannkosti alla.“19 

Þorbjörg byrjaði snemma að safna þjóðlegum 

munum og svo virðist að það sem helst hafi stjórnað þeirri 

söfnun hafi verið hugsunin um að bjarga frá glötun. Á þessum tíma var íslenskt þjóðfélag að 

taka nokkrum breytingum og munir sem segja má að hafi verið dæmigerðir fyrir gamla 

íslenska bændasamfélagið voru farnir að týna tölunni og atvinnuhættir allir að breytast en það 

átti að sjálfsögðu líka við í sjávarþorpum eins og Hafnarfirði. Um aldamótin 1900 urðu miklar 

framfarir í sjávarútvegi á Íslandi og má segja að á 10 til 15 ára tímabili hafi fiskiskipafloti 

landsmanna verið vélvæddur, vélbátar leystu gömlu árabátana af hólmi og á suðvestur horni 

landsins hófst mikil botnvörpuútgerð sem leysti af hólmi gömlu þilskipin. Við þessa breytingu 

varð sjávarútvegur aðalatvinnuvegur landsins og breytti sjávarþorpum landsins mikið.20 Fólk 

flutti úr sveitum landsins að sjávarsíðunni og mynduðust þá þorp og þéttbýlismenning sem 

varla hafði verið hér svo nokkru næmi fram að því. Sem dæmi um þetta fjölgaði íbúum 

Hafnarfjarðar hratt á þessum tíma, úr 374 árið 1900 í 1.469 árið 1908.  
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Þau hjónin voru mjög virk í þessari söfnun sinni þó Þorbjörg hafi sannarlega staðið þar 

við stjórnvölin. Til er lýsing á heimil þeirra við Strandgötuna í Hafnarfirði en þar sagði „Var 

heimilið fallegt og ríkmannlegt á þeirra tíma mælikvarða og eftirminnilegt þeim, er þangað 

komu, ekki sízt vegna augljósrar ræktarsemi Þorbjargar við fornan menningararf þjóðarinnar, 

því að munum, sem hún safnaði, raðaði hún á hillur í dyngju sinni, en framhliðar hillnanna 

voru haglega útskornar rúmfjalir. Á veggjunum héngu veggábreiður, sem hún hafði saumað. 

Lagði hún mikla vinnu í að sauma eftir mynztrum, sem hún tók upp í Þjóðminjasafninu.“21 

Varð þetta safn þeirra hjóna fljótt mikið vöxtum og leyndust í því margir merkilegir munir. Sá 

galli var þó á þessari söfnun að Þorbjörg virðist ekki hafa séð þörf fyrir að skrá þetta safn sitt 

á nokkurn hátt, starf hennar fólst eingöngu í að safna mununum og varðveita þá. Þorbjörgu 

hefur verið lýst sem mjög listrænni konu eins og sést á þeim verðlaunum og viðurkenningum 

sem hún hlaut fyrir hannyrðir og handavinnu en einnig á áhuga hennar á gömlu íslensku 

handverki sem hún safnaði og varðveitti. Í minnigargrein um hana mátti meðal annars lesa 

eftirfarandi setningar „Hún var óvenjulega listræn kona, og hún vann mikið af reglulegum 

listiðnaði. Heimili hennar bar þess ljósan vott. Lengi munu fallegu veggteppin halda uppi 

minningu hennar. Hún tók upp fallegar fyrirmyndir á teppum í Þjóðminjasafninu, og lagði í 

það mikla vinnu. ... Hún lagði mikla stund á að safna gömlum, sjaldgæfum munum, og vernda 

þá frá eyðileggingu. Var hún búin að koma upp fallegu safni af ýmsum þjóðlegum munum og 

ganga vel frá því á allan hátt.“22  Í söfnun þessari sést rækt Þorbjargar við fortíðina og 

virðingin sem hún bar fyrir þeim hlutum sem geyma minningu forfeðranna. „Listin lifir með 

manninum á hverjum tíma og nýtur sín best, þegar hún er ósnortin og persónuleiki 

einstaklingsins fær að koma fram, einmitt það einkennir ýmsa gamla, íslenska muni, og 

Þorbjörg hafði glöggt auga fyrir slíku.“23 

Líf Þorbjargar tók nýja stefnu árið 1918 þegar Sigfús lést úr spænsku veikinni. Flutti 

hún þá úr íbúð sinni en bjó þó um sinn áfram í sama húsinu en leigð það út að mestu. Þar bjó 

hún til ársins 1930 er hún flutti til Reykjavíkur til Huldu, dóttur sinnar, og eiginmanns hennar, 

Einars Sveinssonar. Þorbjörg lést 14. maí 1952 en fyrir dauða sinn gaf hún skýr fyrirmæli um 

að safn hennar dreifðist ekki og að ekkert af því færi úr landi. Dóttir hennar og tengdasonur 

færðu Reykvíkingafélaginu safnið að gjöf nokkrum mánuðum eftir dauða Þorbjargar sem 

nokkrum árum síðar gaf safnið áfram, með samþykki gefendanna, til Árbæjarsafns. Hafa 

verður í huga að þegar hér er komið sögu er þegar búið að stofna Byggðasafn Hafnarfjarðar 

en við ritun þessarar ritgerðar fundust engar heimildir um að komið hafi til tals að gefa safnið 

þangað. Það hefði þó verið eðlilegur gjörningur þar sem megnið af umræddum gripum var 
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safnað í Hafnarfirði, mun eðlilegri en að gefa gripina á byggðasafn þeirra Reykvíkinga. 

Minjasafn Þorbjargar Bergmann var mjög mikilvægt fyrir safnið í Reykjavík og til vitnis um 

það má vitna í frétt Tímanns af opnun Árbæjarsafns en þar sagði: „Skjala- og minjasafn 

Reykjavíkurbæjar í Árbæ verður opnað almenningi á sunnudaginn kl. 2 að viðstöddum 

mörgum gestum. Verður safnið opið eitthvað fram eftir haustinu. Fyrir skömmu barst því hin 

veglegasta gjöf frá Reykvíkingafélaginu, en það er mjög verðmætt safn ýmissa muna, sem frú 

Þorbjörg Bergmann í Hafnarfirði hafði safnað. Fer það nú í Árbæ með samþykki fyrri 

gefenda.“24 

Við opnun Árbæjarsafns árið 1957 hélt þáverandi borgarstjóri ávarp þar sem hann fór 

meðal annars yfir aðdragandann að stofnun safnsins. Þar kom fram að strax og framkvæmdir 

við bæjarhúsin í Árbæ voru komnar af stað hóf fólk að gefa muni til safnsins. Þegar safnið var 

opnað skiptu gefendur tugum en langstærsta einstaka safnið var safn Þorbjargar Bergmann. Í 

frétt Morgunblaðsins af opnuninni sagði meðal annars „Gefendur til safnsins skipta tugum, en 

langstærstar gjafir hafa borizt frá Reykvíkingafélaginu og Magnúsi Guðbjörnssyni póstmanni. 

Þau hjónin Hulda og Einar Sveinsson húsasmíðameistari gáfu Reykvíkingafélaginu á sínum 

tíma safn gamalla muna, sem móðir frú Huldu, frú Þorbjörg Bergmann frá Hafnarfirði, hafði 

safnað og var tilætlunin, að þetta safn yrði sett upp í Árbæ. Nú er bærinn tók Árbæ aftur í sína 

vörzlu, afhenti framkvæmdastjóri félagsins, Sveinn Þórðarson, bankaféhirðir, safnið með 

samþykki fyrri gefenda. Telur það 378 skráða muni. Í safni Magnúsar Guðbjörnssonar eru 

skráðir munir um 150 talsins, en fátt þeirra hefur enn verið afhent til safnsins, því að gefandi 

hefur ákveðið, að verðlaunagripir og aðrir persónulegir munir verði ekki afhentir fyrr en eftir 

hans dag. Í þessari ræðu sinni færði borgarstjóri gefendum öllum þakkir bæjarstjórnar fyrir 

mikils verðan stuðning við Árbæjarsafnið, einnig Lárusi Sigurbjörnssyni ötult starf vegna 

safnsins, og lauk borgarstjóri orðum sínum með því að lýsa Árbæjarsafn opið almenningi og 

ósk um að gestir mættu þangað sækja nokkurn fróðleik. Kvaðst hann loks vilja biðja gesti 

safnsins að ganga þar vel um.“25 Tveimur árum síðar birtist í Tímanum skemmtileg grein um 

Árbæjarsafn þegar unnið var að því að gera safnið tilbúið fyrir sumaropnun það árið. Þar 

kemur aftur fram hve mikilvægt það var fyrir Árbæjarsafn að eignast muni Þorbjargar. Þar 

sagði meðal annars: „Nú þegar Reykjavík þenst út með hverju nýju tungli, skýjakljúfar þjóta 

þrettán hæðir í loft upp frá grunni áður en vinnuvikan er á enda og menn á öllum aldri og af 

öllum landshornum keppast um að kaupa lóðir, „velta því gamla í rústir og byggja á ný“, er 

gott til þess að vita, að það er hægt að ganga að minnsta kosti að einum bæ innan Reykjavíkur 

og sjá, við hvern húsakost og híbýlaprýði þjóðin bjó um aldir, eða áður en hún varð skyndirík. 
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Þessi húsabær er Árbær. Þessum yndisstað í gamla útjaðri bæjarins hefur, sem kunnugt er 

verið breytt í byggðarsafn, og þó máske öllu heldur eins konar þjóðsafn, því að þar á að koma 

fyrir öllum þeim munum, sem Skjala- og minjasafni Reykjavíkur áskotnast og fremur eru 

táknrænir fyrir sveitabæi á Íslandi yfirleitt, en hinir eiginlegu tákngripir þess byggðarlags, sem 

varð höfuðborg Íslands. ... Við litum sem snöggvast þangað uppeftir í gær, ljósmyndarinn og 

ég, og það var öðrum hnöppum að hneppa en sinna blaðamönnum, því að það átti að opna 

safnið að nýju á morgun en margt átti eftir að leggja síðustu hönd á, áður en hægt væri að taka 

á móti gestum. ... Bærinn hefur verið timburklæddur í bak og fyrir, þar sem hann var áður 

bárujárnsklæddur og er hið nýja bæjarþil ólíkt „eldra“ en það er fyrir var. Málarar eru að mála 

gluggakarma. Menn koma í hlað berandi milli sín vatnspóst gamlan, sem á að setja hér upp. 

