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Ágrip 
 

Í !essari ritger" er fjalla" um samband Jóhannesar Sveinssonar Kjarval myndlistar-

manns vi" Jón #orsteinsson, í!róttakennara og einkasafnara. #eir kynntust ári" 1924 

vi" í!róttai"kun, á heimavelli Jóns, en sambandi" var" svo nánara vegna áhuga Jóns á 

myndlist Kjarvals. Jón kom upp stóru málverkasafni sem a" mestu var byggt upp á 

verkum eftir Kjarval og leitast er vi" a" svara !eirri spurningu hva"a áhrif samband 

Kjarvals vi" gó"an vin og velgjör"amann haf"i á líf hans og listferil. 

 Í fyrsta kafla er ljósi varpa" á ævi Jóns #orsteinssonar me" áherslu á ástrí"ur 

hans, í!róttir og listir, og eru tengslin milli !eirra könnu". Í ö"rum kafla er teki" fyrir 

samband Kjarvals og Jóns frá fyrstu kynnum og !róun !ess rakin !ar til Jón eigna"ist 

sitt fyrsta Kjarvalsmálverk. Sagt er frá byggingu Í!róttahúss Jóns "orsteinssonar a" 

Lindargötu 7 og í !ri"ja kafla er fjalla" um mikilvægi hússins fyrir ævi og störf 

Kjarvals. Ári" 1942 hélt hann !ar stóra málverkas$ningu og um tveggja ára skei" bjó 

hann !ar hjá Jóni og konu hans, Eyrúnu Gu"mundsdóttur, vi" gó"an kost auk !ess a" 

hafa vinnua"stö"u í í!róttasalnum í 20 ár. Sagt er frá sambandi Kjarvals vi" Eyrúnu 

en !au voru einnig gó"ir vinir og í lok kaflans er fjalla" um einkenni og orsakir 

söfnunar Jóns. Í fjór"a og sí"asta kafla ritger"arinnar er söfnunin sett í samhengi vi" 

söfnun annarra íslenskra einkasafnara og fjalla" um !au áhrif sem !eir hafa haft á 

íslenska myndlist.  

 

 

  



Efnisyfirlit 
 
Inngangur................................................................................................................. 1 
 
1 Jón !orsteinsson 

1.1 Jón og í"róttir.................................................................................................. 3 
1.2 Jón og myndlistaráhuginn................................................................................ 6 
1.3 Tengsl lista og í"rótta ...................................................................................... 7 
 

2 Jón !orsteinsson og Jóhannes Sveinsson Kjarval 
2.1 Fyrstu kynnin í Müllersskólanum .................................................................... 9 
2.2 Myndlistaráhugi Jóns !orsteinssonar "róast................................................... 10 
2.3 Lindargata 7 .................................................................................................. 12 
2.4 Jón eignast sitt fyrsta Kjarvalsmálverk .......................................................... 12 
 

3 Samband Jóns og Kjarvals styrkist 
3.1 S#ning í í"róttahúsinu 1942........................................................................... 15 
3.2 Árin á Lindargötu 7....................................................................................... 18 
3.3 Kjarval og Eyrún........................................................................................... 19 
3.4 Einkasafnarinn Jón !orsteinsson.................................................................... 21 
 

4 Áhrif einkasafnara í listsögulegu samhengi 
4.1 Einkasöfn og almenningur............................................................................. 23 
4.2 Málverkagjafir til safna ................................................................................. 25 
4.3 Afmæliss#ning 1965 ..................................................................................... 26 

 
Lokaor$ og ni$urstö$ur.......................................................................................... 27 
 
Heimildaskrá.......................................................................................................... 29 
 
Myndir................................................................................................................... 33 
 
Vi$auki 

Vi$tal Gu$mundar Jónssonar vi$ Jón !orsteinsson................................................. i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

Inngangur 
 
Ástæ!ur listaverkasöfnunar eru æ!i margar og listáhugi vaknar í fólki á ólíkum 

grundvelli. Sumir sækjast eftir a! safna verkum mikilsvirtra listamanna og ö!last 

vir!ingu samborgara og í samtímalistheimi 21. aldar eru listaverk or!in a! 

fjárfestingu og ganga kaupum og sölum manna á milli án "ess a! allir kaupendur vilji 

njóta listarinnar. Vi! upphaf 20. aldar komu fram einkasafnarar á Íslandi sem studdu 

vi! unga listamenn sem ekki höf!u hloti! fulla ná! almennings og opinberra 

liststofnana.1 Eldri verk eru oft illfáanleg og d#r og samtímalist "ví gjarnan efnivi!ur 

safnara "ar sem hún er á sífelldri hreyfingu og au!veldara a! eignast "au verk. List 

gömlu meistaranna svoköllu!u var samtímalist "eirra sem uppi voru á "essum tíma og 

sú list var! sí!ar ómetanleg og illfáanleg fyrir sí!ari kynsló!ir. Ætla má a! eins ver!i 

fari! eftir 50-100 ár um "á list sem í mótun er í dag "ó a! mi!lar hafi vissulega breyst 

og hi! klassíska veggmálverk á undanhaldi fyrir innsetningum, gjörningum og 

rafrænum mi!lum sem eru ekki eins eftirsóttir til einkasöfnunar.2  

 Franski félagsfræ!ingurinn Pierre Bordieu tala!i um mismunandi ger!ir au!s 

sem fólk b#r yfir. Einkasafnarar eiga "a! sameiginlegt a! búa yfir svoköllu!um 

menningarau!i en til menningarau!s telst me!al annars vitneskja og "ekking tengd 

menningu e!a eignir á bor! vi! bækur og listaverk. Menningarau!ur getur veri! 

stofnanabundinn og me!vita! áunninn "ar sem uppbygging au!sins fer a!allega fram 

samkvæmt námsskrá innan veggja skóla en menningarau!ur getur líka fengist 

óme!vita! me! sko!un og samanbur!i og er "á bundinn uppeldi, menntun og 

reynslu.3  

 Myndlist í sínum mörgu birtingarmyndum var ekki sjálfsag!ur hlutur á hverju 

íslensku heimili vi! upphaf 20. aldar heldur framandi muna!ur sem fanga!i "á sem 

einhver neisti til listhneig!ar bjó í. Hjá mörgum söfnurum kvikna!i listáhugi snemma 

á lífslei!inni vi! upplifun sem breytti út af vana hversdagsins, svo sem "egar menn 

                                                
1 A!alsteinn Ingólfsson, „Mynd er mennt: huglei!ing um listsöfnun Sverris 
Sigur!ssonar“, Úr einkasafni Sverris Sigur!ssonar, s#ning í Ger!arsafni, 2001, bls. 
10-12. 
2 Gu!bergur Bergsson, „Einkasafn Erlu $órarinsdóttur og Sævars Karls“, „Ég vel 
a!eins "a! besta“: einkasafn Erlu #órarinsdóttur og Sævars Karls, Listasafn 
Kópavogs, 19. janúar-10. febrúar 2008, bls. 21.  
3 Daví! Kristinsson, „Inngangur“, Pierre Bordieu: Almenningsáliti! er ekki til, ritstj. 
Daví! Kristinsson, Atvik 11, Omdúrman/Reykjavíkurakademían, Reykjavík, 2007, 
bls. 14-15.  
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sáu listamann a! störfum e!a bör!u fagurt listaverk augum. Slíkir menn voru gjarnan 

al"#!umenn sem ræktu!u áhuga sinn af natni, án mikilla fjármuna til a! byrja me!, 

og báru vir!ingu fyrir listinni.4  

 Me!al manna sem ur!u lei!andi í listsöfnun landsins um mi!ja öldina má 

nefna Ragnar Jónsson í Smára, Sverri Sigur!sson, Ragnar Ásgeirsson og $orvald 

Gu!mundsson auk tveggja manna af yngri kynsló!, Sævar Karl Ólason og Pétur 

Arason. Söfnun "eirra skapa!i náin vinasambönd vi! listamenn, e!a spratt upp úr 

"eim, og listamennirnir eignu!ust "ar me! velgjör!amenn sem styrktu "á me! #msu 

móti. Ekki var óalgengt a! vi! hli! safnaranna stæ!i eiginkona sem deildi áhuganum 

og tók ekki sí!ur "átt í söfnuninni og einnig áttu margir "a! sameiginlegt a! í "eim 

bjó önnur ástrí!a e!a innri hvöt sem "eir ger!u gjarnan a! ævistarfi sínu.5 Sævar Karl 

helga!i líf sitt til a! mynda fatna!i og klæ!asölu og Sverrir Sigur!sson og Ragnar 

Ásgeirsson voru bá!ir hneig!ir til gar!yrkju og skógræktar.  

 Ein tvennd listamanns og safnara sem myndu!u langvarandi vináttutengsl var 

Jóhannes Sveinsson Kjarval og Jón $orsteinsson í"róttakennari, en me! konu sinni, 

Eyrúnu Gu!mundsdóttur, kom Jón upp stóru málverkasafni sem a! mestu var byggt 

upp á verkum eftir Kjarval. Reyndust "au listamanninum gó!ir vinir og ætla má a! 

#mislegt í lífi hans hef!i fari! á annan veg ef Jóns og Eyrúnar hef!i ekki noti! vi!. 

Markmi! ritger!arinnar er a! varpa ljósi á "róun sambands "eirra og rekja "á atbur!i 

sem voru mikilvægir afkomu og anda listamannsins fyrir tilverkna! hjónanna. Leita! 

er svara vi! "eirri spurningu hva!a áhrif samband Kjarvals vi! gó!an vin og 

velgjör!amann haf!i á feril hans. Samband tveggja ástrí!na Jóns, í"rótta og lista, er 

kanna! og söfnun hans sett í samhengi vi! söfnun annarra íslenskra einkasafnara. Ein 

mikilvægasta heimild ritger!arinnar er vi!tal sem sonur Jóns og Eyrúnar, Gu!mundur 

Jónsson, tók vi! fö!ur sinn um 1980 "ar sem "eir ræddu málverkasöfnun Jóns og 

samneyti hans vi! Kjarval.  

 

 

 

 

 

                                                
4 A!alsteinn Ingólfsson, „Mynd er mennt“, Úr einkasafni Sverris Sigur!ssonar, bls. 
10.  
5 Ibid., bls. 14-20.  
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1 Jón !orsteinsson 
 
1.1 Jón og í"róttir 
 
Jón !orsteinsson var fæddur 3. júlí 1898 a# Örnólfsdal í !verárhlí# í Borgarfir#i,6 

sonur hjónanna !orsteins Hjálmssonar bónda og Elínar Jónsdóttur húsfreyju. !egar 

Jón var enn á fyrstu árum ævi sinnar flutti fjölskyldan a# Hofsstö#um í 

Stafholtstungum og ól Jón "ar manninn til tvítugs en "á flutti hann til Reykjavíkur.  

