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Stofnun 

● Landbúnaðarsafn Íslands var stofnað 14. febrúar 

árið 2007 á Hvanneyri í Borgarfirði. 

● Landbúnaðarsafn Íslands er sjálfseignarstofnun 

en stofnaðilar hennar eru Landbúnaðarháskóli 

Íslands, sveitarfélagið Borgarbyggð og 

Bændasamtök Íslands. 



Uppruni safnsins

● Sumarið 1987 þá var Búvélasafnið fyrst opnað fyrir almenningi. En þá höfðu starfsmenn 

Bútæknideildar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins gert upp nokkrar vélar og hafi því 

verið útbúin lítil geymslu- og sýningaraðstaða. 

● Árið 2007 tók safnið ákveðnum breytingum þar sem að varð að sjálfseignarstofnun og á 

sama tíma var nafni safnsins breytt yfir í Landbúnaðarsafn Íslands. 

● Til að byrja með þá var sýning safnsins í Verkfærahúsinu á Hvanneyri en það var ekki fyrr en 

2014 sem safnið var flutt yfir í Halldórsfjós á Hvanneyri. 



Tilgangur Landbúnaðarsafnsins

● Helsta hlutverk Landbúnaðarsafnsins er að gera skil á sögu og þróun íslensks landbúnaðar 

með sérstaka áherslu á tímabilið frá 1880 fram undir lok 20. aldar. 

● Safnið varðveitir því gögn, gripi og aðrar minjar sögu íslensks landbúnaðar ásamt því að sjá 

um bæði rannsóknir og fræðslu um viðfangsefnið.

● Landbúnaðarsafnið er í samráði og samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands og aðra opinbera 

aðila sem að annast minjavernd og -vörslu í landinu. 



Opnunartími

● Síðustu 16 ár hefur Landbúnaðarsafnið verið 

opið  allt árið um kring.

● Safnið er opið allt daga sumar mánaða, Júní, Júlí 

og Ágúst.

● En einnig er tekið á móti gestum eftir þörfum og 

pöntunum.

● Meira um opnunartíma safnsins má finna á 

heimasíðu safnsins.



Staðsetning safnsins

● Landbúnaðarsafn Íslands er i dag staðsett í Halldórsfjósi á 

Hvanneyri.

● Halldór Vilhjálmsson skólastjóri við Hvanneyrarskóla(1907 

- 1936) lét byggja fjósið árið 1928

● Guðjón Samúelsson húsameistara ríkisins teiknaði fjósið

●  Mjólkurkýr voru í fjósinu allt til ársins 2004 en þá hafði 

Hvanneyrarskóli látið byggja nýtt fjós.

● Landbúnaðarsafnið flutti yfir í Halldórsfjós árið 2014

Mynd af Halldórsfjósi frá 1938



Heimasíða safnsins

- Væntanlega er safnið með heimasíðu sem haldið hefur verið út frá árinu 2000. 

- Hana má finna undir leitarheitinu (www.landbunadarsafn.is)

- Mikið af skemmtilegu efni er á síðunni. 

http://www.landbunadarsafn.is


Safnmunir

● Munum og tækjum á safninu er 

komið þannig fyrir að þeir gestir 

sem ganga í gegnum safnið upplifi 

söguna og átti sig á þeim miklu 

tæknibreytingum sem urðu á 

íslenskum landbúnaði á 20. öld.

● Á safninu má meðal annars finna 

elstu dráttavélar og 

landbúnaðartæki íslands, og margt 

fleira áhugavert.

● Í næstu glærum verður farið yfir 

aðeins brot af tækjunum sem finna 

má á safninu.



Hestasláttuvél

● Björn Þorláksson keypti sláttuvél og rakstrarvél í Noregi fyrir 

búnaðarskólann á Hvanneyri haustið 1894 en þetta voru 

fyrstu heyvinnuvélarnar sem komu til landins. 

● Hestasláttuvélin var talin slá á við 5-8 sláttumenn en oftast var 

tveimur hestum beitt fyrir sláttuvél með dráttarbúnaði. 

● Hestasláttuvélar voru til á fjölmörgum bæjum og urðu hvað 

allra útbreiddustu hestaverkfærin hérlendis en notkun þeirra 

lauk síðan að mestu í kringum 1950. 



Þúfnabaninn

- 22. júlí árið 1921 kom fyrsti 

þúfnabaninn til Íslands. 

- Einn þúfnabani kostaði 63 þús kr 

sem samsvaraði verðs 6-8 

meðaljarða á sínum tíma. Alls voru 

keyptir 6 þúfnabanar til landsins en 

einungis 4 fóru í notkun. 

- Í raun var þúfnabaninn bara stór 

dráttarvél með áföstum jarðtætara 

sem hægt var að lyfta með víraspili, 

en vinnslubreidd hans var 2,10 m. 

- Þúfnabaninn vóg 6,6 tonn og var 80 

hestöfl.



Elstu dráttarvélar landsins

● Fyrsta dráttarvélin kom hingað til lands árið 1918 en ekki 

er vitað hvar hún er núna eða um ástand hennar.

● Elstu vélarnar á safninu eru frá árinu 1920

● Önnur er af gerðinni Fordson en hin af gerðinni Austin 

báðar eru þær frá 1920

● Vélarnar tvær áttu  að  skila svipuðu afli, önnur var sögð 

22 hestöfl en hin 25 hestöfl.

● Báðar reyndust þær vel og voru mikið notaðar fyrir vagn 

drátt en einnig í herfingar



Farmall A
● Þessi Farmall A dráttarvél var fengin frá Kristínu og 

Jóni Gíslasyni á Innri-Skeljabrekku í Borgarfirði, hún 

var keypt árið 1945 og var notuð þar alla tíð. 

● Vélin er úr fyrstu sendingu Farmall A dráttarvéla til 

landsins og er hún 18 hestöfl. 

● Á þeim tíma sem vélin var keypt þá kostaði hún 

5.960kr. 



                Ferguson 35

● Þessi stórglæsilega vél sem gengur undir nafninu (gold 

belly) í útlöndum er ein af 200 sem komu hingað til lands.

● Hún er frá árinu 1957 sem er síðasta árið sem 

framleiðandinn hét einungis Ferguson, en það breyttist í 

Massey Ferguson árið 1958.

● Þessar tilteknu vélar voru aðeins framleiddar í 2 ár 

1956-57.



Ullarselið ● Ullarselið er í móttökurými 

Landbúnaðarsafns Íslands. En þar 

er að finna fínustu handverk 

héraðsins sem eru einungis úr ull og 

öðrum íslenskum hráefnum. 

● Ullarselið var fyrst stofnað árið 

1992 en þá sem þróunarverkefni.

● Stofnaðilar Ullarselsins eru 

Bændaskólinn á Hvanneyri, 

Búnaðarsamtök Vesturlands og 

Kvenfélagssambanda Vesturlands



Saga jarðvangur 

● Ef að landsvæði Saga jarðvangur myndi ná 

yfir allt svæði Borgarbyggðar þá væri 

Landbúnaðarsafn Íslands góð auglýsing til 

að vekja áhuga íbúa og gesta á merkilegum 

safnminjum úr sögu íslensks landbúnaðar
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Einnig fengum við upplýsingar um tækin, svosem dráttavélarnar og fleira á safninu sjálfu.
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