Við finnum Lárus safnvörð loks lengst inni á geymslulofti, þar sem hann er að koma fyrir 

ýmsu, sem geymast skal til næsta árs, unz lokið verður að endurbyggja bæinn. ... Hvað verður 

annars nýrra muna til sýnis í sumar frá því sem var í fyrra. Munirnir, sem Þorbjörg Bergmann 

gaf safninu verður uppistaðan í þessu safni og er út af fyrir sig ómetanleg gjöf.“26 Til að 

undirstrika enn frekar mikilvægi þessarar gjafar fyrir Árbæjarsafn má birta hér línur úr Lesbók 

Morgunblaðsins frá árinu 1971, en þar sagði: „Minjasafn Reykjavikur er ekki stórt í sniðum. Í 

því eru liðlaga tvö þúsund munir, auk myndasafns. Það er heldur ekki til sýnis almenningi, því 

að það bíður þess í geymslu að Korpúlfsstöðum að byggt verði yfir það, líklega að Árbæ. 

Tilefni þess, að þessi grein er skrifuð, er sú, að í þessum mánuði eru 95 ár, síðan sú kona 

fæddist, sem stærstan einstakan hlut á í safninu, 399 gripi, alla vandaða. Óbrotgjarn er sá 

minnisvarði, sem Þorbjörg Sigurðardóttir Bergmann reisti sér í söfnun þjóðlegra muna. Ber 

safn hennar sama yfirbragð fínleika og fágunar og einkenndi hana sjálfa, og mun enginn annar 

Íslendingur, utan einn eða tveir, hafa eignast jafnmikið safn góðra gripa af því taginu.“27 

Af þessu má sjá að safn það sem Þorbjörg safnaði saman í Hafnarfirði á fyrri hluta 20. 

aldar var merkilegt safn og í sjálfu sér uppistaðan í munasafni Árbæjarsafns á upphafsárum 

þess. Munir sem hefðu skipt sköpum fyrir Hafnarfjörð á þeim árum sem unnið var að því að 

koma Byggðasafni Hafnarfjarðar á fót.   
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ÁSBÚÐARSAFNIÐ 

Annar safnari sem verið hafði afkastamikill í Hafnarfirði á fyrri hluta 20. aldar, áður en 

Byggðasafn Hafnarfjarðar var sett á fót, var Andrés Johnson eða Andrés í Ásbúð eins og hann 

var jafnan kallaður. Bakgrunnur Andrésar var sá að hann fæddist á Leifsstöðum í Selárdal í 

Norður-Múlasýslu laugardaginn 5. september árið 

1885. Ungur flutti hann til Vesturheims en er hann 

snéri aftur settist hann að í Hafnarfirði og gerðist 

hárskeri þar. Við komuna til Hafnarfjarðar hóf 

hann að safna að sér hverskonar forngripum og 

munum sem notaðir voru í gamla íslenska 

bændasamfélaginu áður en hin mikla 

atvinnubylting tuttugustu aldarinnar gerbreytti 

samfélaginu. Varð þessi söfnun fljótlega mjög 

umfangsmikil og lét hann ekki nægja að safna 

munum í Hafnarfirði og nágrenni hans heldur hélt 

hann í ferðir út um allt land í þeim tilgangi að 

safna gömlum munum. Eflaust hefur þessi hegðun 

hafnfirska rakarans þótt nokkuð undarleg enda 

ekki algengt áhugamál á þessum tíma. Hins vegar 

varð hann það þekktur fyrir þetta áhugamál sitt að 

menn fóru að bjóða honum muni og jafnvel að safna fyrir hann að einhverju leyti. Til eru 

frásagnir af því að hann hafi jafnan rætt um þessi mál við viðskiptavini sína á rakarastofunni 

og þá hafi margir komið þangað færandi hendi og gefið muni úr þeirra eigu. Í frétt sem 

skrifuð var í blaðið Frjáls Þjóð árið 1955 í tilefni af opnun sýningar á þessum munum sagði 

meðal annars um Andrés: „Nú eru gripir í safni hans orðnir um eða yfir 25.000. Það mun láta 

nærri, að nær allir þeir fjármunir, sem Andrés hefur unnið fyrir um dagana, umfram það er 

hann þurfti sér til lífsframfæris, hafi farið fyrir safngripi. Það er mikil fórn fyrir óarðbært 

hugsjónastarf. En annað, sem dýrmætara er og miklu sjaldgæfara en peningar, hefur þó verið 

lagt í þetta starf. Það er eljan og þrautseigjan, tryggðin og staðfestan við torsótt verkefni. 
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Menn geta vart gert sér fulla grein fyrir því, hve mikla árvekni og þolinmæði það hefur kostað 

að ná þessum munum öllum saman.“28 

 Alla þessa muni dró Andrés heim í hús sitt, Ásbúð, við Hafnarfjörð en húsið var ekki 

stórt og fór svo áður en langt um leið að plássleysi var farið að hamla þessari söfnun. Brást 

Andrés við því árið 1942 með því að leggja erindi fyrir Alþingi þar sem hann bauð safn sitt til 

kaups með tilgreindum skilyrðum.29 Varð það úr og eins og sést á frétt um byggingu 

Þjóðminjasafnsins sem birtist í Ingólfi árið 1944 varð þetta safn ein af burðarstoðum 

Þjóðminjasafnsins á þessum tíma, í fréttinni sagði meðal annars: „Þjóðminjasafnið. Alþingi 

hefur veitt þrjár millj. króna til að gera yfir það hús. Hið væntanlega stórhýsi á ekki einungis 

að rúma Forngripasafnið gamla heldur einnig Iðnminjasafn, Sjóminjasafn, Mannamyndasafn, 

svonefnt Ásbúðarsafn, ... og söfn, sem kennd eru við einstaka menn: Jón Sigurðsson o.fl. 

Sömuleiðis listasafn. ... Má því og vænta, að bundinn verði bráður bugur að því að reisa þetta 

langþráða skýli yfir hið stórmerka safn þar sem það er m.a. nokkurn veginn óhult fyrir 

bruna.“30 Til að gera ljóst hve stórt Ásbúðarsafn var í sniðum er rétt að tína til það sem skrifað 

var um safnið þegar það var formlega opnað í Þjóðminjasafninu á sjötugs afmæli Andrésar 

1955. „Í Gær opnaði Þjóðminjasafnið Ásbúðarsafn, er safnað er af Andrési Johnson í Ásbúð í 

Hafnarfirði, á 70 ára afmæli hans. Er þetta stærsta minjasafn, sem nokkur íslendingur hefur 

dregið saman. Safnið kom í eigu Þjóðminjasafnsins árið 1944, með sérstökum samningi við 

safnara þess. ... Ásbúðarsafnið er geysi mikið safn. Eru til sýnis þar rúmir 2000 munir. Auk 

þess eru þar í 84 skúffum og nokkrum kistum um 15000 munir og í geymslu um 7—8000 

munir. Gefur þetta nokkra hugmynd um hve yfirgripsmikið safnið er. Eru í safni þessu flokkar 

verðmætra gripa, sem hvergi eru annarsstaðar til í Þjóðminjasafninu. Eitt af því fágætasta, 

sem á safninu er, eru verðmerki, brauðamerki og nafnmerki, frá 1859, eða þau fyrstu er gefin 

voru út hér á landi. Einnig frímerki og peningaseðlar og allar íslenzkar myntir, sem slegnar 

hafa verið. Andrés heldur söfnunum sínum stöðugt áfram og er nú meðal annars að safna 

síldarsöltunarmerkjum.“31 

 Þegar skoðaðar eru færslur í aðfangabók Þjóðminjasafnsins fyrir þessa muni er ljóst að 

þar er að finna mikinn fjölda merkilegra muna er varpa ljósi á líf fólksins sem byggði Ísland á 

þeim tíma er gamla bændasamfélagið var við líði hér á landi. Munirnir eru misgamlir og svo 

virðist sem þeir hafi komið hvaðanæva af af landinu. Þó hefur söfnun hans í Hafnarfirði verið 

fyrirferðamikil enda bæði bjó hann þar og rak sitt fyrirtæki. Áhugavert er að skoða grein sem 

birtist um Ásbúðasafnið árið 1955, bæði út frá þeim munum sem þar eru taldir upp og gefa 

eflaust hugmynd um þverskurð söfnunar Andrésar en einnig út frá samtímanum sem greinin 
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var skrifuð í og þeim hugsunarhætti sem hún lýsir varðandi safnið. Í dagblaðinu Frjáls Þjóð 

sem gefið var út af Þjóðvarnarflokki Íslands er að finna skemmtilega grein um Ásbúðarsafnið 

þar sem heimspekilegum vangaveltum er skellt fram um muni og minjasöfnun. Þar má meðal 

annars lesa eftirfarandi línur: „Mættu gripirnir í Ásbúðarsafni tala, myndi margan fýsa að 

hlýða á mál þeirra. Af orðræðum þeirra fengist þverskurður af lífi og háttum vinnandi fólks í 

þessu landi, trúrri og raunsannari en með nokkrum öðrum hætti. Þar færi ekkert á milli mála. 

Og með nokkrum hætti tala gripirnir hans Andrésar mjög svo skýrt. Í einni hillunni eru túttur. 

En þær eru úr beini, tré og blýi. Þær eru ekki háværar, þessar túttur, en staldraðu við, og 

horfðu á þær nokkra stund. Eyra þitt er ekki næmt né augu þín skyggn, ef þú skynjar ekki 

innan skamms inn í lága baðstofu, þar sem barn liggur í reifum og hefur beintúttu í munni, en 

ung móðir hjalar við það, broshýr og sæl — eða með skugga óttans í augum, ef landfarsóttir 

ganga það árið og stráfella ungviðið. Eða sjáum við kornbarnið kannske liggja milli þúfna  á 

engjum úti, meðan foreldrar þess keppast við reyta saman stráin í mýrinni eða mónum? í 

dálitlum kassa getur að líta skrýtna seðla og ýmiss konar málmplötur. Það eru einkaseðlar  og 

myntslátta kaupmanna á íslandi — kvittun fyrir inneign, sem átti að knýja eigendurna til þess 

að verja henni til vörukaupa í hinni einu réttu búð. Fyrir eina plötuna, má náðarsamlegast taka 

út brauð, fyrir aðra kaffi. Einn seðillinn gildir fyrir vörum í verzlun Árna Sveinssonar á 

Ísafirði, annar er gjaldgengur hjá J. P. T. Bryde í Reykjavík, hinn þriðji er ávísun á búð Ólafs 

Árnasonar á Stokkseyri, hinn fjórði er lykill að vörum hjá Ásgeiri Ásgeirssyni á Ísafirði. — 

Taktu við, tötrið — þetta færðu fyrir innleggið þitt. Allt skal það hingað aftur. Það er dimmt í 

heimi, og myrkrið er ógnþrungið. Enginn veit, hvað í því býr, og enginn veit, hverra örlaga 

umkomulaus sál á að vænta. Skurðmeistari setur rúmfjölina á hné sér og ristir á hana fyrirbæn 

til blessunar þeim, er þiggja skal. Og næst myndir: Ung kona gengur til rekkju, skorðar 

rúmfjölina útskornu við stokkinn, les fyrirbænina í lágum hljóðum. Öldruð og þreytt leggst 

hún til hvíldar, en bænin er hin sama. Hún var traust og huggun á heilli mannsævi á „hættum 

vegi“ og síðan arfur næstu kynslóð til handa. Svo sjáum við annan skurðhagan mann að verki. 