 Jón fékk snemma áhuga á líkamlegu atgervi og heilsurækt en fyrsti kennari 

hans í barnaskóla, Sigur#ur Sigur#sson, skáld frá Arnarholti, haf#i áhrif á Jón me# 

umræ#u um vaxtarl$ti á bor# vi# hoknar her#ar og hversu ska#leg "au gætu veri# 

heilsu fólks. Ári# 1912 var# Jón einn af stofnendum Ungmennafélags Stafholts-

tungna, a#eins 14 ára gamall, og var sem ungur piltur virkur í félagsmálum í héra#i 

sínu. Jón var fær í $msum í"róttum, "ar á me#al hlaupi, sundi og glímu en henni haf#i 

hann kynnst hjá fö#ur sínum. !orsteinn vildi a#allega kenna syni sínum lausatökin, 

sem var ein útfærsla glímunnar, en Jóni fannst hin almenna glíma standa "eim framar 

og lag#i ekki fullt kapp vi# a# læra "au. Sí#ar sá hann eftir "ví a# hafa ekki tileinka# 

sér lausatökin betur en ekki er ólíklegt a# eftirsjáin hafi mótast "egar !orsteinn lést 

ári# 1915 "egar Jón var a#eins 17 ára gamall. Elín, mó#ir Jóns, lif#i til ársins 1952.7  

 Ári# 1916 hóf Jón nám vi# Al"$#uskólann á Hvítárbakka en skólinn haf#i veri# 

stofna#ur ári# 1905 af Sigur#i !órólfssyni búfræ#ingi og var hann sjálfur skólastjóri 

"egar Jón var vi# nám. Fyrirmynd a# skólanum fékk Sigur#ur frá dönskum 

l$#háskólum og var skólinn $mist nefndur Al"$#uskólinn á Hvítárbakka, 

Hvítárbakkaskólinn e#a L$#háskólinn á Hvítárbakka. Til a# fá inngöngu í skólann 

"urfti nemandi a# vera si#samur og heilsuhraustur og sanna heilbrig#i sitt me# 

læknisvottor#i. Nemendur áttu a# vera fermdir, læsir og skrifandi og gó#ir í reikningi. 

!a# var "ví ekki á allra færi a# komast í skólann og nemendahópurinn settur saman úr 

einvalali#i.8  

 Menntastefna l$#háskólanna er í meginatri#um fengin frá hugmyndum danska 

prestsins og skáldsins Nikolai Frederik Severin Grundtvig sem vildi mennta al"$#una 

                                                
6 Mynd 1.  
7 !orsteinn Einarsson, „Minning: Jón !orsteinsson í"róttakennari“, kve#ja frá 
Glímufélaginu Ármanni, Morgunbla!i!, 72. árg., 77. tbl., 2. apríl 1985, bls. 46. 
8 „Vildi veita almenna al"$#umenntun“, Morgunbla!i!, 93. árg., 287. tbl., 23. október 
2005, bls. 28-29.  
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og hafna!i hinu formfasta námsfyrirkomulagi hef!bundinna menntastofnana. Hann 

sag!i a! menntun ætti a! víkka sjóndeildarhring nemenda og skapa hugsjónir og a! 

læra ætti fyrir lífi! en ekki skólann.9  

 Í Hvítárbakkaskóla lag!i Jón stund á almennar námsgreinar sem og leikfimi og 

sá bo!skapur sem bo!a!ur var í í"róttamálum lag!i grunninn a! hans framtí!arstarfi 

og vi!horfum á lífslei!inni. Miki! var lagt í í"róttakennslu og ríkti metna!ur í a! gera 

í"róttir a! "roska!ri námsgrein á sama stigi og bóklegar greinar. Í skólanum voru 

dygg!ir á bor! vi! ví!s#ni, "roska! hugarfar og djúpan skilning á lífinu kynntar fyrir 

nemendum og sálræn lí!an sett í samhengi vi! "á líkamlegu og a! hvor væri há! 

hinni.10 Vi! Hvítárbakkaskóla kynntist Jón heilbrig!um vi!horfum til líkamshreysti 

og -uppbyggingar en áherslan á hi! sálræna í skólastarfinu haf!i ekki minni áhrif á 

hann. 

 Hausti! 1919 flutti Jón til Reykjavíkur og hóf nám vi! Samvinnuskólann í 

Reykjavík en sá var fyrsti verslunarskóli landsins og var unni! a! "ví a! búa 

nemendur undir forystu í vi!skipta- og félagsmálum.11 Me! fram námi gekk hann í 

Glímufélagi! Ármann og stunda!i "ar í"róttir af krafti; glímu, hlaup og fleira.12  

 Á árunum 1916-1921 var Jón virkur í #msu starfi, var kosinn í nefndir og 

gegndi embætti fulltrúa Ungmennafélags Stafholtstungna á sambands"ingum UMFÍ. 

Tvö sumur kenndi hann sund, me!al annars í heimahéra!i sínu og á $ingeyri vi! 

D#rafjör!, og me! fram sundkennslunni kenndi hann glímu, leikfimi og Müllers-

æfingar en "ær haf!i hann haf!i lært af íslenskri "#!ingu bókar Jørgens Peters Müller, 

Mit System e!a Mín a!fer!.13  

 Müllersæfingar voru kerfi æfinga "róa! af danska í"róttafrömu!inum Jørgen 

Peter Müller (1866-1938) en hann gaf út bók sína Mit System ári! 1904 "ar sem hann 

l#sti æfingakerfi sínu og hugmyndunum "ar a! baki. Æfingakerfi Müllers skiptist í 

átta fimleiki, "ví næst ba! og "erringu og a! lokum tíu mismunandi hörundsstrokur 

                                                
9 Jón Torfi Jónasson, „L#!háskólar á Íslandi í byrjun 20. aldar“, Steinar í Vör!u: til 
hei!urs "urí!i J. Kristjánsdóttur sjötugri, ritstj. Helgi Skúli Kjartansson, Hrafnhildur 
Ragnarsdóttir, Kristín Indri!adóttir, Ólafur J. Proppé, Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík, 1999, bls. 107-108. 
10 $orsteinn Einarsson, „Minning: Jón $orsteinsson í"róttakennari“, bls. 46. 
11 Heimasí!a Háskólans á Bifröst, Háskólinn á Bifröst, sótt 31. janúar 2012, 
<http://www.bifrost.is/islenska/um-haskolann/saga/>.  
12 $orsteinn Einarsson, „Minning: Jón $orsteinsson í"róttakennari“, bls. 46. 
13 Ibid. 
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sem helst átti a! gera vi! opinn glugga e!a undir berum himni.14 Ferskt loft, hreint 

vatn og sólskin var a! áliti Müllers nau!synlegt almennri heilsu ásamt daglegri röskri 

hreyfingu fyrir hvern vö!va líkamans og hvert líffæri.15 Müller fæddist agnarsmár og 

veikbur!a og sem barn og unglingur var hann heilsuveill og tók allar pestir sem um 

gengu. Hann áleit "ví a! líkamleg heilsa væri áunnin en ekki me!fædd og var sjálfur 

lifandi dæmi "ess a! "a! væri ekki einungis á færi "eirra sem hraustir voru fyrir a! 

gera æfingarnar og bæta heilsu sína. Til a! hver sem er gæti gert æfingarnar voru "ær 

sni!nar til a! gera heima vi! og ekki "urfti a! notast vi! nein ló! e!a tæki. 

Tilkostna!ur vi! æfingarnar var "ví lítill sem enginn.16 Eins og undirtitill bókar hans 

gaf til kynna, 15 mínútna vinna á dag í !águ heilsunnar, "urfti ekki a! gefa sér langan 

tíma í verki! heldur átti fjór!ungur úr klukkustund a! nægja til a! ö!last aukna orku 

og hreysti.17 

 Müller bo!a!i "au öndvegisgildi a! gó! heilsa væri lykillinn a! hamingju hvers 

manns og stæ!i veraldlegum au!i framar hva! andlega heilsu var!a!i.18 Müller vildi 

a! jöfn áhersla væri lög! á rækt vi! innri líffæri og ytri vö!va og sag!i mikilvægara 

a! vera me! sterkt hjarta og heilbrig! lungu en stóra vö!va.19  

 Ári! 1922 fór Jón til Danmerkur og nam "ar í"róttafræ!i vi! Gymnastik-

højskolen í Ollerup á Fjóni sem var fyrsti í"róttaskóli Danmerkur. Hann var stofna!ur 

tveimur árum fyrr af í"róttakennaranum Níelsi Bukh sem lag!i í kennslu sinni áherslu 

á fyrirbyggjandi æfingar vi! stir!leika og óæskilegri líkamsbyggingu.20 Bukh fékk 

fljótt miklar mætur á Jóni sem lag!i sig allan fram vi! námi! og "eir ur!u fljótt gó!ir 

félagar. Jón var erlendis um tveggja ára skei! en námi! í Ollerup tók eitt ár og eftir 

"a! sótti hann í"róttanámskei! í Tunsby í Finnlandi, 1923, og í Voss í Noregi í "rjá 

mánu!i ári! 1924. Hausti! 1923 dvaldi Jón einnig í "rjá mánu!i í Kaupmannahöfn til 

a! læra Müllersæfingarnar formlega.21 Æfingarnar lær!i hann á Müllers-Insitut en 

                                                
14 J.P. Müller, Mín a"fer": 15 mínútna vinna á dag í !águ heilsunnar: heimafimleikir 
eftir J.P. Müller me" 44 myndum, Björn Bjarnason "#ddi, Sigurjón Pétursson og Pétur 
Halldórsson gáfu út, Reykjavík, 1911, bls. 14. 
15 Ibid., bls. 3. 
16 Ibid., bls. 5-6. 
17 Ibid., bls. 10. 
18 Ibid., bls. 3. 
19 Ibid., bls. 6-7. 
20 Heimasí"a Den store danske Gyldendals åbne encyklopædi, Gyldendal 2009-2012, 
„Niels Bukh“, sótt 19. apríl 2012, <http://www.denstoredanske.dk/ 
Livsstil,_sport_og_fritid/Sport/Gymnastik/Niels_Bukh> . 
21 $orsteinn Einarsson, „Minning: Jón $orsteinsson í"róttakennari“, bls. 46. 
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óafvitandi var hann me! áhuga sínum á Müllersæfingunum a! leggja drög a! kynnum 

sínum vi! Jóhannes Sveinsson Kjarval tæpu ári sí!ar.  

