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Sýningin Fiskur & fólk: sjósókn í 150 ár á Sjóminjasafninu í Reykjavík fjallar um sögu fiskveiða 
á Íslandi, frá því árabátarnir viku fyrir stórskipaútgerð á síðustu áratugum 19. aldar og allt fram 
yfir aldamótin 2000. Þessi margslungna saga er sögð frá sjónarhóli stærsta útgerðarbæjar 
landsins, Reykjavíkur. Umgjörð sýningarinnar á Sjóminjasafninu við Grandagarð er viðeigandi, 
en safnhúsið hýsti áður blómlega fiskvinnslu.
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Gildi fisks fyrir afkomu Íslendinga verður seint ofmetið. Fiskur hefur verið mikilvægur hluti af 
íslensku mataræði um aldir, sem og ein verðmætasta útflutningsvara þjóðarinnar. Sýningin Fiskur 
og fólk er byggð kringum aðalpersónu þessarar sögu: Fiskinn sjálfan. Honum er fylgt eftir úr 
hafinu í netið, um borð í bátinn og að landi, í gegnum vinnslu – og loks á diskinn.

Hönnun sýningarinnar var í höndum hollenska fyrirtækisins Kossmann.dejong og er afar 
metnaðarfull. Yfirbragð hennar er sótt í umhverfi frystihússins og fiskvinnslunnar, með flísalögðum 
veggjum, fiskikörum og pallettum úr plasti. Fjölbreyttir gripir úr safneign Borgarsögusafns 
Reykjavíkur leika að sjálfsögðu mikilvægt hlutverk á sýningunni. Þeir eru af öllum stærðum og 
gerðum, frá smæstu önglum og fiskmerkjum til stóreflis roðflettivéla og síldarháfa.

Ríkulegt myndefni, bæði ljósmyndað og kvikmyndað, skapar lifandi stemmningu á sýningunni og 
dýpkar upplifun gesta. Hægt er að horfa og hlusta á viðtöl við sérfræðinga í faginu – til dæmis 
sjómenn, sjávarlíffræðinga og fiskverkafólk – en einnig er sótt í gamlar heimildir um sjósókn fyrr 
á tímum. Alls konar gagnvirkir skjáir og leikir gefa færi á þátttöku gesta og ýmis sérstæð fyrirbæri 
vekja athygli og umhugsun, svo sem stærðarinnar turn úr þurrkuðum saltfiski og fiskikar fullt af 
skringilegum afla sem einnig fyllir sjóinn: Plasti og öðru drasli.

Sýningin er bæði fræðandi og skemmtileg og höfðar jafnt til þeirra sem þekkja vel til sjósóknar 
og sögu hennar og þeirra sem aldrei hafa á sjó komið.
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