Hann er að skreyta stokk og ætlar áreiðanlega að gefa hann ástmey sinni. Honum er létt í 

skapi, glettni og gamansemi skín úr hverjum drætti sem hann sker. Og að síðustu litur hann á 

handaverk sín: ,,Stokkurinn heitir Trítill og Lítill minn“. Það getur ekki hjá því farið, að þeirri, 

sem þráði, hafi þótt vænt um þennan grip. Kannske hefur síðan borið skugga á sambúð manns 

og konu í vosi lífsins, en þessi stokkur — hann var hin lifandi endurminning um æskudagana, 

þegar sólin skein í heiði og bjartar vonir fylltu hjörtun. Í einu horni hanga hringir úr 

kirkjuhurðum að Gröf á Höfðaströnd og Söndum í Dýrafirði, og annars staðar eru 

skrautmálaðar fjalir úr prédikunarstóli. Lítil og slitið brýni liggur í einum skápnum. Það átti 
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Hjálmar Jónsson í Bólu. Hann átti ekki auð fjár, en þó hefur þetta slitna brýni skáldsins 

varðveizt. Maður getur hugsað sér skáldið í sólskini og þurrki slá harðbalann Beinrófu á 

Akratúni. Illa bítur, og Hjálmar gamli ygglir sig, þegar hann stingur orfinu í völlinn til þess að 

brýna. Og honum verður á munni mergjuð formæling. ... Vera má að við sjáum svip fleiri 

þjóðskálda bregða fyrir í Ásbúðasafni. Úti í horni hangir púkkafjöl með afmörkuðum ræmum, 

þar sem leggja skyldi á kvarnirnar, þegar ás, kóngur, drottning, gosi, tía- og laufgosi voru 

klædd. Það er úr búi séra Eiríks Kúlds í Flatey — Þuríður, húsfreyja hans var gáskafull á 

stundum, og oft voru leikir um hönd hafðir í stofu þeirra hjóna. Hver veit, nema við sjáum 

bóndasoninn frá Skógum í Þorskafirði, sem sendur var til Flateyjar til þess að framast, sitja á 

gamlaárskvöld og spila púkk í Kúldshúsi, þar sem húsmóðirin safnaði saman ungu fólki til 

gleðskapar. Við og við skellir hún dönsku á Matthías assistent eða spyr snögglega, hvað 

klukkan sé orðin margt. Og þá kann að vera, að hinn ungi maður, sem enn er lítt 

veraldarvanur, svari: ,,Stóri vísirinn ruglar mig!“ Stór svipa með langri ól hangir í skoti. Og á 

svipstundu sjáum við hana í hendi manns, sem ríður um héruð og reiðir gull í pokum. Þetta er 

svipa Coghills, sauðakaupmannsins enska, er lét íslenzka bændur lifa það ævintýri að hampa 

gullpeningum í lófa sér. Það er sem svipunni fylgi enn skringilegt og bjagað bölv og ragn hins 

orðljóta, en raungóða Englendings.  Svartur baukur býr yfir langri sögu. Hann var eign Gísla 

Konráðssonar fræðaþuls. Þessi baukur hefur verið huggun karls í daufri kyrrsetu í Norskubúð 

í Flatey, þar sem hann bjó í nábýli við hóp gamalla kerlinga, hlúði að sér með lambskinnskufli 

og skrifaði með griplum. Og hver veit nema þessi baukur hafi líka gengið milli manna í 

Möðruvallareið, þegar kyrrlátir bændur í Skagafirði fóru á fund yfirvalds Norðlendinga og 

hrópuðu: „Drepist ófrelsið!“ Í öðru skoti er haglhylki sem annar nafnkunnur Skagfirðingur átti 

– Jón Ósmann, ferjumaðurinn þrekmikli. Úr þessu hylki hefur hann rennt lóðum í 

framhlaðninginn, þegar hann skaut selinn við ósa Héraðsvatna. Skammt frá getur að líta 

póstlúður Lofts á Hörgslandi. Hann hefur sjálfsagt verið með í förinni í veðrinu mikla, er 

Loftur gisti að Steinum undir Eyjafjöllum. Og í þennan lúður hefur pósturinn blásið, þegar 

hann reið í garð í Odda og Garðsauka. Þannig ber hver gripur að eyrum lúðurhljóm liðins 

tíma.“32 

 Rétt er að enda þessa samantekt af Ásbúðarsafninu með tilvitnun í Kristján Eldjárn, 

þáverandi þjóðminjavörð er hann ritaði grein um Andrés sjötugan. Þar sagði meðal annars: 

„Andrés Johnson er mesti minjasafnari, sem verið hefur á Íslandi, svo að enginn kemst í 

hálfkvisti við hann. ... Aldrei varð hann afhuga þeim grip, sem hann hafði einu sinni rennt 

hýru auga til, og sparaði ekkert til að ná honum á sitt vald. Varði hann drjúgum fjármunum í 
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þessu skyni, og snúninga og vafstur taldi hann ekki eftir, því að kappið er dæmalaust. En með 

kappinu fylgir líka mikil þolinmæði, sem stingur svo undarlega í stúf við það, en er þó ekki 

síður mikilsverður þáttur í persónugerð safnarans, hæfileikinn til að bíða og sitja um færi, ef 

bráðin er þess eðlis, að ekki verður tekin með áhlaupi. Líklega hefur Andrés oftast hrósað 

sigri. Og erfiðislaunin hafa verið þau, að sjá safnið í Ásbúð, þar sem safnarinn býr, stækka 

dag frá degi, ár eftir ár og áratug eftir áratug, hirzlunum fjölga, þrengjast í geymslum, sjá 

fylkingar safngripanna þéttast og gera loks innrás í hvern krók og kima heimilisins, svo að 

landamæri milli safns og heimilis þurrkuðust loks gersamlega út. Slíkt er hinum mikla safnara 

mjög að skapi. Safn hans og heimili hafa runnið saman í eitt, eins og líf hans og 

söfnunarnáttúra verða ekki heldur skilin hvort frá öðru. En Andrés hefur ekki safnað hlutum 

til þess að fela þá fyrir öðrum, ekki lagzt á safn sitt eins og ormur á gull. Hann vill láta aðra 

menn njóta þess. Þess vegna gerði hann samning við ríkið 1944 um að það eignaðist safn hans 

allt, og skyldi Þjóðminjasafnið taka við því smám saman eftir samkomulagi. ... Ásbúðarsafn 

er margbreytilegt og sundurleitt, því að safnarinn hefur ekki verið við eina fjölina felldur í 

söfnun sinni. Þúsundir ýmiss konar smámuna eru og í geymslu og munu sennilega lengi 

verða, þó að sá dagur kunni að koma, að þeir verði á sýningu hafðir. Fjölmargt úr safni 

Andrésar er einnig í hinum almennu deildum safnsins, einkum landbúnaðarsafni og 

sjóminjasafni. En í stofu hans, Ásbúðarsafninu, er ýmislegt, sem gefur henni alveg sjálfstætt 

gildi og hvergi verður skoðað annars staðar. ... Menn minnist þess aðeins, þegar þeir skoða 

Ásbúðarsafn, að þar sjá þeir ekki nema lítinn hluta þess, sem Andrés Johnson hefur safnað um 

dagana. Þá skilst þeim, hvílíku eljuverki hið sjötuga afmælisbarn hefur afkastað. ... Vegna 

safns hans hafa leiðir okkar legið saman, og mér er ljúft að þakka honum lipra og óeigingjarna 

samvinnu og óska honum allra heilla á ókomnum árum. Við höfum hagað því þannig frá 

Þjóðminjasafnsins hálfu að opna stofu hans, Ásbúðarsafn, á þessu merkisafmæli hans í 

virðingarskyni við starf hans í þágu þeirrar hugsjónar að bjarga þjóðlegum verðmætum frá 

tvísýnum örlögum eða vísum voða. Skal sú vera afmælisóskin honum til handa, að enn megi 

hann sjá safn sitt auðgast mörgum góðum grip, enda mun sú löngun vera honum efst í huga 

enn sem fyrr, þó að aldur færist yfir. Kristján Eldjárn.“33 

 Þarna kemur fram að líkt og hjá Þorbjörgu Bergmann var það ekki síst 

björgunarhugsjónin sem dró Andrés áfram í söfnun hans. Sá munur er þó á þessum tveimur 

söfnum að allir munir í Ásbúðarsafninu voru skráðir og vitað er hvaðan þeir komu, hver gaf 

þá og lauslega hver saga þeirra er.  
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SJÓMINJASAFN ÍSLANDS 

Þá er komið að þriðja stóra safninu sem hvarf úr Hafnarfirði en það er Sjóminjasafn Íslands. 

Hvenær fyrstu hugmyndir um sjóminjasafn kviknuðu í Hafnarfirði er ekki gott að segja en 

með nokkurri sanni má rekja það aftur til aldamótanna 1900 þegar skólastjórinn í 

Flensborgarskólanum, Jón Þórarinsson, lagði fram sínar hugmyndir um „fiskiáhaldasafn“. 

Aðdragandinn að skrifum Jóns um þessi málefni var sá að árið 1898 sótti hann 

sjóminjasýningu í Bergen í Noregi. Taldi hann mikilvægt að stofnað yrði sjóminja-, eða 

fiskiáhaldasafn hér á landi en ekkert varð þó úr þessum hugmyndum hans, hvorki í 

Hafnarfirði né annarsstaðar á Íslandi í hans tíð.  