 
1.2 Jón og myndlistaráhuginn 
 
Jón var rétt um fimm ára aldurinn "egar hann komst fyrst í tæri vi! "#skar 

myndabækur sem foreldrar hans höf!u fengi! a! gjöf frá "arlendum mönnum á fyrstu 

árum 20. aldar. Jón naut "ess a! sko!a "essar bækur, sem s#ndu myndir frá "ekktum 

stö!um í Berlín, og sat vi! "a! löngum stundum sem barn. Í óbirtu vi!tali frá um 

1980 minnist hann "ess a! hafa alltaf "ótt gaman a! sko!a myndir hvert sem hann 

kom svo a! ljóst er a! áhugi hans hefur snemma hneigst til fagurra hluta. Hausti! 

1909, "egar Jón var á ellefta aldursári, áskotnu!ust honum glansmyndir sem hann 

fékk a! gjöf frá vinafólki foreldra sinna, prestshjónunum á Stafholti. Prestsfrúin haf!i 

komi! í kaffi á bæ Jóns og "a! besta sem Jón gat s#nt henni voru té!ar myndabækur 

frá $#skalandi. Frúin skynja!i ánægju Jóns af myndunum í bókunum og fær!i honum 

stuttu sí!ar glansmyndirnar a! gjöf. Ætla má a! ekki hafi veri! um glansmyndir í 

nútímaskilningi a! ræ!a heldur fremur fallegar eftirprentanir. $ær voru fjórar talsins 

og innramma!ar í gyllta ramma. Jón hengdi "ær upp í ba!stofunni á heimili foreldra 

sinna og "ótti ákaflega vænt um "ær.22 Óhætt er a! lei!a a! "ví líkum a! kynni Jóns 

af listum á unga aldri hafi haft mótandi áhrif á listáhuga hans sí!ar á lífslei!inni en 

"egar hann flutti til Reykjavíkur, ári! 1919, "á or!inn stálpa! ungmenni, lag!i hann 

kapp á a! sækja allar "ær málverkas#ningar sem hann komst á og minnist "ess me!al 

annars a! hafa hrifist mjög af páskas#ningu Ásgríms Jónssonar eitt ári!.23  

 $egar Jón eigna!ist sín fyrstu málverk, 22 ára a! aldri, fannst honum hann 

vera or!inn afar ríkur ma!ur. Verkin voru tvær teikningar eftir Björn Jónsson á Núpi 

sem Björn sjálfur gaf Jóni "egar sá sí!arnefndi starfa!i vi! sundkennslu á $ingeyri 

sumari! 1920. Myndirnar, annars vegar landslagsmynd frá D#rafir!i og hins vegar 

mynd af ísbirni, höf!u svarta ramma og Jóni "ótti fjarska vænt um "essar myndir.24 

 $egar Jón nam vi! í"róttal#!háskólann í Ollerup jók "a! mjög áhuga hans á 

listum a! skólastjórinn Bukh var sjálfur mikill áhugama!ur um myndlist og tengdi 

hana oft og tí!um inn í fyrirlestra sína um almenna líkamsbyggingu og í"róttafræ!i. 

Bukh átti mörg málverk sem Jóni bau!st a! sko!a "egar hann lysti og áhrif Bukhs 
                                                
22 Vi!auki: Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón $orsteinsson, um 1980, bls. i-ii. 
23 Ibid., bls. ii. 
24 Ibid., bls. i. 
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ur!u mikil á Jón. Hann naut gó!s af orku Bukhs og dugna!i og í samfylgd vi! hann 

gat hann hlú! a! og rækta! ástrí!ur sínar: í"róttir og listir, líkama og sál. Sumari! 

1923 lét skólinn í Ollerup gera afsteypur af grískum listaverkum til a! setja upp á 

skólaló!inni sem fyrirmyndir um æskilega líkamsbyggingu og var Jón fenginn til a! 

a!sto!a en hann "ótti hafa gó!a bur!i og vanta!i hraustan mann til verksins. 

Afsteypurnar voru af Spjótberanum, Kringlukastaranum, Skraparanum og Venus frá 

Míló.25  

 Í Danmörku, bæ!i í Ollerup og í Kaupmannahöfn, "ar sem Jón dvaldi framan 

af vetri 1923, jókst "ar me! fjölbreytni "eirrar myndlistar sem hann naut og hann fékk 

samanbur! vi! "á íslensku listamenn sem hann haf!i kynnt sér í Reykjavík. Í 

Kaupmannahöfn var Jón duglegur a! heimsækja listasöfn, "á helst Glyptoteki!, "ar 

sem gat a! líta listmuni frá Grikkklandi og Róm til forna auk franskra og danskra 

nítjándu aldar verka. Sökum bágs fjárhags námsmannsins fór hann helst á "eim tímum 

sem ekki kosta!i neitt inn.26  

 #ann 8. nóvember 1924 gekk Jón a! eiga Eyrúnu Gu!mundsdóttur (1898-

1996), dóttur hjónanna Eyrúnar Eiríksdóttur og Gu!mundar Sæmundssonar, kennara á 

Stokkseyri og sí!ar skrifstofumanns í Reykjavík. 

 
1.3 Tengsl lista og í"rótta 
 
Eftir a! ljósi hefur veri! varpa! á uppvaxtarár Jóns #orsteinssonar "ar til hann kom 

heim úr námi 1924 ver!ur greinilegt a! áhugi hans á í"róttum og listum hefur 

"roskast samfer!a á $msum skei!um í lífi hans. Í Al"$!uskólanum á Hvítárbakka, í 

Ollerup hjá Níelsi Bukh og á Müllers-Institut í Kaupmannahöfn eru alin upp í Jóni 

vi!horfin til sambands sálar og líkama og a! hvorugt geti "rifist a! rá!i án styrks hins. 

#essar hugmyndir um mikilvægi líkamlegrar og andlegrar hreysti voru ríkjandi á 

Nor!urlöndum vi! upphaf 20. aldar en áttu rætur a! rekja til Forn-Grikkja. 

 Á sí!ari hluta 18. aldar og vi! upphaf "eirrar nítjándu haf!i n$klassíski stíllinn 

veri! áberandi í listum og menningu í Evrópu "ar sem listamenn, rithöfundar og 

heimspekingar leitu!ust vi! a! endurvekja hin klassísku gildi Grikkja og Rómverja til 

forna. Áhrif "essa hugsunarháttar ná!i me!al annars til Danmerkur vi! upphaf 20. 

                                                
25 Ibid., bls. ii-iii. 
26 Ibid., bls. iv. Heimasí!a Ny Carlsberg Glyptotek, Ny Carlsberg Glyptotek, sótt 20. 
febrúar 2012, <http://www.glyptoteket.dk/udforsk/kunstsamlingen>. 
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aldar !ar sem menn upphófu ö"ru fremur líkamsmenningu fornaldar og hugmyndir um 

í!róttai"kun og hreysti. Rá"andi vi"horf var a" einungis í hraustum líkama gæti 

heilbrig" sál dafna" og í !ví væri einnig hrein listsköpun fólgin. Bö", nekt og ferskt 

loft voru a" grískum si" lykilatri"i í heilbrig"i líkamans, og !ar me" sálarinnar líka. 

Best væri a" vera í ómenga"ri náttúrunni fjarri borgarysnum og vinna a" listinni undir 

berum himni. Ma"urinn og lífi" voru hug"arefni listamanna og hefur tímabili" frá um 

1900 til 1940 gjarnan veri" nefnt vítalismi en vita !#"ir á latínu líf.27 

 Grískar styttur ur"u me" n#klassíska stílnum a" fyrirmyndum líkamlegrar 

hreysti og voru ví"a nota"ar til a" s#na hvers konar líkamsbygging væri fegurst eins 

og dæmi var um í Gymnastikhøjskolen í Ollerup. Stytturnar birtu gjarnan menn vi" 

í!róttai"kun, svo sem Kringlukastarann eftir Myron frá 5. öld f. Kr., e"a a"rar 

athafnir !ví tengdar, samanber Skraparann eftir Lysippos frá !ví um 320 f. Kr. sem 

s#nir mann strjúka og hreinsa hú" sína eftir í!róttai"kun. Ljósmynd af !eirri styttu var 

notu" á forsí"u bókar Müllers, Mit System, frá 1904 en fræ"i Müllers áttu einnig 

upptök sín a" rekja til Forn-Grikkja og lag"i hann miki" upp úr líkamsstrokum.28 

Hann gaf líti" fyrir stóra vaxtaræktarmenn en sag"i grísku stytturnar tignarlegar og 

birta hina ákjósanlegustu vö"vauppbyggingu.29 

 Müller nefndi æfingar sínar fimleiki e"a gymnastik upp á dönsku. $a" hugtak 

skilgreinir hann sem skipulag"ar æfingar ger"ar til a" „auka atgjörvi líkama og sálar 

me" !ví a" efla heilsuna, kraftana, röskleikann, !róttinn, fimina, m#ktina, hugrekki", 

skapdeildina, snarræ"i" og félagslundina.“30 Ljóst er !ví a" Müller áleit æfingarnar 

ekki sí"ur mikilvægar sálinni en líkamanum og ger"u menn ekki einungis 

heilsuhraustari heldur væru mannbætandi a" öllu leyti.  

 Líkaminn, listir og lífi" hafa veri" mönnum ofarlega í huga á ólíkum tímum 

sögunnar og er Jón $orsteinsson einn af !eim sem helgu"u líf sitt !essum !áttum. 

Hvort sem hann var barn í sveit, ungur ma"ur í Reykjavík e"a námsma"ur í útlöndum 

voru hans a"aláhugamál í!róttai"kanir og listsko"un og aldrei halla"i á anna" fyrir 

tilstilli hins. 

 

                                                
27 „Antikken længe leve: Vitalismen 1900-1940“, Thorvaldsens Museum, sótt 12. 
febrúar 2012, <http://tilbygningen.dk/vaerkstedet/skulpturstudier/artikel/33>. 
28 Ibid. 
29 J.P. Müller, Mín a!fer!, bls. 77. 
30 Ibid., bls. 9. 
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2 Jón !orsteinsson og Jóhannes Sveinsson Kjarval  
 
2.1 Fyrstu kynnin í Müllersskólanum 
 
!a" var um sumari" 1924 sem Jón !orsteinsson og Jóhannes Kjarval hittust fyrst en 

Kjarval kom ásamt fleiri mönnum til Jóns til a" læra Müllersæfingar. Kjarval haf"i 

kynnst æfingunum hjá Sigurjóni Péturssyni á Álafossi en lær"i hjá Jóni n#jar a"fer"ir. 

