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Ný grunnsýning – forsendur og markmið 
 

 Sjávarútvegur og siglingar eru lykilatriði í sögu Íslands og hafa mótað Reykjavík. 

 Brýnt er að halda þeirri mikilvægu sögu til haga. 

 Sjóminjasafnið verður hornsteinn í miðlun sögu borgarinnar og þessa geira 
atvinnulífsins og menningar. 

 Öflugt safn styrkir stöðu Grandans, viðheldur sögu og sérkennum svæðisins. 

 Sýningin er eitt stærsta viðfangsefni safnsins, eflir rekstur og faglegt safnastarf. 

 Vandað er til verka og horft til reynslunnar af Landnámssýningunni í Aðalstræti. 

 Unnið er með hollenska fyrirtækinu KossmanDeJong, sem er heimþekkt fyrirtæki 
á sviði sýningahönnunar. 

 Ráðgert að sýningin standi í allt að 15 ár. 

 Sýningin mun höfða til ólíkra hópa gesta, svo sem: 
        yngri kynslóða sem hafa minni tengsl við sjávarútveg en áður, 
        erlendra gesta borgarinnar, 
        vera heimavöllur atvinnugreinarinnar. 

 
 
 
 
 

Staða verkefnisins haustið 2017 
 

 Vinna hófst árið 2015, handrit og hönnun komin á lokametrana. 

 Víðtækt samráð hefur verið haft við ýmsa hagaðila: notendur og sérfræðinga af 
ólíkum sviðum; sagnfræðinga, þjóðfræðinga, líffræðinga, sjómenn, hönnuði, 
kvikmyndagerðarfólk og sérfræðinga á sviði margmiðlunar ofl. 

 Efnt hefur verið til samstarfs við ólíka aðila svo sem: Hafrannsóknarstofnun, 
Matís, Háskóla Íslands, önnur söfn innan lands og utan. Jafnframt samtök eins 
og Sjómannadagsráð, Sjávarklasann og ýmis fyrirtæki sem starfa á sviði 
sjávarútvegs, svo sem 66°Norður, HB Granda og fleiri. 

 Samið hefur verið við kvikmyndagerðarfólk um gerð kvikmyndaefnis og verið er 
að semja við margmiðlunarfólk. 

 Textahöfundur að störfum, gripalistar og ljósmyndalistar tilbúnir. 

 Unnið er að uppfærslu verk- og tímaáætlunar, opnun vorið 2018.  

 Fjármagn á fjárfestingaáætlun vegna endurbóta á húsnæði árin 2017-2018. 

 
 

Samstarf og fjármögnun 
 
Eitt af markmiðum vinnunnar við gerð sýningarinnar, er að fá ólíka aðila til samstarfs við 
safnið. Þannig er einnig hægt að flétta saman fjölbreytta sérfræðiþekkingu, ólíkum 
sjónarhornum og jafnframt að styrkja tengslanet safnsins við aðila sem tengjast efni 
sýningarinnar. Hér má nefna Hafrannsóknarstofnun, Matís, Háskóla Íslands, önnur söfn 
innan lands og utan.  
 
 
 
 



 

 

 
   
Reykjavíkurborg stendur þétt að baki verkefninu og hefur m.a. sett fjármagn, í 
fjárfestingaáætlun borgarinnar, til endurnýjunar á húsnæði safnsins, allt að 120.000.000 
kr. Það hefur þó verið markmið verkefnisins allt frá upphafi, að ýmsir komi að 
fjármögnun þess, fyrirtæki og samtök sem tengjast efninu. Safnið hefur staðið fyrir fjölda 
kynninga og funda þar sem sýningin hefur verið kynnt. Viðræður hafa átt sér stað við 
valda aðila sem sýnt hafa málinu áhuga og þykja góðir samstarfsaðilar. Þar má nefna 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Faxaflóahafnir sem fagna 100 ára afmæli í ár, 
Sjómannadagsráð, Sjóklæðagerðina 66°Norður sem fagnar 100 ára afmæli sínu, 
Eimskip og HB Granda, sem þegar eru stuðningsaðilar Sjóminjasafnsins og fleiri aðila. 
Með það fyrir augum hefur fjármögnunaráætlun verið unnin sem lýsir lágmarksþörf fyrir 
fjármögnin árin 2017-2018. Kostnaðaráætlun sýningarinnar hljóðar upp á um 
150.000.000 kr. Það er beinn kostnaður og þá er ekki talinn sá kostnaður sem felst í 
vinnuframlagi starfsmanna Borgarsögusafna við alla sýningarvinnuna og við 
fjárfestingaframkvæmdir á húsnæði.  
 
 
 
 

Máttarstólpar og bakhjarlar 
 
Máttarstólpar og bakhjarlar Sjóminjasafnsins leggja til grunnsýningarinnar ákveðna upphæð hver á 
komandi árum og falla þar með í hóp máttarstólpa, eða bakhjarla allt eftir umfangi samnings og 
upphæðum. Sýnileiki fyrirtækjanna verður hafður í heiðri meðan sýning er uppi, svo sem í anddyri 
safnsins og kynningarefni þess og fyrirtækjunum er frjálst að geta framlags síns í eigin 
kynningarefni (og rétt er að hafa þar í huga langan líftíma sýningarinnar). Efnt verður til 
samstarfsfunda með fulltrúum fyritækjanna á framkvæmdatíma og sérstakra kynninga við opnun 
sýningarinnar. Þá fá fyrirtækin heimild til að nýta húsnæði safnsins fyrir fundi og kynningar og ýmsir 
möguleikar eru á öðru samstarfi við safnið, s.s. fyrirlestrar, leiðsagnir o.fl. 



 

 

 



 

 

 