Jón Þórarinsson skrifaði grein í dagblaðið Ísafold og sagði þar meðal annars: „Ég vík 

þá að fiskisýningunni. Í henni taka þátt, auk Norðmanna, Svíar, Danir, Finnar, þjóðverjar, 

Englendingar, Ítalir, Spánverjar, Belgir, Japansmenn, Rússar, Bandamenn og Frakkar. Ekki 

svo að skilja, að Íslands sé hér ekki við getið. Þegar ég kom fyrst í dönsku deildina, rak ég 

augun í nafnið Ísland á einu spjaldinu. Það var eins og mér væri gefið utan undir; hér gat ekki 

verið von á öðru en einhverju landinu til skammar; og sú varð raunin. Ekkert hefði verið 

hægra en að stofna hér deild fyrir Ísland, sómasamlega og eftirtektarverða; en það er ekki til 

neins að sakast um orðinn hlut. Fiskifélagið danska (Dansk Fiskeriforening) hefir sent 

ýmislegt frá Íslandi, og er það sýnt í dönsku deildinni ásamt nokkrum munum frá Grænlandi. 

Þar étur hvor sitt, Íslendingurinn og Grænlendingurinn. Þar er vestfirzkt lóða-dufl, sjóskór, 

sjóvettlingar (sem náttúrlega eru kallaðir sje vetlingar), fiskigoggur (vestfirzkur,), ífærur, 

hákarlasveðjur og vestfirzk lóð, gerð upp í stokk. Færeyskar sjómannapeysur eru þar; 

náttúrlega eru þær í verzlunarmálinu danska kenndar við Ísland (islandske Trøjer). Lefolii 

stórkaupmaður hefir sent sýnishorn af fiðri, sundmaga og lýsi, og svo til frekari skýringar 

ljósmynd af „götu á Eyrarbakka“. Fremur lítið ber á öllu þessu, nema nafni stórkaupmannsins; 

það er mjög fagurlega letrað yfir þessum fátæklegu sýnishornum. Ætti Ísland eftirleiðis að 

geta tekið sómasamlegan þátt í fiskisýningum erlendis, þyrfti sem fyrst að stofna til 

fiskiáhaldasafns í landinu, og safna til þess eftir því sem hentugleikar leyfa. Frá slíku safni 

ætti svo að senda á erlendar sýningar það, sem þætti þess vert, að sýna það. Það er ómögulegt 
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að ná saman á einu vetfangi undirbúningslaust öllu því, sem ástæða gæti verið til að sýna frá 

Íslandi. Eins og Ísafold hefir nýlega um getið, kom til tals í sumar að byrja á að safna 

útlendum og innlendum fiskiveiðaáhöldum, en það fórst fyrir; peningana skorti, þegar á átti 

að herða. — Þegar maður sér alla þá margbreytni, sem hér er að sjá, í veiðarfærum, 

bátaútbúnaði o.s.frv., hjá öðrum þjóðum, þá finnur maður átakanlega til þess, hve fátt er reynt 

til nýbreytni hjá okkur. Því miður er ég ekki svo fær sem vera skyldi til þess að dæma um, 

hvað reynandi væri heima af öllum þeim margbreytilegu veiðarfærum, sem ég hef verið að 

skoða þessa daga; þar vona ég, að Bjarni okkar Sæmundsson bæti úr skák, þegar hann kemur 

hingað. Enda hef ég svo litla peninga milli handa, að ég get ekki keypt alt, sem mig hefði 

langað til að senda heim til reynslu. Nokkra muni hef ég þó keypt og gert ráð fyrir að senda 

heim, og gefst mönnum síðar kostur á að skoða það í Hafnarfirði eða Reykjavík.“34  

Þarna er sannarlega sett fram hugmynd um stofnun safns, sjóminjasafns eða 

fiskiáhaldasafns og gaman er að sjá hvernig þarna skín í gegn ákveð stolt yfir landi og þjóð og 

menningararfi íslendinga og ósætti með að heyra undir danska básinn. Eins og áður segir varð 

ekkert úr því að Jón stæði fyrir stofnun svona safns í Hafnarfirði í kjölfar þessara skrifa en 

þegar hugmyndir vakna um stofnun byggðasafns í bænum hálfri öld síðar er ljóst að sjóminjar 

eru ofarlega í hugum þeirra er að málinu komu. Annað væri líka undarlegt þar sem byggð við 

fjörðinn hafði vaxið og dafnað í gegnum útgerð og fiskveiðar frá alda öðli. Hafnarfjörður 

byggðist fyrst og síðast upp vegna góðrar hafnar frá náttúrunnar hendi. Þessu til staðfestingar 

má vitna í ummæli Hans Erik Minor, dansks sjómælingamanns, er hann fór fallegum orðum 

um Hafnarfjarðarhöfn, þegar hann var á ferð um Ísland á síðari hluta 18. aldar við mælingar á 

strandlengjunni og höfnum á Suður- og Vesturlandi. Sagði hann höfnina ekki stærsta íslenskra 

hafna en að hún hefði fram að þessu verið aðalhöfn landsins. Taldi hann ástæðuna fyrir því 

vera gott vetrarlægi fyrir skip.  Árið 1787, þegar losað var um einokunarverslun Dana hér á 

landi, lýsti Carl Pontoppidan, sem þá þekkti manna best til íslenskra verslunarhátta, höfninni í 

Hafnarfirði á þann veg  „Að sú höfn væri langbest á öllu landinu, með því að þar gæti skip 

legið allt árið um kring og meira að segja mörg að vetrarlagi án verulegs tilkostnaðar, enda 

hefði fiskijaktir legið þar að jafnaði að vetrarlagi síðan 1776, og áður hefði allstór skip haft 

þar vetrarlegu.“35  

Eins kemur það líka fram hjá þeim aðilum er fyrstir stóðu að Byggðasafni 

Hafnarfjarðar að það ætti að hluta til að varpa ljósi á þennan hluta menningararfsins sem 

sjósókn og fiskvinnsla er. Þetta kemur fram í tillögum er byggðasafnsnefnd lagði fyrir 

bæjarráð Hafnarfjarðar á þessum fyrstu árum safnsins en þar eru settar fram hugmyndir að 
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vexti og viðgangi safnsins til framtíðar. Þar kemur fram listi yfir þá þætti sem safnið ætti að 

sinna og sýna og hvaða hlutar sögunnar það væru sem þeir helst vildu varpa ljósi á. Listinn er 

sannarlega langur og metnaðarfullur og snýr að sýningaaðstöðu í Pakkhúsinu að Vesturgötu 6. 

Þar segir meðal annars: „Þegar svo væri komið ætti að deila húsnæðinu niður í hólf og koma 

þar fyrir, því sem bezt sýnir þróunarsögu byggðarlagsins og verkmenningu. Þar telur nefndin 

að vera ætti. A. Baðstofa. B. Bæjardyr. C. Hlóðaeldhús. D. Búr. E. Fjós. F. Skemma, G. 

Hjallur. H. Verbúð. I. Járnsmiðja. J. Steinsmíðisáhöld. K. Trésmíðaverkstæði. L. 

Beikisverkstæði. M. Skósmíða verkstæði. N. Seglasauma- og skinnklæðagerð. O. Bakarí. P. 

Vefstofa. R. Rafhosadeild. S. Trésmíðavéladeild. T. Sjóminjasafn. U. Verzlun með búð og 

skrifstofu, gömul gerð. V. Skóladeild. X. Læknadeild og lyfjabúð. Y. Hús þurrabúðarmanna 

1900. Z. Myndasafn úr Hafnarfirði, staða- og mannamyndir. Þ. Málaraverkstæði. Æ. 

Úrviðgerða- og silfursmíðaverkstæði. Ö. Rakarastofa o. fl. o. fl.  Á svæðinu fyrir framan 

húsin ætti að koma fyrir sjóminjum, sem vegna stæðrar ekki komast fyrir innan húss, svo sem 

togvindum, ankerum, hlerum og öðru slíku.“36 

Þarna er ljóst að minjar um sjósókn eru nokkuð áberandi í annars fjölbreyttum 

hugmyndum um byggðasafnið. Í kjölfar metnaðarfullra áætlana í upphafi og ákveðins 

meðbyrs tekur við langt tímabil sem kannski má segja að einkennst hafi af hálfgerðri stöðnun 

þar sem hægt gengur í þróun safnsins en þó er unnið markvisst starf í söfnun muna og farið er 

í dýra og metnaðarfulla viðgerð á Sívertsens-húsinu. Uppúr 1970 fer að sjá fyrir endann á 

þeim verkefnum og fram á varanlega sýningaaðstöðu í Sívertsens-húsinu. Áhugavert er að 

rýna í viðtal sem tekið var við Gísla Sigurðsson árið 1973 en hann hafði þá starfað við safnið, 

sem nefndarmaður, frá stofnun þess. Þó blaðamaður fari þar sannarlega rangt með staðreyndir 

er ljóst að orðalagið sem hann notar varpar ákveðnu ljósi á þá umræðu sem uppi var á þessum 

tíma um að Byggðasafn Hafnarfjarðar væri fyrst og síðast sjóminjasafn. Í umræddu viðtali 

sagði Gísli „Þegar maður hefur verið jafn lengi í þessu og ég og lifir orðið fyrir þetta, þá er 

maður ekki í rónni, viti maður einhversstaðar af gömlum og sögulegum hlut, fyrr en hann er 

fenginn. Það er Gísli Sigurðsson, fyrrum lögregluþjónn í Hafnarfirði, sem sagði þetta er við 

löbbuðum með honum um geymsluherbergi, skúra og skúraloft og skoðuðum þá muni sem 

dregnir hafa verið saman fyrir væntanlegt sjóminjasafn í Hafnarfirði, en að þessum 

safnmálum hefur Gísli starfað allt síðan árið 1953 að stofnuð var nefnd til að koma á laggirnar 

sjóminjasafni í Firðinum. Því miður hefur málinu ekki miðað betur en svo að enn eigum við 

ekkert safnhús, en aftur á móti eigum við orðið gott safn gripa, meira en nóg sem undirstöðu í 

safn.“37 Ekki má þó við blaðamanninn einan sakast því ljóst er að Gísli notar í þessu viðtali 
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orðið „sjóminjasafn“ frekar en „byggðasafn“ eins og fram kemur í eftirfarandi línum í sama 

viðtali: „Þú sagðir mér Gísli að þið hefðuð byrjað 1953 að safna að ykkur munum. — Já það 

er rétt. Það ár var skipuð nefnd af bæjarstjórninni sem átti að hafa það hlutverk að koma á 

stofn sjóminjasafni í Hafnarfirði. Ég var skipaður í þessa nefnd strax og hef verið í henni 

síðan. ... — Hvern telurðu nú merkastan hlut í safni ykkar? — Það er nú ekki gott að segja. 