Mennirnir sem til Jóns leitu"u vegna Müllersæfinga áttu $a" sameiginlegt a" vilja 

gera eitthva" fyrir líkama sinn og heilsu en Kjarval var ætí" miki" fyrir heilsurækt og 

líkamlega hreysti.31 

 Jón haf"i fyrr á árinu komi" heim úr námi frá Danmörku og stofna" í apríl 

í$róttaskóla sem hann nefndi Müllersskólann en $ar lag"i hann áherslu á a" kenna 

æfingakerfi Danans. Hann fékk húsnæ"i fyrir skólann í Austurstræti; fyrst í Nathan og 

Olsen-húsinu í Austurstræti 16 og frá árinu 1928 í Austurstræti 14.32  

 !a" kom Jóni á óvart hversu stundvís og nákvæmur Kjarval var vi" í$rótta-

i"kunina og sag"i $a" hafa veri" mjög gott a" kenna honum. Djúpur áhugi Kjarvals á 

Müllersæfingunum var" til $ess a" skerptist á samskiptum $eirra Jóns $egar Kjarval 

ba" eitt sinn um a" fá a" teikna upp æfingarnar til a" muna $ær betur og geta æft sig 

heima og gaf Jón sér tíma í a" gera honum $a" kleift.33  

 Samband Jóns og Kjarvals á $ví rætur a" rekja til sameiginlegs áhuga á 

Müllersæfingum og voru $eir bá"ir me"vita"ir um mikilvægi heilbrig"rar sálar í 

hraustum líka en eins og Müller sjálfur komst a" or"i $á er „líkaminn […] anna" og 

meira en ómerkilegt moldarhylki utan um sálina, […] hann er jar"vegurinn, $ar sem 

frjómagni" á heima.“34 Án gó"rar undirstö"u í líkamanum getur hugurinn ekki 

frjóvga" hugmyndir sínar og líkamleg hreysti Kjarvals $ví li"ur í sköpunargáfu hans. 

 Eftir a" Kjarval dvaldi í Frakklandi fyrri hluta árs 1928 fór hann a" mála meira 

undir berum himni. !ær a"fer"ir eru ætí" kenndar vi" plein air-málverki" $egar 

listamenn á mi"ri 19. öld helgu"u sig náttúrunni og málu"u $a" sem fyrir augu bar í 

                                                
31 Indri"i G. !orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval: ævisaga, I. bindi, Almenna 
bókafélagi", Reykjavík, 1985, bls. 176. 
32 Gu"jón Fri"riksson, Saga Reykjavíkur: bærinn vaknar 1870-1940, sí"ari hluti, 
I"unn,  Reykjavík, 1994, bls. 151-152. 
33 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón !orsteinsson, um 1980 bls. v. 
34 J. P. Müller, Mín a!fer!, bls. 79-80. 
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sta! "ess a! fylgja hinni sögulegu s#n á landslagi!.35 $rátt fyrir "a! má líka greina 

a!fer!ir J.P. Müllers til líkams- og sáluhjálpar í vinnua!fer!um Kjarvals og lifna!ar-

háttum vi! liststörfin "egar hann vann úti vi! og dvaldi mánu!um saman í ósnortinni 

náttúrunni vi! ferskan andvarann og vann a! listinni. Müller lag!i mikla áherslu á 

heilbrig! lungu og hvatti fólk til a! sofa me! opinn glugga. Hann áleit hraust lungu 

eina meginforsendu heilbrig!innar og "au vi!horf hafa ekki ólíklega haft áhrif á 

Kjarval til listsköpunar.36 

 Kjarval og Jón áttu "a! sameiginlegt a! rækta me! sér hin klassísku gildi til a! 

geta betur tekist á vi! starf sitt. Jón au!ga!i andann til a! ver!a sterkari í í"róttai!kun 

og -kennslu og Kjarval rækta!i líkama sinn til a! geta skapa! gó!a list. Me! öfluga 

líkamlega og andlega krafta ná!u "eir bá!ir framúrskarandi árangri, hvor á sínu 

sérsvi!i.  

 
2.2 Myndlistaráhugi Jóns $orsteinssonar "róast 
 
$egar Kjarval kom til Jóns vegna Müllersæfinga 1924 "ekkti Jón Kjarval a!eins af 

afspurn og haf!i sé! eftir hann nokkrar myndir sem birtu fyrir Jóni algerlega n#ja list. 

Hann haf!i a!allega sko!a! verk nítjándu aldar listamanna og "ótti verk Kjarvals ekki 

#kja falleg samanbori! vi! "au. Eitthvert a!dráttarafl höf!u "au "ó og heilla!ist Jón 

af verkunum. Eftir a! hafa sé! Kjarval teikna Müllersæfingarnar var! Jón áhuga-

samari um verk hans. Hann skildi "ó enn ekki miki! í listinni og "ótti ekki miki! til 

teikninganna koma. $ær sá hann aldrei sí!ar en "ær komu Kjarval a! gagni og "ar 

me! var markmi!inu ná!.37 

 Ma!ur a! nafni Jón Pálsson (1892-1928), skáld og tónlistarma!ur frá Hlí! 

undir Eyjafjöllum, var búsettur í Reykjavík og vann "ar vi! orgelkennslu.38 Hann átti 

eitt málverk eftir Kjarval sem s#ndi stórt höfu! koma út úr kletti. Jón sá myndina og 

skildi ekkert í "ví hva! myndefni! ætti a! fyrirstilla en Jón frá Hlí! gat útsk#rt verki! 

út frá eigin hugmyndum. Vi! "ær útsk#ringar jókst áhugi Jóns til muna og honum 

var! ljóst #mislegt sem á!ur var honum huli!. Hjá Jóni frá Hlí! jókst "ar me! áhugi 

                                                
35 Kristín G. Gu!nadóttir, Kjarval, ritstj. Einar Matthíasson, Eiríkur $orláksson, Erna 
Sörensen, Kristín G. Gu!nadóttir, Nesútgáfan, Reykjavík, 2005, bls. 224.  
36 J.P. Müller, Mín a!fer!, bls. 15. 
37 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón $orsteinsson, um 1980, bls. v. 
38 Jón Gu!nason, Íslenskar æviskrár: frá landnámstímum til ársloka 1965, a-ö, vi. 
bindi, Hi! íslenska bókmenntafélag, Reykjavík, 1976, bls. 290. 



 11 

og skilningur Jóns á list Kjarvals og upp frá !ví fór hann a" veita henni mun meiri 

athygli.39 

 Frá árinu 1929 ur"u Jón og Kjarval nágrannar í Austurstræti !ar sem Jón var 

me" Müllersskólann í Austurstræti 14 en Kjarval fékk vinnustofu a" Austurstræti 12. 

Hann haf"i veri" í húsnæ"isvanda frá !ví hann kom heim eftir hálfsársdvöl í París í 

júlí 1928 en fékk a" lokum leiguherbergi undir sú" á fjór"u hæ" í Austurstræti 12. 

Vinnua"stö"unni !ar hélt hann alla tí" og einnig bjó hann !ar um langt skei".40  

 Lei"ir Jóns og Kjarvals lágu !ví oft saman en á !essum tíma var Jón or"inn 

mikill a"dáandi listar Kjarvals og langa"i a" eignast eftir hann verk. Fjárhagurinn 

leyf"i !ó engin málverkakaup og á me"an svo var for"a"ist Jón náin samskipti vi" 

listamanninn. Eins og gefur a" skilja var erfitt a" for"ast sinn næsta nágranna og 

!egar !eir mættust tóku !eir alltaf tal saman. #rátt fyrir a" samskiptin hafi ekki veri" 

$kja mikil voru !eir alltaf gó"ir vinir.41 

 Me" !essu móti uxu samskipti !eirra og kunningskapur og svo var málum 

hátta" a" !ótt Jón hafi ekki haft miki" á milli handanna kom !a" einstaka sinnum 

fyrir a" Kjarval fékk lána"a hjá honum smáaura. Jón sá af !eim peningi en hann sag"i 

lánin til Kjarvals aldrei hafa veri" neinar stórupphæ"ir og hann héldi hann a"allega 

hafa nota" peninginn til a" kaupa sér kaffi og anna" smálegt.42  

 Fyrsta rúma áratuginn eftir fyrstu kynni !eirra í Müllersskólanum óx vin-

skapur !eirra !ví hægt og rólega og var Austurstræti" vettvangur fyrir spjall og létt 

vinahót. Ári" 1935 flutti Jón starfsemi sína úr Austurstrætinu og a" Lindargötu 7 og 

fór !ví eftir !a" ekki eins miki" fyrir óskipulög"um mótum !eirra tveggja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
39 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón #orsteinsson, um 1980, bls. v-vi. 
40 Kristín G. Gu"nadóttir, Kjarval, bls. 230.  
41 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón #orsteinsson, um 1980, bls. vii. 
42 Ibid. 
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2.3 Lindargata 7 
 
Jón haf!i um nokkurt skei! haft "ann draum a! stækka vi! í"róttaskóla sinn í 

Austurstrætinu og ári! 1934 var! af "ví. A! frumkvæ!i Jóns og á hans eigin kostna! 

var hafin bygging á Í!róttahúsi Jóns "orsteinssonar og var "a! vígt vi! hátí!lega 

athöfn 22. nóvember 1935.43 Húsi! var teikna! af Einari Sveinssyni arkítekt og 

Sigmundi Halldórssyni húsameistara og er í anda fúnksjónalismans me! flatt "ak, 

slétta veggi, hornglugga og laust vi! allt skreyti. Fúnksjónalisminn haf!i komi! til 

Íslands vi! upphaf fjór!a áratugarins en sú stefna í byggingarlist tók mi! af notagildi 

hússins og hvers konar starfsemi ætti a! fara "ar fram. Hagn#ti og einfaldleiki voru í 

fyrirrúmi.44 

  Húsi! var á "eim tíma miki! stórvirki og áliti! eitt fegursta í"róttahús á 

Nor!urlöndum. $a! er á "remur hæ!um og í "ví voru tveir fimleikasalir, áhalda-

geymslur, búnings- og sturtuklefar, sérstakt lofthitunarkerfi fyrir salina og auk "ess 

fyrsta gufuba!i! í Reykjavík til almenningsnota.45 Jafnframt bjuggu Jón og Eyrún á 

efstu hæ! hússins. Jón kenndi leikfimi og a!rar í"róttir og stór hluti af starfsemi 

Glímufélagsins Ármanns fór fram í húsinu, glíma, júdó, körfubolti og fleira. 

