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NEYZLANAuk þess að vekja gesti til umhugsunar um þær 

öru breytingar sem orðið hafa á samfélaginu  
á síðustu 100 árum og áhrif þeirra breytinga  
á daglegt líf er sýningunni ætlað að vekja fólk til 
umhugsunar um eigin neyslu og annarra og hvað 
stjórni henni. 

Í herbergi á 1. hæð geta ungir gestir farið 
í leiki og allir geta skoðað sögu ýmiss algengs 
neysluvarnings frá vöggu til grafar, frá 
hráefnisöflun, framleiðslu og flutningi og þar 
til við neytendur kaupum vörurnar, notum þær 
og förgum þeim að lokum. 
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Sýningunni er ætlað að varpa ljósi á hve örar 
og miklar breytingar urðu á neysluháttum 
Reykvíkinga á 20. öldinni. Að sýna hvaða þættir 
stýra neyslunni og  hvernig tækniframfarir, 
ákvarðanir stjórnvalda, styrjaldir og aðrir 
atburðir innlendir og erlendir, hafa áhrif 
heim í eldhús borgarbúa, móta hversdagslíf 
borgaranna og einkenna öldina. Ljósi er varpað á 
neysluhætti og sérkenni hvers tíma með gripum 
safnsins, ljósmyndum, texta, tónlist og upplestri.

The exhibition aims to show the huge and rapid 
changes that took place in consumption patterns 
in Reykjavík during the 20th century – to explore 
the factors that affected consumption, and how 
technical advances, government actions, wars, 
and events in Iceland and abroad influenced 
the daily life of the people of Reykjavík. The 
exhibition explores the consumption patterns 
of each period through objects in the museum‘s 
collections, photographs, and texts.

Kaupmaðurinn á horninu
Eftir fyrri heimsstyrjöld hófst blómatími 
„kaupmannsins á horninu“. Litlar búðir voru 
á hverju götuhorni. Þangað fóru húsmæður 
fótgangandi og keyptu í matinn frá degi til dags. 
Ólíkar vörur voru keyptar í ólíkum búðum, 
til dæmis fiskbúðinni, kjötbúðinni, bakaríinu, 
mjólkurbúðinni og nýlenduvöruversluninni. 
Vörurnar voru afgreiddar yfir búðarborð. 
Samskipti kaupmanns og viðskiptavinar voru 
gjarnan persónuleg og margir voru í reikning. 
Verslanirnar höfðu einnig sendla sem fóru 
hjólandi um bæinn.

Icelanders, buy Icelandic goods!
Due to the effects of the Great Depression In 
1931, many foreign markets for Icelandic exports 
closed, and export prices fell drastically. As a 
result, the government took control of Iceland’s 
foreign trade.  Imports were restricted, and 
protective tariffs were introduced. The state 
managed sales of such commodities as motor 
vehicles, electrical appliances, matches, tobacco 
and alcohol. In the protected environment of 
import restrictions, Icelandic industry flourished.
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Auk þess að vekja gesti til umhugsunar um þær 
öru breytingar sem orðið hafa á samfélaginu 
á síðustu 100 árum og áhrif þeirra breytinga á 
daglegt líf er sýningunni ætlað að vekja fólk til 
umhugsunar um eigin neyslu og annarra og hvað 
stjórni henni. 

Í herbergi á 1. hæð geta ungir gestir farið í 
leiki og allir geta skoðað sögu ýmiss algengs 
neysluvarnings frá vöggu til grafar, frá 
hráefnisöflun, framleiðslu og flutningi og þar til 
við neytendur kaupum vörurnar, notum þær og 
förgum þeim að lokum. 
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þessi texti:FLUTNINGUR Veist þú hvar gallabuxurnar þínar eru framleiddar? Gallabuxurnar sem þú kaupir úti í búð hafa ferðast langar leiðir og komið við í mörgum löndum til að enda í fataskápnum þínum. Do you know where your jeans were made? The jeans you buy in your local store have travelled a long way, via many countries, before they reachyour wardrobe.
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mynd af gallabuxnaspjaldi?