Hér eru margir fallegir og sögulegir munir. Ég vil nefna til yfir 100 ára gamlan bát með 

Faxaflóalagi, eins og það var kallað.“38 Það sem hér gerist merkilegt er einkum tvennt, eins og 

áður segir er Gísli farinn að nota orðið „sjóminjasafn“ og svo hitt að hann telur merkasta mun 

safnsins vera bát og þó einungis sé um hans persónulega mat að ræða gefur það sannarlega 

vísbendingu um áherslur og áhuga þess manns sem sá um söfnun gripa til safnsins fyrstu 20 ár 

þess. Í lok þessa sama viðtals útskýrir hann máls sitt betur og er þá bersýnilegt að 

stefnubreyting hefur orðið og rökstyður hann mál sitt er hann svarar spurningu 

blaðamannsins: „Nú er þetta orðið miklu meira en sjóminjasafn hjá ykkur, Gísli, þetta er allt 

eins gott byggðasafn fyrir Hafnarfjörð. — Já, það má kannski segja það. Þegar maður tekur til 

við að safna svona gömlum gripum með sérsafn eins og sjóminjasafn í huga, þá kemur það 

eins og af sjálfu sér að maður tekur til handargagns annarskonar gamla og verðmæta muni og 

síðan gerist það einnig að fólk sendir okkur alls konar muni, þótt þeir séu í sjálfu sér ekki 

endilega í tengslum við sjóinn eða sjóminjar. En gættu svo að öðru. Hafnarfjörður hefur alla 

tíð átt allt sitt undir sjó og sjómennsku, og því má segja sem svo að allir munir héðan tengist 

að einhverju marki sjóminjasafni. Þar á ég við þessa gömlu muni sem við erum að safna. Á 

þeim tíma, fyrir þetta 50 til 100 árum eða meira, var hér allt miðað við sjó og sjósókn, og séu 

munirnir ekki tengdir sjónum beint, þá óbeint kannski, þannig að þeir eru úr búi einhvers 

sjómanns. Hinsvegar má segja að yngri munir, sem vissulega geta haft sögulegt gildi, séu ekki 

eins tengdir sjónum, enda hafa málin breyst á síðari árum eins og allir vita. En vissulega væri 

það gaman ef hér risu bæði sjóminjasafn og byggðasafn Hafnarfjarðar. Efni til slíks er fyrir 

hendi.“39 

Á þessum tíma var ákveðin vakning á Íslandi varðandi verndun sjóminja og fara 

hugmyndir að skjóta upp kollinum um þetta mál æ oftar. Sem dæmi um þetta er leiðari 

Alþýðublaðsins 28. júlí 1973 undir nafninu „Sjóminjasafn vantar“ en þar er tíundað um 

mikilvægi sjósóknar fyrir Ísland í gegnum aldirnar. „Mörgum hefur orðið hugsað til þess, að 

ekkert eigum við Íslendingar sjóminjasafnið og litla tilburði höfum við í frammi til þess að 

eignast það. Gamlir og merkir bátar eru að grotna niður umhirðulausir eða umhirðulitlir. 

Ýmiss konar áhöld og munir frá bátum og útgerð týna sem óðast tölunni og verða bráðum 
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hvergi til. Þetta getur ekki gengið öllu lengur. Íslendingar verða að eignast gott og myndarlegt 

sjóminjasafn. Sjóminjasafn Íslands á að varðveita muni, sem Íslendingar hafa notað bæði fyrr 

og síðar við sjósókn og í sjóferðum. Það á að varðveita báta og skip, sem einkennandi hafa 

verið á hinum ýmsu tímum, og væri t.d. smíðaður knörr, yrði hann dýrgripur í slíku safni. Það 

á að varðveita ýmis tæki og tól, sem notuð hafa verið í landi við fiskvinnslu og fiskverkun. Og 

þar á að varðveita bækur og myndir, skjöl og skilríki um skip, sjómennsku og sjósókn. 

Sitthvað fleira mætti tína til, en verður ekki gert að sinni.“40 Í sömu grein er þó einnig minnst 

á það að varla sé hægt að setja upp sjóminjasafn án þess að tengja við það fiskasafn og í því 

samhengi er minnst á fiskasafn það sem var þá til staðar í Sædýrasafninu í Hafnarfirði og því 

frumkvöðlastarfi sem þar hafði verið unnið. Í lok greinarinnar segir: „En fiskasafnið í 

Sædýrasafninu þarf að auka og efla, og þar þarf að koma upp rannsóknaraðstaða fyrir 

fiskifræðinga. Til þess þyrfti að koma á samvinnu safnsins, hafrannsóknarstofnunarinnar og ef 

til vill háskólans. Kannski væri sjóminjasafn vel staðsett í nágrenni Sædýrasafnsins. Hitt er 

víst, að ekki er vanzalaust fyrir íslendinga að eiga ekki sómasamlegt fiska- og sjóminjasafn.“41 

Þarna er enn komin upp hugmynd um formlegt Sjóminjasafn Íslands í Hafnarfirði. Umræðan 

sem þarna var komin af stað vatt nokkuð uppá sig í framhaldinu og varð til þess að haustið 

1973 kom fram umræða á Alþingi Íslendinga um málið. Tveir þingmenn, þeir Gils 

Guðmundsson og Geir Gunnarsson, lögðu fram þingsályktunartillögu um stofnun 

Sjóminjasafns Íslands í Hafnarfirði. „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að hefja nú þegar, í 

samráði við þjóðminjavörð, undirbúning að stofnun sjóminjasafns. Skal leitað eftir samvinnu 

við Hafnarfjarðarbæ um hentugt landssvæði undir slíkt safn, svo og um byggingu þess og 

rekstur. Tillaga þessi fékk góðar viðtökur á Alþingi og var samþykkt óbreytt í febrúar 1974 

með samhljóða atkvæðum.“42 Aðeins er vikið að því í áðurnefndu viðtali við Gísla 

Sigurðsson: „Nú hefur verið flutt þingsályktunartillaga um að reisa Sjóminjasafn Íslands hér í 

Hafnarfirði, hvernig list þér á það? — Já, ég var að heyra þetta, og ég skal segja þér að þetta 

eru einhver mestu gleðitíðindi sem ég hef heyrt lengi. Gils Guðmundsson og Geir Gunnarsson 

eiga ómældar þakkir skildar fyrir að flytja þessa tillögu. — Myndi þá ykkar safn falla inn í 

þetta sjóminjasafn Íslands?  Já, það hygg ég, sem sérstök deild eða eitthvað svoleiðis. En við 

skulum bara athuga það, að uppistaðan í sjóminjadeild Þjóðminjasafnsins eru munir héðan úr 

Hafnarfirði, og raunar víðar að, en það var Hafnfirðingur sem safnaði þeim og gaf þá til 

Þjóðminjasafnsins. Það var sá mikli og ötuli safnari Andrés Johnson rakari frá Ásbúð í 

Hafnarfirði. ... Það væri því ekki margt að því að sameina þennan safnvísi okkar Sjóminjasafn 

Íslands sem reist yrði hér í Firðinum.“43 
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Réttu ári áður en þingsályktunartillagan var lögð fram var Þór Magnússon 

þjóðminjavörður gestur á fundi bæjarráðs Hafnarfjarðar. Þar var hann að kynna þá tillögu að 

Sjóminjasafn Íslands yrði fundinn staður í Hafnarfirði og að um sérstakt samvinnuverkefni 

yrði að ræða á milli Hafnarfjarðarbæjar og ríkissjóðs við uppbyggingu og rekstur safnsins. 

Bæjarráðsmenn tóku hugmyndunum vel og bókuðu í fundagerð að bæjarráð hafi lýst áhuga 

sínum á málinu. Í viðtali við Kristinn Ó. Guðmundsson bæjarstjóra Hafnarfjarðar lýsti hann 

meðal annars sinni skoðun á þessari hugmynd: „Ég hef alveg sama viðhorf til þess og 

bæjarráðið. Svona safni verður hvorki komið upp né það rekið nema opinberir aðilar komi til. 

Áhugamenn geta auðvitað hjálpað mikið til, stutt að málinu á margan hátt. Er nokkur staður 

til hér undir svona safn? Það held ég efalaust. Reyndar verður byggingin að vera þar, sem hún 

nýtur sín. En það ætti hún að geta gert til dæmis á Hvaleyri eða á Hvaleyrarholti eða þá 

vestast í bæjarlandinu, ekki langt frá Bala, skammt þaðan sem dvalarheimili sjómanna hefur 

verið ætlaður staður.“44 Í þessu sama viðtali kemur einnig fram að Þór Magnússon hafi ætlað, 

eftir fund sinn með bæjarráði, að ræða við menntamálaráðherra og upplýsa hann um stöðu 

mála. Eflaust á það sinn þátt í að þingsályktunartillagan var lögð fram. Í kjölfar þessa lét 

menntamálaráðherra skipa nefnd um sumarið 1974 sem hafði það verkefni að vinna tillögu 

um Sjóminjasafn Íslands og samvinnu á milli Þjóðminjasafns Íslands og Hafnarfjarðarbæjar 
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varðandi það. Í nefndinni sátu þeir Þór Magnússon, þjóðminjavörður, Gunnar Ágústsson, 

hafnarstjóri í Hafnarfirði og formaður byggðasafnsnefndar bæjarins, Jón Kr. Gunnarsson, 

forstjóri Sædýrasafnsins í Hafnarfirði og skipstjórinn Gunnar H. Oddsson. Í frétt Þjóðviljans 

af málinu um haustið þetta sama ár kemur ákveðin rökstuðningur fyrir því að safninu hafi 

verið valinn staður í Hafnarfirði. „Sú ákvörðun alþingis, að væntanlegt Sjóminjasafn Íslands 

rísi í Hafnarfirði er vissulega vel við hæfi. Hafnarfjörður er útgerðarbær frá fornu fari og þar 

er enn blómstrandi atvinnulíf kringum sjávarútveginn. Þaðan voru fyrst lögð þorskanet 

hérlendis, þaðan hófst þilskipaútgerðin og þaðan var gerður út fyrsti gufutogarinn, sem 