Í"róttaskólann rak Jón til 1976 og ári! 1983 fékk $jó!leikhúsi! Lindargötu 7 til 

umrá!a.46  

 
2.4 Jón eignast sitt fyrsta Kjarvalsmálverk 
 
$a! var fyrir tilstilli hinna litlu peningalána á samb#lisárunum í Austurstræti sem Jón 

eigna!ist sitt fyrsta málverk eftir Kjarval sumari! 1937. Samkvæmt frásögn Jóns bar 

"a! a! me! "eim hætti a! eitt sinn "egar "eir mættust fyrir tilviljun í Austurstræti 

sag!i Kjarval vi! Jón a! hann ætti hjá sér mynd. Jón kanna!ist ekki vi! "a! en 

Kjarval var ákve!inn og sag!i a! hann yr!i a! koma me! sér upp á vinnustofu sína og 

                                                
43 Gu!jón Fri!riksson, Saga Reykjavíkur, bls. 152. 
44 Ibid., bls. 301. 
45 „Eitt fegursta í"róttahús á Nor!urlöndum: Hi! n#ja í"róttaskólahús Jóns 
$orsteinssonar vígt“, Morgunbla#i#, 22. árg., 271. tbl., 23. nóvember 1935, bls. 4. 
46 Heimasí#a Húsafri#unarnefndar, Húsafri!unarnefnd, „Fri!un Lindargötu 7 í 
Reykjavík: Í"róttahús Jóns $orsteinssonar“, 14. apríl 2011, sótt 20. mars 2012, 
<http://www.husafridun.is/starfsemi/frettir/nr/911>. 
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fá mynd. !anga" héldu #eir vi" #ri"ja mann en me" #eim var Sigfús Johnsen, sí"ar 

s$sluma"ur í Vestmannaeyjum.47 

 !egar upp var komi" ná"i Kjarval í málverk úr einu horni herbergisins og 

sag"i vi" Jón a" #etta væri myndin sem hann gæti fengi". Jóni var" eilíti" bylt vi" í 

fyrstu #ví hann sá líti" út úr myndinni og fannst hún gróf. Hún var #ó falleg á litinn en 

hik kom á Jón vi" #essa fyrstu s$n sem sló listamanninn út af laginu #ví hann hélt a" 

Jón væri ekki ánæg"ur me" myndina. !eir #ög"u #ví bá"ir, Kjarval og Jón, en í #essu 

óvissuástandi sem á vinnustofunni ríkti kom Sigfús Johnsen inn í máli" og sag"i 

hvern ósvikinn sem eigna"ist #etta verk og fór svo a" Jón #á"i málverki". !egar tali" 

barst a" borgun vildi Kjarval ekki heyra á #a" minnst og sag"i a" Jón væri búinn a" 

borga fyrir verki" me" lánunum í gegnum tí"ina.48  

 Jón tók ekki verki" me" sér heim #ann dag #ví a" einhverra hluta vegna vildi 

Kjarval halda #ví lengur. !a" var ekki fyrr en sí"ar á árinu 1937 a" verki" komst í 

hendur #erra hjóna á Lindargötunni. Í miklu illvi"ri einn haustdaginn banka"i Kjarval 

upp á hjá #eim og var asi á honum. Hann var íklæddur svartri kápu me" sjóhatt á 

höf"i og var me" myndina í miklum umbú"um undir hendinni. Var hann #ar kominn 

til a" skila af sér verkinu.49 Jón haf"i #ar me" eignast sitt fyrsta Kjarvalsmálverk en 

#ótti honum #ó alltaf mi"ur a" hafa ekki fengi" a" borga almennilega fyrir #a". 

Kjarval hefur greinilega fundist hann standa í #akkarskuld vi" Jón, #ó a" Jón hafi ekki 

veri" á sama máli.50 

 Verki" sem um ræ"ir ber titilinn Hraun-gígjan og var mála" í kringum 1935.51 

Myndin er málu" me" olíulitum á striga og er 47x134 cm a" stær". Myndefni" er 

mannvera sem liggur á bakinu me" alla útlimi útrétta. Engum dylst a" um karlmann er 

a" ræ"a og ekki er útiloka" a" #a" hafi veri" atri"i" sem fór helst fyrir brjósti" á Jóni 

#egar hann leit verki" fyrst augum. Myndin er grófger" a" #ví leyti a" litirnir eru 

bornir í #ykkum lögum á strigann og sums sta"ar vir"ist sem kreist hafi veri" beint úr 

litatúpunni. Málningin er á köflum svo #ykk a" hún stendur hæ"ótt upp úr 

myndfletinum. Ma"urinn hefur gulleitan hú"lit en í bakgrunni ægir saman litríkum 

röndum og línum og ætla má, samkvæmt nafni verksins, a" um hraun sé a" ræ"a. Í 

vinstra horni, til hli"ar vi" margbreytileika hraunsins, glittir í hei"an, bláan himin og 
                                                
47 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón !orsteinsson, um 1980, bls. vii.  
48 Ibid., bls. vii-viii.  
49 Ibid, bls. viii. 
50 Indri"i G. !orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 31. 
51 Mynd 2. 
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hvítur fugl sést á flugi, ef til vill dúfa. Í hægri hluta myndarinnar er harpa me! "remur 

strengjum en gígja er samkvæmt skáldamáli harpa og táknar í verkum Kjarvals 

umbreytingu úr hinu hversdagslega yfir í hi! ljó!ræna.52  

 Söfnun Jóns hófst "ó ekki me! Kjarvalsverkum og óra!i hann ekki fyrir "ví a! 

hann myndi eignast málverk eftir Kjarval á "essum tíma. Fjárhagurinn leyf!i "a! ekki 

"ví a! í nógu var a! snúast vi! a! koma starfsemi í"róttahússins á skri! og halda "ví 

gangandi.53  

 Um 1930 bjó Jón ásamt Eyrúnu og einkasyni "eirra, Gu!mundi Jónssyni (f. 

1925), á Frakkastíg 12 og á "eim tíma keypti Jón líti! málverk eftir Gísla Jónsson sem 

ber nafni! Kiljur.54 Verki! er í bláum litum og er af Snæfellsnesi. Verkinu var stillt 

upp í versluninni Kötlu og keypti Jón verki! á 50 krónur sem jólagjöf til Eyrúnar. 

Verki! er óumdeilanlega fallegt en Eyrún var! samt sem á!ur fyrir miklum 

vonbrig!um me! gjöfina. Á "essum tíma var bygging í"róttahússins í bíger! og 

Eyrúnu fannst peningaey!sla af "essu tagi ekki vi!eigandi. #egar árin li!u breyttist 

hugur Eyrúnar "ó í gar! myndarinnar og hún var! afar ánæg! me! hana.55  

 Anna! verk keypti Jón vi! upphaf fjór!a áratugarins en "a! var lágmynd eftir 

Ásmund Sveinsson af dansandi konu. Ásmundur var úr Dölunum og Jón úr Borgar-

fir!i og voru foreldrar "eirra gó!ir kunningjar. Jón kunni mjög vel vi! Ásmund sem 

fræddi hann um listir og s$ndi honum mörg verka sinna.56 Lágmyndin var gefin 

Listasafni Reykjavíkur á tíunda áratugnum en starfsmenn "ar töldu sig geta gert 

eitthva! vi! verki! sem "á var illa fari! og molna!.57  

 #ó a! Hraun-gígjan hafi vissulega veri! fyrsta málverki! sem Jón eigna!ist eftir 

Kjarval keypti hann fyrr sama ár, 1937, tvær gvasslitateikningar af honum. Önnur 

heitir Hrím en hin er án titils og eru "ær bá!ar án ártals.58 Myndin Hraun-gígjan kom 

óvænt upp í hendurnar á Jóni og var "ar me! lag!ur grunnur a! miklu Kjarvalssafni 

hjónanna. 

 
 
 
                                                
52 Kristín G. Gu!nadóttir, Kjarval, bls. 334. 
53 Vi!tal höfundar vi! Gu!mund Jónsson, 16. mars 2012. 
54 Mynd 3.  
55 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón #orsteinsson, um 1980, bls. viii-ix.  
56 Ibid., viii.  
57 Vi!tal höfundar vi! Gu!mund Jónsson, 16. mars 2012. 
58 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón #orsteinsson, um 1980, bls. ix.  
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3 Samband Jóns og Kjarvals styrkist 
 
3.1 S!ning í í"róttahúsinu 1942 
 
Ári# 1922 kom Kjarval heim til Íslands eftir námsdvöl í Konunglegu lista-

akademíunni í Kaupmannahöfn. Á "ri#ja og fjór#a áratugnum voru haldnar s!ningar á 

verkum hans nær árlega í !msum húsakynnum Reykjavíkurborgar, barnaskólum, 

Listvinafélagshúsinu og Gó#templarahúsinu svo dæmi séu tekin, en "egar lí#a tók á 

fjór#a áratuginn fór a# ver#a lengra á milli s!ninga.59 A#alástæ#an fyrir færri 

s!ningum var a# listamanninn vanta#i almennilegan s!ningarsal en Listamanna-

skálinn, sem var# mikil lyftistöng fyrir íslenska myndlist, var ekki risinn á "essum 

tíma. $a# var "ví happafengur fyrir Kjarval og a#dáendur hans "egar honum bau#st 

ári# 1942 stóri salurinn í Í!róttahúsi Jóns "orsteinssonar til s!ningarhalds. Kjarval 

haf#i um skei# leita# a# hentugu s!ningarr!mi fyrir list sína og "rátt fyrir a# miki# 

væri um a# vera á Lindargötu 7 bau# Jón Kjarval um vori# a# koma og líta á stóra 

salinn og gá hvort hann gæti henta# til verksins. Kjarval leist vel á salinn og ákve#i# 

var a# halda s!ningu "ar sí#ar á árinu.60  

 Sí#asta einkas!ning á verkum Kjarvals haf#i veri# ári# 1939 í Eylands-

skálanum í Ingólfsstræti í Reykjavík. Kjarval sá sjálfur um s!ninguna og allt sem 

hana snerti og má segja a# hann hafi sett sinn persónulega blæ á allt í kringum hana. 

$a# l!sti sér í raun í "ví sem hann ger#i ekki en hann augl!sti ekki s!ninguna, ger#i 

ekki s!ningarskrá, ver#setti hvorki verkin né númera#i. Vi# opnun s!ningarinnar í 

febrúar 1939 voru 40 verk til s!nis en "egar lei# á s!ningartímann var 16 verkum bætt 

vi#.61 $á var einnig gefinn út bæklingur me# verkalista og umfjöllunum úr bla#a-

greinum sem birst höf#u um s!ninguna en "ar var a#allega tala# um hversu merkilega 

listama#urinn hef#i sta#i# a# henni.62 

 Annar bragur var á s!ningunni 1942 "ví a# a#koma Kjarvals var me# allt 

ö#rum hætti. Í "etta sinn sá hann einungis um a# mála verkin en Kristján Jónsson, 

frændi hans og vinur, sá um skipulag og allt sem vi#kom fjármálum. Kristján var 

kaupma#ur í bú# sinni, Kiddabú#, og var fóstursonur Bjargmundar, bró#ur Kjarvals. 