Íslendingar eignuðust. Og í Hafnarfirði er nú þegar kominn fyrsti vísirinn að sérstöku 

sjóminjasafni, eina safnið á landinu, sem hefur sérhæft sig á þessu sviði. ... Sjálfir hafa 

hafnfirðingar farið mjög myndarlega af stað með sitt safn, eins og sýningin sem þeir héldu þar 

í sumar sannaði best. ... Einn helsti kosturinn við að hafa sjóminjasafn landsins í útgerbarbæ 

eins og Hafnarfirði er að þar verður það jafnframt í lifandi tengslum við sjávarútveginn, sem 

stór hluti bæjarbúa byggir afkomu sína á enn. Fiskvinnsluskólinn er í næsta nágrenni og ekki 

þarf nema yfir götuna til að komast í fiskiðjuver, frystihús og lagmetisiðju. Í þessum nýtísku 

fiskiðjum hafnfirðinga er aflinn nú fullunninn og af sú tíð er verkunin var í mesta lagi söltun 

eða siglt með hráefnið úr landi. En í minjunum lifir sagan og minningin um þann tíma er 

fiskurinn var enn talinn uppúr bátunum, stykki fyrir stykki.“45 

Þarna kemur fram enn sterkari yfirlýsing varðandi Byggðasafn Hafnarfjarðar en áður 

hafði komið fram um að safnið hafi fyrst og síðast verið sjóminjasafn. Þarna er talað um að 

safnið hafi sérhæft sig á þessu sviði. Þrátt fyrir þessar samþykktir og nefndarskipanir gerist 

lítið í málinu næstu árin. Málið vaknar þó aftur upp af værum svefni þegar Gils Guðmundsson 

skrifar pistil í Þjóðviljann á sjómannadaginn 1979 undir fyrirsögninni „Hugmyndin um 

sjóminjasafn gleymd og grafin?“ Þar fer hann af nokkrum krafti yfir málið og segir meðal 

annars: „Nú ætti að mega ganga út frá því sem vísu, að sá atvinnuvegur, sem langmestum auði 

skilar í þjóðarbúið, þyki þess virði að saga hans sé í nokkrum heiðri höfð og minjum um 

þennan mikilvæga þátt þjóðlífsins haldið vel og myndarlega til haga. Er það hvort tveggja, að 

þjóðarheildin hlýtur að telja slíkt skyldu sína, auk þess sem hinir mörgu aðilar er við sjósókn 

og útgerð eru riðnir, geta með margvíslegum hætti stuðlað að sjálfsagðri varðveislu þessarar 

mikilvægu sögu. Á ýmsum tímum hafa nokkrir einstaklingar sýnt þessu máli áhuga og haft á 

því skilning, hversu sjálfsagt það í rauninni er, að útgerðar- og siglingasaga þjóðarinnar sé 

bæði skráð og varðveitt með þeim hætti, sem minjasöfn gera. Hins vegar hefur litið orðið úr 

framkvæmdum allt til þessa dags, og getur það naumast talist vansalaust þjóð, sem svo mjög 
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er háð sjávarútvegi sem við Íslendingar erum.“46 Hann endar greinina á býsnast yfir því að 

nefndarálitið hafði, þegar hér er komið sögu, legið á borði tveggja ráðherra í full fjögur ár án 

þess að málið fengi frekari framgöngu og spyr að lokum: „Er ekki tími til kominn að fara að 

dusta af því rykið og hefjast handa um að framkvæma skýlausan vilja Alþingis, sem fram kom 

við einróma samþykkt þingsályktunartillögunnar frá 21. febrúar 1974?“47 Eitthvað virðist 

þetta hafa ýtt við málinu því um haustið skipaði menntamálaráðherra nýja nefnd til að vinna 

að framgangi safnsins og einnig til að kanna sérstaklega, hvaða bráðbirgðalausnir kæmu til 

greina, á meðan ekki fengist fjármagn til að reisa safnhúsbyggingarnar við Skerseyri. Þetta var 

þungavigtarnefnd ef svo má að orði komast en í henni áttu sæti Gils Guðmundsson, Sverrir 

Hermannsson ráðherra, Alexander Stefánsson ráðherra, Bragi Sigurjónsson alþingismaður og 

Runólfur Þórarinsson, fulltrúi menntamálaráðuneytis. Þór Magnússon þjóðminjavörður var 

starfsmaður nefndarinnar. Í fundargerð byggðasafnsnefndar Hafnarfjarðar frá 10. september 

þetta sama ár er eftirfarandi ritað undir þriðja lið: „Gunnar H. Ágústsson skýrði frá viðræðum 

við Gils Guðmundsson, alþingismann, sem er einnig formaður nýskipaðar 

undirbúningsnefndar sjóminjasafns. Ákveðið að nefndin fari á fund Gils sem fyrst.“48 Fimm 

dögum síðar var sá fundur haldinn á heimili Gils Guðmundssonar og fundargerðin er svo 

hljóðandi: „Rætt var um fyrirhugaða staðsetningu sjóminjasafnsins að Skerseyri í Hafnarfirði, 
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söfnun sjóminja, varðveizlu þeirra, þ.á.m. að nauðsyn væri að fá starfsmann, t.d. 

fornleifafræðing með sérþekkingu á sjóminjum og varðveizlu þeirra. ... Til þess hugsanlega að 

auðvelda stofnun sjóminjasafns í Hafnarfirði, þá lögðu nefndarmenn munnlega þá fyrirspurn 

fyrir Gils og nýskipuðu þingmannanefndina, hvort það myndi geta flýtt fyrir og auðveldað 

stofnun sjóminjasafns í Hafnarfirði, ef Hafnarfjarðarbær legði fram, þar til nýja safnhúsið að 

Skerseyri væri risið, Byrde-pakkhúsið ásamt viðbyggingu (slökkvistöð). Eftir lagfæringu á 

húsnæði þessu, yrði byrjað með sjóminjasafnið hér. Nefndarmenn úr Hafnarfirði sögðu, ef 

svar við þessari fyrirspurn yrði jákvætt, myndu þeir styðja þessa lausn við bæjaryfirvöld í 

Hafnarfirði. Gils tók vel þessari hugmynd og taldi, að eðlilegt áframhald á þessu yrði þá fyrst, 

að í samráði við Þjóðminjavörð væri fenginn hæfur arkitekt til þess að skoða og meta þetta 

húsnæði fyrir safnið.“49 Þarna virðast Hafnfirðingar hafa tekið boltann á lofti og lofað að láta 

eftir húsnæði það sem ætlað var byggðasafninu til að tryggja að þetta nýja safn yrði stofnað í 

bænum enda var það enn á þessum tíma trú þeirra sem að Byggðasafni Hafnarfjarðar stóðu að 

það mundi renna í heild sinni inn í hið fyrirhugaða Sjóminjasafn Íslands. Þessu til 

staðfestingar má rifja upp orð er skrifuð voru í grein í Sjómannablaðinu Víkingi undir 

fyrirsögninni „Byggðasafnið í Hafnarfirði mun falla til sjóminjasafns“ en blaðamanni hafði þá 

verið boðið á fund byggðasafnsnefndar. Í greininni sagði meðal annars: „Nefndin veitti 

blaðamanni ýmsar upplýsingar um Byggðasafn Hafnarfjarðar, uppbyggingu þess og 

framtíðarhugmyndir. Byggðasafn Hafnarfjarðar skiptir allsherjar sjóminjasafn verulegu máli, 

vegna þess að það mun væntanlega renna til þess í heilu líki, þegar (fremur en ef) samningar 

takast milli ríkisins og Hafnarfjarðarbæjar um stofnun þess, staðsetningu og fyrirkomulag.“50 

Annað dæmi um þetta má finna í fundargerð byggðasafnsnefndar en þar er bókað undir þriðja 

lið á fundi sem haldinn var í maí 1980: „Afhent gjöf til sjóminjasafnsins frá Páli Ragnarssyni, 

aðstoðarsiglingamálastjóra, en það er nákvæm eftirlíking í fullri stærð af Jakobsstaf, en það er 

siglingatæki, fyrirrennari sextantsins.“51  

Það sem gerðist í framhaldi af stofnun nefndarinnar sem áður hefur verið minnst á og 

hafði það hlutverk að koma sjóminjasafninu á fót var ákveðinn snúningur frá fyrri 

hugmyndum. Hún lagði fram tillögu, sem samþykkt var, sem snéri að því að hið fyrirhugaða 

Sjóminjasafn Íslands yrði ekki sjálfstæð stofnun heldur deild innan Þjóðminjasafnsins, í það 

minnsta fyrst um sinn. Í ársbyrjun 1981 var undirritaður samningur á milli þessarar nefndar og 

Hafnarfjarðarbæjar sem einkum fól í sér tvennt, í fyrsta lagi fékk safnið afnot af Pakkhúsinu 

og í öðru lagi lagði Hafnarfjarðarbær til rúmgóða lóð undir fyrirhugað Sjóminjasafn Íslands 

við Skerseyri. Pakkhúsið þurfti að gera upp til að geta nýst sem sýningahús Sjóminjasafns 
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Íslands en sú framkvæmd var að stærstum hluta greidd úr ríkissjóði og var kostnaðurinn sem 

af henni hlaust skilgreindur sem fyrirframgreidd leiga til ársins 1992.52 Þarna verður sú mikla 

breyting á að Sjóminjasafn Íslands er komið til skjalanna sem deild innan Þjóðminjasafnsins 

en byggðsafnið er til eftir sem áður, eitthvað sem ekki stefndi í lengi vel og hvergi er minnst á 

byggðasafnið í fyrrgreindum samningi. Það er hins vegar ljóst að megnið af þeim munum sem 

til voru á byggðasafninu voru sjóminjar, eins og áður hefur komið fram, og við þessu var 

brugðist á þann hátt að þeir munir sem sannarlega tengdust sjósókn, fiskveiðum og fiskverkun 

voru færðir á milli safnanna. Til marks um þetta er færsla í fundargerð byggðasafnsnefndar frá 

1986 þar sem segir „Fyrir nokkru hóf Gyða Gunnarsdóttir starf við Sjóminjasafn Íslands og 

eitt af mörgu sem gera þarf, er að færa suma hluti sem ennþá eru í byggðasafninu yfir í 

sjóminjasafnið. Finna þarf samning gerðan milli þessara aðila.“53 Þrátt fyrir mikla leit og 

mörg samtöl við menn sem á einn eða annan hátt tengdust þessum atburðum fannst enginn 

skriflegur samningur við ritun þessarar ritgerðar og efast menn um að hann hafi nokkurn 

tíman verið formlega gerður. Menn litu einungis þannig á að sjóminjarnar ættu heima á 

Sjóminjasafninu. Þessu til áréttingar má taka sem dæmi grip sem áður hefur verið minnst á í 

þessari ritgerð, Jakobsstaf frá Páli Ragnarssyni sem sannarlega var gefinn Byggðasafni 

Hafnarfjarðar og gjöf sú færð til bókar í fundargerð stjórnar þess. Sá gripur færðist úr eigu 

byggðasafnsins til Sjóminjasafnsins og þaðan til Þjóðminjasafnsins þar sem hann er skráður í 

dag undir númerinu A-Sms/B-1983-243. Þá er einnig merkileg færsla í aðfangaskrá 

Sjóminjasafnsins en þar segir við safnnúmer 1983:61 „Eins og kunnugt er gengu allar 

sjóminjar byggðasafnsins beint til sjóminjasafnsins þegar ákveðið var að sjóminjasafnið fengi 

Brydepakkhús til afnota.“54 

Sjóminjasafn Íslands opnaði með hátíðlegri athöfn á sjómannadaginn, 7. júní 1986. 

Sagt var frá því í fjölmiðlum og í Sjómannadagsblaðinu var fréttin undir fyrirsögninni 

„Sjóminjasafn Íslands, Loksins“. Í Morgunblaðinu mátti meðal annars lesa eftirfarandi frétt af 

opnuninni: „Sjóminjasafn Íslands var opnað við hátíðlega athöfn á laugardaginn af Sverri 

Hermannssyni, menntamálaráðherra. Safnið er til húsa í Brydepakkhúsi við Vesturgötu í 

Hafnarfirði. Í ræðu Gils Guðmundssonar, formanns sjóminjasafnsnefndar, kom fram, að 

opnun safnsins í þeim húsakynnum væri aðeins áfangi á langri leið. Framtíðarstarfsemi 

safnsins er ætlaður staður á svonefndri Skerseyri fyrir vestan Hafnarfjörð, niður undir 

Hrafnistu.“55 Í ræðu sinni tók Sverrir sérstaklega fram að stofnun safnsins í Hafnarfirði ætti 

ekki að hafa áhrif á söfnun sjóminja annarsstaðar á landinu, „tilkoma Sjóminjasafnsins raskaði 
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í engu því mikla starfi, sem unnið hefði verið til að varðveita sjóminjar víðs vegar um land. 

Einstök byggðalög myndu að sjálfsögðu gæta eigin minja áfram.“56  

Menn voru að þó ekki á eitt sáttir um Sjóminjasafn Íslands á þessum tíma og sitt 

sýndist hverjum. Einar Vilhjálmsson tollvörður skrifaði til að mynda harða grein í 

Sjómannablaðið Víking þar sem hann gagnrýndi þau plön sem þá voru í gangi í Hafnarfirði 

og taldi í raun að verið væri að beita blekkingum til að fjármagna lítið byggðasafn. Hann hafði 

greinilega ekki mikla trú á uppbyggingaráformum Sjóminjasafns Íslands í bænum og sagði 

meðal annars: „Um nokkurra ára skeið hefur ríkisfé verið varið til vafasamra framkvæmda, 

við lítið byggðasafn í Hafnarfirði, og þeim brögðum beitt að kalla þetta „Sjóminjasafn 

Íslands“, til þess að réttlæta málið og ná opinberu fé. ... Nú voru kerfismenn búnir að taka 

málið í sínar hendur og var búið til fyrirtækið „Sjóminjasafn Íslands“, og peningar fengnir úr 

ríkiskassanum til að kosta þessa stofnun, sem getur aldrei orðið það sem nafnið bendir til, 

heldur aðeins byggðasafn. Látið er í veðri vaka að sem útgerðarbær sé Hafnarfjörður umfram 

Reykjavik og aðra útgerðarstaði, safnið skreytt með lánsmunum frá Þjóðminjasafni og úr 

einkaeigu til þess að svo líti út í augum almennings, að um verulegt sjóminjasafn sé að ræða. 

... Við skulum vona að hætt verði að ausa fé í þetta byggðasafn Hafnfirðinga og þeir látnir 

einir um það að gera það svo úr garði sem þeim hæfir, en hafist verði handa um að koma upp 

raunverulegu sjóminjasafni í Reykjavík og það tengt Sjómannaskólanum, 

sjómannasamtökum, útgerðaraðilum og stofnunum í sjávarútvegi auk Þjóðminjasafns.“57 

Það sem gerst hafði var, ólíkt því sem gerst hafði með Ásbúðarsafnið og safn 

Þorbjargar Bergmann, að munirnir voru enn í bænum og enn til sýnis á safni. Hins vegar var 

búið að færa stóran hluta safnkosts byggðasafnsins yfir á annað safn í bænum sem ekki var í 

eigu Hafnfirðinga heldur var það deild í Þjóðminjasafni Íslands. Hins vegar þróuðust mál á 

annan veg en ætlað var og hinar metnaðarfullu hugmyndir um uppbyggingu sjóminjasafns 

Íslands við Skerseyri urðu aldrei að veruleika. Framþróun byggðasafnsins varð ekki eins hröð 

og eðlilegt hefði verið enda fékk sjóminjasafnið það sýningahús sem ætlað var upphaflega 

byggðasafninu og eina sýningaaðstaða þess lengi vel var í Sívertsens-húsi og síðar einnig í 

Siggubæ. Ekki var það einungis raunin að safnkostur byggðasafnsins sem tengdist sjóminjum 

væri afhentur sjóminjasafninu heldur voru sjóminjar teknar út af söfnunarstefnu 

byggðasafnsins á þessum tíma og var þeim aðilum sem buðu byggðasafninu sjóminjar næstu 

árin ætíð vísað yfir á sjóminjasafnið.   

Uppúr aldamótunum 2000 tekur þetta mál enn og aftur óvænta stefnu. Þá voru menn 

almennt búnir að gefa drauminn um öflugt sjóminjasafn upp á bátinn og raddir fara að heyrast 
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um að rétt væri að loka safninu í Hafnarfirði. Um þetta leyti er viðgerðum að ljúka á 

Þjóðminjasafni Íslands og farið að styttast í opnun nýrra sýninga þar í endurbættu húsnæði 

auk þess sem Sjóminjasafnið Víkin í Reykjavík er að líta dagsins ljós. Við þau tímamót er 

tekin ákvörðun um að Þjóðminjasafnið muni ekki standa að sýningum á höfuðborgarsvæðinu 

nema í safnhúsinu sjálfu og loka þá bæði sjóminjasafninu og Nesstofusafni á Seltjarnarnesi. 

Vöknuðu Hafnfirðingar nú enn upp við vondan draum, nú ætlaði Þjóðminjasafnið að loka 

Sjóminjasafni Íslands og fara með alla munina til Reykjavíkur en eftir stæði útgerðar- og 

sjósóknarbærinn Hafnarfjörður með byggðasafn án sjóminja.  

Árið 2004 var sjóminjasafninu endanlega lokað og byggðasafnið fékk pakkhúsið undir 

sýningastarfsemi sína. Merkilegt er hve hljóðlega sú ákvörðun gekk fyrir sig en eflaust skýrist 

það að nokkru af því að um svipað leyti var verið að opna nýtt sjóminjasafn í Reykjavík. Í 

þetta sinn var þó brugðist til varna og óskaði Byggðasafn Hafnarfjarðar formlega eftir athugun 

á eignarétti þeirra muna sem gengið höfðu frá byggðasafninu til sjóminjasafnsins á starfsárum 

þess. Þjóðminjavörður fól þá síðasta forstöðumanni sjóminjasafnsins, Ágústi Georgssyni, að 

gera skrá yfir þessa muni. Í kjölfarið samþykkti Þjóðminjaráð að umræddir gripir yrðu 

skrásettir sem eign byggðasafnsins. Þarna var þó einungis um þá muni að ræða sem 

sannarlega höfðu áður verið í munasafni byggðasafnsins en ekki þeir gripir sem gefnir voru til 

sjóminjasafnsins á þeim árum sem það starfaði í Hafnarfirði en þá var söfnunarstefna 

safnanna skýr og öllum sjóminjum hafnað á byggðasafninu og gefendum vísað á 

sjóminjasafnið. Ljóst að við þennan gjörning fóru fjölmargir gripur úr Hafnarfirði til 

Reykjavíkur sem annars hefðu átt heima á Byggðasafni Hafnarfjarðar. Við þetta sama 

tækifæri rituðu bæjarstjórinn í Hafnarfirði, Lúðvík Geirsson, og þjóðminjavörður, Margrét 

Hallgrímsdóttir, undir viljayfirlýsingu þar sem Þjóðminjasafnið heitir því að lána Byggðasafni 

Hafnarfjarðar sjóminjar og muni úr Ásbúðarsafni til uppsetningar á nýrri fastasýningu 

byggðasafnsins í Pakkhúsinu. 
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UPPBYGGING BYGGÐASAFNS HAFNARFJARÐAR   

Í köflunum hér að framan hefur verið farið yfir sögu Byggðasafns Hafnarfjarðar og 

minjavörslunnar í bænum og þeim erfiðleikum sem einkenndu uppvaxtarár þessa málaflokks í 

bænum. Árið 1974 fékk safnið varanlegt húsnæði undir sýningastarfsemi er viðgerðum á 

Sívertsens-húsinu lauk. Fjórtán árum síðar, árið 1988 áskotnaðist safninu Siggubær og var 

sýningastefna þessara húsa nokkuð ljós frá upphafi. Í Sívertsens-húsinu var sýnt hvernig 

yfirstéttafjölskyldan í Hafnarfirði bjó í upphafi 19. aldar auk þess sem ljósi var varpað á 

merkilega sögu Bjarna Sívertsen og fjölskyldu hans en í Siggubæ var sýnt hvernig 

alþýðufjölskyldan í Hafnarfirði bjó í byrjun 20. aldar og hvernig hinir dæmigerðu 

bárujárnsbæir í litu út. 