Hann stjórna#i s!ningunni alfari# og var sni# hennar mjög skipulagt en vi# opnun 

                                                
59 „S!ningar“, Kjarval, bls. 628. 
60 Indri#i G. $orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 68. 
61 Kristín G. Gu#nadóttir, Kjarval, bls. 307. 
62 Málverkas#ning Kjarvals: Eylandsskálinn, Reykjavík, 19. febrúar 1939. 
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s!ningarinnar var tilbúin s!ningarskrá me" verkalista og ver"i vi" hverja mynd. Upp 

frá #essu sá Kristján lengi vel um fjármál Kjarvals og gegndi hlutverki nokkurs konar 

umbo"smanns.63 Fjármunum Kjarvals var #ví eytt á skynsamlegan máta og hann gat 

fari" oftar og lengur í senn í vinnufer"ir út á land og gat borga" reikninga sína á 

réttum tíma.64  

 Jón l!sir í vi"tali a"komu sinni a" undirbúningi s!ningarinnar. Hann var í 

sumarfríi frá í#róttakennslu og húsi" #ví laust til afnota fyrir listas!ninguna. Hann og 

Eyrún dvöldu #etta sumar í Hverager"i til a" fá fjarlæg" frá ys borgarinnar en Jón 

kom heim rétt á"ur en opnunardagur nálga"ist og tók #átt me" #eim Kristjáni og 

Kjarval í a" gera salinn kláran og hengja upp verkin. Gólf, veggir og rimlar voru 

#aktir me" pappa og pappír #ví passa #urfti a" salurinn, sem #á var vel lakka"ur og í 

gó"u ástandi, yr"i ekki fyrir hnjaski.65  

 $rátt fyrir a" Kristján og Kjarval leg"u hart a" honum a" vera vi"staddur 

opnunina hélt Jón aftur til Hverager"is kvöldi" á"ur. Ástæ"u fjarveru sinnar sag"i Jón 

#á a" hann langa"i miki" a" eignast verk af s!ningunni en haf"i ekki rá" á. Hann átti 

sex #úsund krónur í sparifé sem nota átti í hreingerningu og vi"hald á húsinu um 

hausti" og stó" hann fastur á #eim rá"ahag. Kjarval bau" Jóni a" taka frá mynd sem 

hann gæti borga" sí"ar en hann af#akka"i. Í#róttahúsi" og starfsemi #ess gengu fyrir 

persónulegri málverkasöfnun.66  

 A" morgni laugardagsins 22. ágúst klukkan tíu var s!ningin opnu" og 

augl!sing #ess efnis birtist samdægurs á forsí"u !jó"viljans.67 Til s!nis voru 40 verk, 

#ar af 37 sem unnin voru fyrr á árinu svo a" afköst Kjarvals hafa veri" mikil á #eim 

tíma og s!ningin var ein sú stærsta sem hann haf"i haldi" á n!ger"um verkum. Voru 

35 verkanna til sölu og a"eins örfáum dögum eftir opnun höf"u um 2000 manns bari" 

s!ninguna augum og 22 verkanna seld.68 Kristján Jónsson ver"lag"i myndirnar og 

kostu"u #ær á bilinu 400-7.500 krónur.69  

 Flestar myndirnar voru landslagsmyndir af nágrenni Reykjavíkur, a"allega 
                                                
63 Kristín G. Gu"nadóttir, Kjarval, bls. 329.  
64 Ibid., bls. 337. 
65 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón $orsteinsson, um 1980, bls. xii. 
66 Ibid., bls. xii-xiii.  
67 „Kjarval opnar málverkas!ningu: í Í#róttahúsi Jóns $orsteinssonar vi" Lindargötu“, 
!jó"viljinn, 7. árg., 90. tbl., 22. ágúst 1942, bls. 1. Mynd 4.  
68 „Á s!ningu Kjarvals eru seldar 22 myndir“, Morgunbla"i", 29. árg., 177. tbl., 27. 
ágúst 1942, bls. 4. 
69 Mynd 5.  
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!ingvöllum, en einhverjar voru "ó mála#ar fjær borgarmörkum, svo sem á 

Austfjör#um og í Nor#urárdal. Sjónarhorn verkanna haf#i víkka# út sí#an á 

s$ningunni 1939 "egar áberandi voru nærmyndir af hrauni og mosa. Nú s$ndu verkin 

$mis ve#urbrig#i og liti frá öllum árstí#um "ó a# mest hafi bori# á vetrarmyndum.70 

Mál manna var a# ein tilkomumesta myndin á s$ningunni væri Vor, sem málu# er á 

!ingvöllum.71 Hún var jafnframt sú d$rasta, kosta#i 7.500 krónur, og var stór, 

103x198,5 cm a# stær#. 

 S$ningin a# Lindargötu 7 marka#i ákve#in tímamót í lífi og listferli Kjarvals. 

A#sókn a# s$ningunni og sala á verkunum gekk vonum framar og má ætla a# "a# 

hafi, auk almenns áhuga á verkum Kjarvals, veri# a# "akka skipulagningu Kristjáns 

Jónssonar "egar kom a# ver#lagningu verka og uppsetningu s$ningarskrár. Hrifning 

manna á hlutdeild Kristjáns Jónssonar hefur eflaust litast af umgjör#inni í kringum 

s$ningu Kjarvals í Eylandsskálanum ári# 1939. Í bla#aumfjöllunum um s$ninguna var 

húsakosti einnig hampa# og tala# um rúmgó#an salinn og birtuna sem "ó var misjöfn 

eftir dagstíma.72 

 !ó a# Kjarval og Jón væru frá fyrstu kynnum gó#ir félagar var "a# fyrst eftir 

s$ninguna 1942 sem samskipti "eirra ur#u regluleg og sterk vinátta mynda#ist.73 Á 

"essum tíma bjó Kjarval í vinnustofu sinni í Austurstræti 12 en Kjarval var örlátur 

ma#ur "egar á hann var sótt og "ar fór miki# fyrir rónum sem leitu#u til listamannsins 

um aura og húsaskjól. !a# var miki# til út af "essum ágangi í Austurstrætinu sem 

Kjarval fluttist a# lokum inn til "eirra hjóna Jóns og Eyrúnar í janúar 1945 og var "ar 

heimilisfastur ma#ur í tvö ár.74 Frá s$ningarári 1942 og fram til ársins 1962, e#a í heila 

tvo áratugi, haf#i Kjarval einnig vinnua#stö#u í í"róttasal Jóns og gat "ar unni# sín 

stærstu verk "ví a# í salnum var hátt til lofts og breitt á alla kanta.75 Ljóst er á "essum 

nánu samvistum a# vinátta "eirra hefur veri# traust og trú. Í grein í Morgunbla!inu frá 

1993 talar Bragi Ásgeirsson um "á vini Kjarvals sem stó#u honum hva# næst af öllum 

hans fylgismönnum og er Jón "eirra á me#al. Nokkrir menn hafi allt fyrir Kjarval 

                                                
70 Kristín G. Gu#nadóttir, Kjarval, bls. 329.  
71 Sveinn Sigur#sson, „Kjarval og sí#asta s$ning hans.“, Eimrei!in, 48. árg., 4. hefti, 
1. október 1942, bls. 317. 
72 Kristín G. Gu#nadóttir, Kjarval, bls. 326 og 329.  
73 Indri#i G. !orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 99. 
74 Vi#tal Gu#mundar Jónssonar vi# Jón !orsteinsson, um 1980, bls. xiv-xv.  
75 Kristín G. Gu#nadóttir, „Æviannáll“, Kjarval, bls. 607. 
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vilja! gera og hann hafi treyst "eim til a! sjá um ákve!in mál fyrir sig. Tala! er um "á 

sem „sanna áhugamenn sem af litlum efnum studdu listamenn og neitu!u sér um 

mörg veraldleg gæ!i til a! vita vegsemd "eirra meiri.“76  

 Á árunum í kjölfar s#ningarinnar í Í"róttahúsi Jóns $orsteinssonar 1942 fékk 

Kjarval n#ja og gó!a vinnua!stö!u, fast heimili og mann sem sá um fjármál hans og 

voru "etta allt li!ir í "ví a! auka velfer! hans til muna.  

 
3.2 Árin á Lindargötu 7 
 
Á!ur en Kjarval flutti til Jóns og Eyrúnar og bjó hjá "eim í tvö ár eyddi hann hjá "eim 

tvennum jólum 1943 og 1944. $á bjó Eyrún um hann í einu búningsherberginu á 

Lindargötunni og Jón segir "a! hafa veri! mjög gaman a! hafa hann á heimilinu. 

Kjarval hafi einnig veri! mjög ánæg!ur me! vistina og létt yfir honum. Hann hafi 

mála! og teikna! miki! "essi jól, me!al annars eitt verk sem Jón enda!i á "ví a! 

kaupa af honum sem hann mála!i jólin 1943 í búningsherberginu sem hann haf!i til 

umrá!a og heitir Gula kannan.77 Á myndinni er gul kanna me! blómum í sem stendur 

á bor!i lög!u me! ljósbláum og gulum köflóttum dúk. Bor!i!, kannan og dúkurinn 

voru hlutir sem Eyrún átti en á bekk vi! hli!ina á bor!inu liggja bækur sem Kjarval 

haf!i fengi! í jólagjöf frá Einari Jónssyni myndhöggvara. Í bakgrunni er málverk sem 

Kjarval hefur veri! a! vinna a!, vetrarmynd frá $ingvöllum. Kjarval haf!i fyrst 

hugsa! sér a! gefa hreingerningakonu ni!ri í Austurstræti myndina en "ótti "a! 

heldur rausnarleg gjöf og enda!i á a! selja hana Jóni.78  

 Snemma árs 1945 flutti Kjarval inn til "eirra hjóna me! formlegri hætti og 

hlaut vi! "a! fast og reglusamt heimili, ólíkt "ví sem hann átti í Austurstræti 12. 

Flutningarnir áttu sér sta! eitt kvöld "egar Kjarval var í kaffi hjá Eyrúnu á Lindargötu 

og spur!i hana hvort hann mætti ná í sæng sína ni!ur í Austurstræti og koma til "eirra. 

Hann var "á or!inn lang"reyttur á ógæfumönnunum sem leitu!u til hans og stundum 

kom fyrir a! hann eftirlét "eim rúm sitt á næturnar. Á "essum tíma var margt fólk í 

búi á Lindargötu "ví a! Jón og Eyrún veittu strákum utan af landi húsnæ!i sem komu 

til Reykjavíkur til í"róttai!kunar. $a! var "ví alls sta!ar sofi! í húsinu en "rátt fyrir 

"a! ur!u "au vi! bón Kjarvals og afrá!i! var búa um hann í eina plássinu sem til var, 

                                                
76 Bragi Ásgeirsson, „Vinur Kjarvals“, Morgunbla!i!, 80. árg., 151. tbl., 8. júlí 1993, 
bls. 12. 
77 Mynd 6.  
78 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón $orsteinsson, um 1980, bls. xiii.  
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inni á skrifstofu Jóns. !ar svaf hann fyrst um sinn á legubekk sem til var í húsinu en 

fljótlega lét Jón útbúa annan legubekk "ar sem hinn haf#i veri# heldur stuttur. Jón 

lag#i miki# upp úr "ví a# Kjarval fengi vanda#an legubekk sem hæf#i hávöxnum 

karlmanni svo a# hann fengi sem bestan svefn og færi vel me# líkamann.79 

 Jón byrja#i vinnudaginn klukkan níu á hverjum morgni og "urfti "á a# komast 

inn á skrifstofu sína. Kjarval var vakinn korter fyrir níu á morgnanna og legu-

bekkurinn fær#ur kvölds og morgna inn og út af skrifstofunni. Kjarval var "ví kominn 

snemma á fætur hvern morgun og lifna#arhættir hans me# ö#ru móti en í Austur-

stræti.80  

 Svona gekk "etta fyrir sig fyrstu mánu#ina en um vori# losnu#u tvö herbergi í 

húsinu sem Kjarval flutti inn í. Jón keypti stóla og önnur húsgögn og útbjó stofu í 

ö#ru herberginu og svefnherbergi í hinu. Kjarval haf#i "ví gó#a a#stö#u og gat bo#i# 

fólki til sín "egar hann langa#i. Hann var vinmargur og heimsóknir tí#ar og Eyrún 

útbjó kaffi fyrir gestina en Kjarval "ótti gaman a# s$na vinum sínum hvernig hann 

bjó.81  

 Á Lindargötu fékk Kjarval ró frá áganginum í Austurstræti og óhætt a# lei#a 

a# "ví líkum a# "a# hafi haft gó# áhrif á lí#an hans. Í frásögn Indri#a G. 

!orsteinssonar segir a# Kjarval hafi bori# vir#ingu fyrir húsinu og gengi# vel um 

salinn "egar hann mála#i "ar. Stundum hafi honum fundist sem hann ætti "etta allt 

saman sem bendir til a# honum hafi li#i# vel og fundi# a# "etta var hans heimili.82 

Kjarval naut gó#s af í"róttamanninum Jóni sem sá til "ess a# líkamlegt og andlegt 

atgervi heimilismanna væri me# besta móti. 

 
3.3 Kjarval og Eyrún 
 

Í umfjöllunum um einkasafnara er oftast tala# um söfn sem mikilsvirtir karlmenn hafa 

sett saman en vert er a# huga a# "ví a# oft og tí#um eiga eiginkonur "eirra ekki sí#ur 

hlut a# máli. Taka "ær gjarnan ríkan "átt í söfnuninni og mynda einnig sterk tengsl 

vi# listamenn.  

 Sambandi Kjarvals og Eyrúnar var ætí# vel hátta# og mikil væntum"ykja á 

milli "eirra. Kjarval vildi ekkert á móti Eyrúnu gera og árin sem hann bjó á 
                                                
79 Ibid., bls. xv-xvi.  
80 Ibid., bls. xvi.  
81 Ibid., bls. xvi-xvii. 
82 Indri#i G. !orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 100.  
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Lindargötu lag!i hann sig fram um a! koma á réttum tíma í mat "ó a! listamannse!li! 

hindra!i "a! stundum. Ári! 1947 veiktist Eyrún og "urfti a! liggja í langan tíma á 

spítala. Jón ré!i a!sto!arkonu til a! sjá um mat og anna! heimilishald á me!an en 

Kjarval féll "a! afar illa og líka!i ekki fjarvera Eyrúnar af heimilinu. Ur!u "essir 

breyttu hagir til "ess a! Kjarval flutti af Lindargötu eftir tveggja ára búsetu og flutti til 

Kristjáns Jónssonar á Njálsgötu 64. Vináttan vi! Jón og Eyrúnu hélst "ó söm og kom 

hann eftir "etta reglulega í kaffi auk "ess sem hann mála!i í í"róttasalnum á sumrin til 

ársins 1962.83   

 Kjarval leita!i a!sto!ar hjá Eyrúnu vi! #msa grei!a en oft kom "a! til "egar 

Kjarval var a! mála og striginn sem hann ætla!i verki sínu var ekki nógu stór. Ba! 

hann "á gjarnan Eyrúnu um a! bæta efni vi! strigann en til "ess nota!i hún gamla 

saumavél sem hún átti. Ekki hefur "etta alltaf veri! hæg!arleikur og "egar um stærri 

verk var a! ræ!a og saumavélin ekki nógu kröftug "urfti Kjarval a! fara me! verk til 

seglager!ar.84 $egar "essi saumaskapur er haf!ur í huga vi! athugun á Kjarvals-

verkum má sums sta!ar sjá skilin "ar sem bætt hefur veri! vi! strigann.  

 Ári! 1953 hélt listaverkasalinn Sigur!ur Benediktsson fyrsta listmunauppbo! 

hérlendis og kynnti fyrir landsmönnum "ann n#ja si! sem átti eftir a! festa sig í sessi. 

Sigur!ur hélt mörg uppbo! á komandi árum "ar sem a!allega voru bo!in upp verk 

eftir íslenska málara.85 Jón og Eyrún voru dugleg a! mæta á samkomurnar og 

eignu!ust "annig mörg af sínum Kjarvalsmálverkum. Eyrún var öllu li!tækari í 

uppbo!smálum en Jón og sá oft ein um a! bjó!a í verkin. $egar hart var bo!i! á móti 

Jóni hvarf hann oftast frá kaupum en Eyrún stó! föst á sínu og keypti á "essum 

uppbo!um mörg verk í safn "eirra hjóna.86  

 Ári! 1954 hélt Sigur!ur stórt uppbo! "ar sem einungis voru bo!in upp sextíu 

Kjarvalsverk í eigu listamannsins. Stærstu verk sem Kjarval haf!i mála! voru "ar til 

sölu Krítík og Sólba! og "rældómur (Sól og sumar) en "au vann Kjarval í 

í"róttasalnum á Lindargötu. Reykjavíkurborg festi kaup á "eim bá!um en Jón og 

Eyrún keyptu elsta verki! á uppbo!inu sem var mála! á námsárum listamannsins í 

Kaupmannahöfn. Um er a! ræ!a rau!krítarmynd sem seldist á 2.000 krónur.87  

                                                
83 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón $orsteinsson, um 1980, bls. xv. 
84 Vi!tal höfundar vi! Gu!mund Jónsson, 16. mars 2012.  
85 Indri!i G. $orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 197-198. 
86 Vi!tal Gu!mundar Jónssonar vi! Jón $orsteinsson, um 1980, bls. xxiii-xxiv.  
87 Indri!i G. $orsteinsson, Jóhannes Sveinsson Kjarval, II. bindi, bls. 210-211. Kristín 
G. Gu!nadóttir, Kjarval, bls. 378.  
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 Eyrún átti !ví sinn !átt í a" fjárfesta í listaverkum auk !ess sem hún haf"i 

áhrif á Kjarval og vinnu hans me" gó"vild sinni og trausti. Jón og Eyrún hafa saman 

veri" styrkar sto"ir fyrir listamanninn og samband !eirra veri" fremur vinasamband 

heldur en samband listamanns og einkasafnara.88 

 
3.4 Einkasafnarinn Jón #orsteinsson  
 
Jón #orsteinsson var hógvær í söfnun sinni og lét vinnuna og heimili" ganga fyrir 

fyrst um sinn. #a" var ekki fyrr en í!róttahús hans var komi" á skri" og hann farinn 

a" hafa meira á milli handanna a" hann gat fari" a" ey"a meiri tíma og fjármunum í 

áhugamál sitt.  

 Jón eigna"ist málverk me" $msu móti; sum, og a" eigin mati hin bestu, keypti 

hann beint af Kjarval en önnur fékk hann me" ö"rum hætti líkt og á uppbo"um. 

Stundum sá hann augl$singar !ar sem Kjarvalsverk voru bo"in til sölu og fór hann !á 

af sta" og keypti af fólki sem vildi selja.89 Stundum kom !a" fyrir a" margir ágirntust 

sama verki". #egar margir voru um hituna yfirbau" Jón í verk sem honum !ótti hva" 

fallegust en stundum ger"i hann !a" til a" bjarga verki sem hann vissi a" var meira 

vir"i en mótbo"i". Hann vildi a" verkin fengju !a" sem !au ættu skili" og var líkt og 

hann try"i á sjálfstæ"a tilveru málverksins.90 

 Stundum virtist sem Kjarval hef"i ætla" verkum sínum ákve"na eigendur og 

sum vildi hann bara a" yr"u í eigu Jóns og Eyrúnar. Hjá !eim vissi hann verkum 

sínum gó"an og öruggan sta" en Jón seldi aldrei verk sem hann var búinn a" eignast 

og bar mikla vir"ingu fyrir hverju !eirra. Ári" 1943 mála"i Kjarval myndina Fornar 

sló!ir sem var" sí"ar eitt af framlögum hans til Feneyjartvíæringsins. Verki" var 

eftirsótt af $msum mönnum en Kjarval kom óumbe"inn me" !a" til Jóns og Eyrúnar 

og vildi ekki selja !a". #a" hékk uppi í stofu á heimili hjónanna í tvö ár á"ur en Jón 

keypti !a" formlega.91  

 Jón og Eyrún keyptu ekki verk me" !a" í huga a" ver"gildi hækka"i e"a 

verki" skapa"i !eim hró"ur. #au vildu gera vini sínum vel og keyptu !ví miki" af 

verkum eftir Kjarval en !a" hefur án efa haft miki" a" segja fyrir afkomu hans a" fá 

svo dyggan stu"ning. #au bættu !ó verkum í safn sitt af hugsjón og einskærum áhuga 

                                                
88 Mynd 7. 
89 Vi"tal Gu"mundar Jónssonar vi" Jón #orsteinsson, um 1980, bls. xxi.  
90 Ibid., bls. xxiv. 
91 Ibid., bls. x-xi. 
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og keyptu mörg verk ö!ruvísi en beint af Kjarval. "au voru sannir listunnendur og 

gjarnan á sumrin #egar starfsemi var hætt og Kjarval ekki í í#róttasalnum a! mála 

stillti Jón verkum sínum upp í salnum fyrir sig og fjölskyldu sína a! njóta.92  

 Fyrir suma bætir listsöfnun upp bælda sköpunar#örf, missi e!a áfall fyrr á 

lífslei!inni.93 Jón missti fö!ur sinn ungur a! árum en söfnun hans snerist ef til vill 

fyrst og fremst um a! hafa fallega hluti í kringum sig og a! safna a! sér hlutum sem 

ur!u eins og n$ir fjölskyldume!limir umluktir væntum#ykju og vir!ingu. Líkt og í 

ævistarfi hans, í#róttakennslu og sjúkraleikfimi, leita!ist hann vi! a! fegra umhverfi 

sitt og fólki! sem í #ví var. Jón vann a! #ví a! bæta fólk og líkamsbyggingu #ess, 

fegra #a!, en lét #a! svo jafnó!um frá sér og #egar öllu var á botninn hvolft var #a! 

undir fólkinu sjálfu komi! hvort #a! vi!hélt hreystinni og bótunum sem Jón lag!i 

#eim til. Me! listaverkum var aftur á móti komin inn á heimili! fegur! sem aldrei 

mundi breytast.94  

 Í Lesbók Morgunbla!sins var birt ári! 1980 grein sem Ragnar Jónsson í Smára 

haf!i skrifa! 35 árum fyrr #ar sem hann tala!i um mikilvægi tón-, leik- og myndlistar 

fyrir landsmenn og andlega vellí!an #eirra. Ragnar var kenndur vi! smjörlíkisger!ina 

Smára sem hann var forstjóri og annar a!aleigandi a!. Hann var ötull í 

menningarmálum me! bókaútgáfu sinni Helgafelli og var einn a!alhvatama!urinn a! 

stofnun Tónlistarskóla Reykjavíkur, Tónlistarfélagsins og Listahátí!ar í Reykjavík. 