Það verður ekki dregin dula yfir þá staðreynd að vangaveltur og vandræðagangur í 

kringum Sjóminjasafn Íslands töfðu mjög fyrir allri þróun og þroska byggðasafnsins. 
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Framtíðaráform þess voru sett á ís í mörg ár á meðan ráðamenn biðu eftir að sjá hvað úr yrði 

varðandi sjóminjasafnið og þær metnaðarfullu áætlanir um uppbyggingu þess í bænum. Þegar 

ljóst var orðið uppúr 1990 að ekkert yrði úr þeim áformum má segja að hin eðlilega 

uppbygging hefjist hjá Byggðasafns Hafnarfjarðar. Önnur áhrif sem þessi forsaga 

minjavörslunnar í Hafnarfirði hefur haft á byggðasafnið er samsetning safnkostsins. Á 

Byggðasafni Hafnarfjarðar eru fyrst og síðast varðveittir gripir frá 20. öld, enda voru þau 

Þorbjörg Bergmann og Andrés í Ásbúð búin að safna markvisst eldri munum í bænum fyrir 

daga safnsins og enduðu þau söfn í Reykjavík. Þá má einnig segja að „óeðlilega“ lítið sé 

varðveitt af sjóminjum á byggðasafninu miðað við sögu svæðisins.  

Segja má að hin síðari uppbygging á Byggðasafni Hafnarfjarðar hefjist árið 1994 

þegar það fékk langþráð sýninga- og lagerhúsnæði í Smiðjunni, Strandgötu 50. Þá var í fyrsta 

sinn kominn í notkun hjá byggðasafninu boðlegur fastur sýningasalur þar sem hægt var að 

setja upp sýningar um sögu og menningu Hafnarfjarðar og nágrennis.  Smiðjan var stækkuð í 

tvígang, fyrst árið 1997 og svo aftur 1999 og hafði þá tvo veglega sýningasali ásamt góðu 

lagerhúsnæði. Árið 2004, í kjölfar þess að Sjóminjasafn Íslands var lagt niður, var 

sýningastarfsemi byggðasafnsins flutt úr Smiðjunni yfir í Bryde-pakkhús að Vesturgötu 6 en 

lageraðstöðu fékk safnið í þjónustumiðstöð bæjarins við Hringhellu. Tæplega hálfri öld eftir 

að hugmyndin kom fyrst upp um sýningaaðstöðu fyrir byggðasafnið í Pakkhúsinu varð það að 

veruleika. Í Pakkhúsinu hafa að öllu jöfnu verið þrjár sýningar í gangi í einu síðan 

byggðasafnið fékk húsið til afnota, fastasýning um sögu bæjarins, leikfangasýning og 

þemasýning. Á fastasýningunni „Þannig var...” hefur saga Hafnarfjarðar og nágrennis verið 

rakin frá landnámi til okkar daga með aðstoð sagnfræðilegra texta, ljósmynda, teikninga, 

kvikmynda og fjölda muna sem glæða söguna lífi. Þar er hægt að fræðast um þýska og enska 

tímabilið í sögu bæjarins, verslunarsöguna, útgerðarsöguna, íþróttasöguna, hernámið, 

kvikmyndahúsin og margt fleira. Á 

efstu hæð Pakkhússins er að finna 

leikfangasýningu safnsins. Sýningu 

sem hið margverðlaunaða enska 

sýningafyrirtæki Janvs Ltd. hannaði, 

og er sérstaklega ætluð börnum. Á 

Byggðasafni Hafnarfjarðar er 

varðveitt stórt safn leikfanga og er 

hluti þess á sýningunni. Mununum er 
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skipt reglulega út í þeim tilgangi að þar sé alltaf eitthvað nýtt að sjá. Í forsal Pakkhússins eru 

settar upp nýjar þema- og farandsýningar á hverju vori og standa þær sumarlangt. Þeim er 

ætlað að varpa ljósi á ákveðin tímabil eða atburði í sögu bæjarins og nágrenni hans en þó eru 

einnig settar þar upp farandsýningar erlendis frá. Árið 2006 var lagerhúsnæði safnsins selt og 

fékk safnið þá mjög vandað og varanlegt lagerhúsnæði að Hringhellu 14, húsnæði sem 

uppfyllir allar nútímakröfur varðveisluhúsa.  Uppbyggingin hélt áfram því árið 2008, á 

hundrað ára afmæli Hafnarfjarðarkaupstaðar, bættist verulega í húsasafn byggða-safnsins er 

Beggubúð, Bookless Bungalow og Góðtemplarahúsið bættust við sem sýningahús en auk þess 

var sett upp varanleg sýningaaðstaða meðfram strandstígnum þar sem settar eru upp 

ljósmyndasýningar ár hvert.58  

Í Beggubúð var sett upp verslunarminjasýning Byggðasafns Hafnarfjarðar. Húsið, sem 

byggt var árið 1906, stóð áður við aðalverslunargötu bæjarins en var flutt á lóð safnsins, gert 

upp og opnað sem sýningahús árið 2008. Bookless Bungalowið var byggt sem íbúðarhús fyrir 

skosku bræðurna Harry og Douglas Bookless árið 1918 en þeir ráku umfangsmikla útgerð frá 

Hafnarfirði á fyrri hluta 20. aldar. Þeir voru áhrifamiklir og langstærstu atvinnurekendur í 

bænum um árabil. Eftir daga Bookless Bros. tók annað breskt fyrirtæki, Hellyer Bros. Ltd. frá 

Hull, við eignum fyrirtækisins og rak blómlega útgerð um tíma. Í húsinu er sýning um tímabil 

erlendu útgerðanna í Hafnarfirði á fyrri hluta 20. aldar auk þess sem þar má sjá stássstofu 

þeirra Bookless-bræðra. Góðtemplarahúsið, sem í daglegu tali er kallað Gúttó, var byggt árið 

1886 og þótti stórt, rúmaði um 300 manns en þá bjuggu rúmlega 400 manns í Hafnarfirði. 

Góðtemplarahúsið var fyrsta eiginlega samkomuhús Hafnfirðinga og um langan tíma miðstöð 

allrar menningar í bænum. Þar fór fram félagsstarf Góðtemplarareglunnar, auk funda og 

skemmtana annarra félaga. Unnið er að viðgerð á húsinu en þar er ætlunin að setja upp 

sýningar er snúa að íþrótta- og félagssögu Hafnarfjarðar og nágrennis. 
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SAMANTEKT: 

Ljóst er að þó Hafnarfirðingar hafi verið stórhuga um miðja 20. öldina í minjavörslunni og 

tekið þá ákvörðun að stofna í bænum byggðasafn þá átti safnið erfitt uppdráttar lengi 

framanaf. Gísli Sigurðsson, lögreglumaður og formaður byggðasafnsnefndar vann mikið og 

gott starf fyrir safnið við erfiðar aðstæður. Hann var ekki ráðinn starfsmaður að safninu fyrr 

en árið 1974 en fram að því hafði hann þó unnið gott starf, bæði við söfnun muna, ljósmynda 

og heimilda um lífið í bænum.  

Munasöfnunin einkenndist nokkuð að því að ekki var mikið um gamla muni í bænum. 

Einkum var það tvennt sem olli því. Í fyrsta lagi höfðu tveir mjög afkastamiklir safnarar verið 

í bænum áður en Byggðasafn Hafnarfjarðar var sett á fót og sú staðreynd að byggð í 

Hafnarfirði fór ekki að myndast að nokkru ráði fyrr en uppúr aldamótunum 1900. Þessir 

safnarar sem áður er minnst á voru Andrés Johnson í Ásbúð og Þorbjörg Bergmann. Söfn 

þeirra beggja hurfu úr bænum og er Ásbúðarsafnið á Þjóðminjasafni Íslands en safn 

Þorbjargar á Árbæjarsafni. Annað atriði sem olli ákveðnum töfum á uppbyggingu safnsins 

voru vangaveltur um Sjóminjasafn Íslands í Hafnarfirði. Ljóst er að forsvarsmenn 

Byggðasafns Hafnarfjarðar stefndu ljóst og leynt að því árum saman að sameina safnið hinu 

fyrirhugaða Sjóminjasafni Íslands og gekk bærinn ansi vasklega fram í því ferli. Bauð góða 

lóð undir safnhúsið og ákvað að láta, sem bráðabirgðalausn, Bryde-Pakkhúsið undir 

sýningastarfsemi þess en það hús hafði um skeið verið í umsjá byggðasafnsins og var 

framtíðar sýningahús þess samkvæmt gömlum áætlunum. Á þeim stutta tíma sem 

Sjóminjasafn Íslands starfaði var gengið svo frá að allar sjóminjar byggðasafnsins fóru yfir á 

Sjóminjasafnið og sjóminjar voru teknar út af söfnunarstefnu byggðasafnsins. Þetta varð til 

þess að þegar Sjóminjasafn Íslands var lagt niður, árið 2004, voru engar sjóminjar, að heitið 

gæti, á Byggðasafni Hafnarfjarðar. Að frumkvæði byggðasafnsins var farið í vinnu við að 

reyna að tryggja eignarrétt yfir ákveðnum gripum og gekk það eftir að hluta en eitthvað hvarf 

úr bænum.  

Uppbygging Byggðasafns Hafnarfjarðar fer ekki almennilega af stað fyrr en ljóst var 

orðið að ekkert yrði úr stórhuga hugmyndum um Sjóminjasafn Íslands. Um margra ára skeið 
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biðu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði eftir því að sú uppbygging sem samið hafði verið um við 

ríkið hæfist en á síðasta áratug 20. aldar var orðið ljóst að af þeim áformum yrði ekki. 

byggðasafnið fékk þá langþráða sýningaaðstöðu í Smiðjunni, Strandgötu 50, árið 1994. Fyrst 

var um að ræða lítinn sýningasal auk lagers og skrifstofuaðstöðu en á næstu árum þar á eftir 

jókst þessi aðstaða að flatarmáli fjórfalt og fylgdi í kjölfarið hröð og mikil uppbygging. Í dag 

heldur Byggðasafn Hafnarfjarðar að jafnaði úti níu sýningum í sex húsum víðsvegar um 

bæinn; Sívertsens-húsinu, Siggubæ, Pakkhúsinu, Beggubúð, Bookless Bungalow og 

Góðtemplarahúsinu auk þess sem það hefur varanlega sýningaaðstöðu fyrir ljósmyndir á 

strandstígnum við höfnina.  
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