Ragnar var velgjör!ama!ur margra listamanna og átti miki! listaverkasafn sem hann 

fær!i Al#$!usambandi Íslands a! gjöf ári! 1961 og lag!i #ar me! grunninn a! 

Listasafni ASÍ.95  

 Sag!i hann í greininni frá #ví a! hann hef!i fyrst átta! sig á d$pt lista og a! 

#ær væru anna! og meira en fagurfræ!ileg reynsla fyrir skynfærin #egar hann kom í 

leikfimikennslu til Jóns "orsteinssonar. Sag!i hann Jón einn einlægasta listunnanda 

sem hann #ekkti og a! í í#róttakennslu hjá honum hef!i hann uppgötva! mikilvægi 

andlegrar og líkamlegrar ræktunar og a! mörkin #ar á milli væru ekki svo afgerandi. 

"egar menn fær!u sjálfstjáningu í gjör!ir sínar væru #ær or!nar a! list og a! ekki 

                                                
92 Vi!tal höfundar vi! Gu!mund Jónsson, 16. mars 2012. Mynd 8.  
93 A!alsteinn Ingólfsson, „Mynd er mennt“, Úr einkasafni Sverris Sigur!ssonar, bls. 
12. 
94 Gu!bergur Bergsson, „Einkasafn Erlu "órarinsdóttur og Sævars Karls“, „Ég vel 
a!eins "a! besta“, bls 24.  
95 Gylfi Gíslason, „Æviágrip Ragnars Jónssonar“, Ragnar í Smára, Ingólfur 
Margeirsson skrá!i, Listasafn ASÍ og Lögberg, Reykjavík, 1982, bls. 9-12.  
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væri nóg a! leysa hlutina, í Jóns tilviki í"róttaæfingar, rétt af hendi heldur "yrfti a! 

fylgja "ví me!vitu! hugsun.96  

 Ef stu!st er vi! kenningar Pierres Bordieu er menningarau!ur Jóns ekki 

fenginn samkvæmt skipulag!ri námsskrá menntastofnana heldur liggur honum 

e!lislægt eftir dvöl hans í ákve!nu umhverfi.97 #au vi!horf sem hann "róa!i me! sér í 

Hvítárbakkaskóla og hjá Níelsi Bukh í Danmörku hafa haft mótandi áhrif á hann en 

mikilvæg voru líka kynni hans af myndlist á unga aldri, lists$ningar sem hann sótti og 

samneyti hans vi! listamenn. Jóni tókst a! sam"ætta ástrí!ur sínar svo a! "ær ur!u ein 

heild og í"róttirnar voru ekki sí!ur hluti af menningarau!i hans en listir. #a! sem Jón 

kom til lei!ar í krafti menningarau!s síns stu!la!i a! ákve!inni uppbyggingu í 

menningu og si!um borgarinnar en "a! sést me! hva! sk$rustum hætti í stofnun 

Müllersskólans og sí!ar í byggingu og starfsemi í"róttahússins a! Lindargötu 7 sem 

marka!i upphaf blómlegs skei!s í í"róttalífi Reykjavíkur. 

 
4 Áhrif einkasafnara í listsögulegu samhengi 
 
4.1 Einkasöfn og almenningur 
 
#ó a! or!i! einkasafn feli "a! í sér a! vera ætla! einum e!a fáum er "a! oft svo a! 

einkasafnarar eru i!nir vi! a! deila safni sínu og vinna a! umbótum í listalífi 

almennings.  

 Ástæ!a "ess a! einkasafnarar taka sér stö!u innan svi!s einkasöfnunar er 

félagsmótu! ástrí!a sem b$r í "eim og forsendur "eirra eru áhugi á listum en 

jafnframt hagur. Samkvæmt Bordieu er áhugi oftast tengdur hagsmunum en í tilfelli 

einkasafnara eru hagsmunirnir tví"ættir. Annars vegar bera "eir hag listamanna fyrir 

brjósti og styrkja vinnu "eirra og hins vegar vilja "eir sjálfir eignast gó! verk og 

veglegt málverkasafn. Einkasafnarar efast ekki um gildi söfnunar og leggja í hana 

ómælda vinnu og fjármuni auk "ess sem "eir reyna a! hafa áhrif á samfélagi!.98  

 Algengt er a! listaverkasafnarar komi úr kaupmennsku og verslun99 líkt og á 

vi! um Sævar Karl Ólason og Pétur Arason en "eir voru bá!ir safnarar sem jafnframt 

                                                
96 Ragnar Jónsson, „Listin er eina me!ali! vi! mannvonsku“, Lesbók 
Morgunbla!sins, 55. árg., 24. tbl., 28. júní 1980, bls. 3.  
97 Daví! Kristinsson, „Inngangur“, Pierre Bordieu: Almenningsáliti! er ekki til, bls. 8.  
98 Ibid., bls. 13-14. 
99 Gu!bergur Bergsson, „Einkasafn Erlu #órarinsdóttur og Sævars Karls“, „Ég vel 
a!eins "a! besta“, bls. 24.  
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héldu úti virku s!ningarr!mi. Sævar Karl rak fataverslun í Bankastræti og opna"i #ar 

gallerí ári" 1988 #ar sem a"allega voru haldnar s!ningar á verkum ungra íslenskra 

listamanna.100 Pétur Arason rak um nokkurt skei" Gallerí Krók í verslun sinni á 

Laugavegi 37 og sí"ar galleríi" Önnur hæ! í sama húsi á heimili sínu og konu sinnar, 

Rögnu Róbertsdóttur myndlistarmanns. $au fluttu inn erlenda listamenn sem s!ndu í 

r!minu og eignu"ust mörg verk eftir #á.101 

 Jón og Eyrún komu aldrei í veg fyrir a" verk úr #eirra eigu færu fyrir augu 

almennings og voru dugleg a" lána verk til s!ninga. Verk #eirra voru á fjölda 

hérlendra s!ninga en einnig lánu"u #au verk sín út fyrir landsteinana og tóku #annig 

#átt í a" skapa listas!ningar á heimsvísu.102 Verk #eirra fóru me"al annars á s!ningar 

á Nor"urlöndunum og #rjú verk #eirra hjóna voru me"al framlaga Kjarvals til 

Feneyjartvíæringsins ári" 1960, Íslandslag, Fornar sló!ir og Hraun-gígjan.103 

  Ragnar í Smára var mikill talsma"ur #ess a" færa listina til al#!"unnar og gera 

hana s!nilegri eins og glögglega sést á veglegri málverkagjöf hans til ASÍ. Á sjöunda 

áratug li"innar aldar stó" hann fyrir útgáfu eftirprentana af málverkum helstu 

listamanna landsins og lét gera afsteypur af höggmyndum. Kostna"i var haldi" í 

lágmarki og almenningi gert kleift a" hafa á heimili sínu málverk eftirlætislistamanna 

sinna.104 Ragnar lét gera eftirprentanir af nokkrum Kjarvalsverkum og fékk leyfi Jóns 

til a" nota verk í hans eigu; Höll vindanna frá 1918, Sól"oku frá 1958 og Íslandslag 

frá 1959.105 Fyrir tilstilli Ragnars voru verk Jóns og Eyrúnar #ví komin inn á fjölmörg 

heimili og hafa átt #átt í #ví a" auka áhuga og skilning landsmanna á myndlist. 

 
 
 
 
                                                
100 Gu"björg Kristjánsdóttir, „Ég vel a"eins #a" besta“, vi"tal vi" Sævar Karl og Erlu, 
„Ég vel a!eins "a! besta“, bls. 11-12. 
101 Kristján Gu"mundsson, „Vi"tal vi" Pétur Arason. Gestir: Sigur"ur Gu"mundsson 
og Alan Johnston“, Árátta: S#ning úr einkasafni Péturs Arasonar og Rögnu 
Róbertsdóttur, s!ning í Ger"arsafni, 2. júní-8. ágúst 2000, bls. 28.  
102 Sem dæmi má nefna: Efterårs udstillingen, Charlottenborg, 26. september-18. 
október 1964, [s!ningarskrá]. Lavaland: Ólafur Elíasson og Jóhannes S. Kjarval, 
Kunstforeningen GL Strand, Kaupmannahöfn, 10. febrúar - 29. apríl 2007.  
103 Laufey Helgadóttir, S#ning s#ninganna: Ísland í Feneyjum í 50 ár, Listasafn 
Reykjavíkur, Reykjavík, 2011, bls. 54. 
104 Gylfi Gíslason, „Æviágrip Ragnars Jónssonar“, Ragnar í Smára, bls. 11.  
105 Tölvupóstur til höfundar frá Kristínu Gu"nadóttur, forstö"umanni Listasafns ASÍ, 
10. apríl 2012.  
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4.2 Málverkagjafir til safna   
 
Opinber söfn taka gjarnan !átt í a" s#na verk úr stórum einkasöfnum og ári" 2008 var 

til a" mynda haldin s#ning í Ger"arsafni á verkum í eigu Sævars Karls og Erlu 

$órarinsdóttur.106 $orvaldur Gu"mundsson, kenndur vi" fyrirtæki sitt Síld og fisk, og 

Ingibjörg Gu"mundsdóttir, kona hans, áttu miki" safn Kjarvalsverka sem Ger"arsafni 

var ári" 2001 gefi" tímabundi" umbo" fyrir. Stó" !a" a" nokkrum s#ningum úr safni 

!eirra og gafst mönnum me"al annars kostur á a" sjá Lífshlaupi! sem Kjarval mála"i 

á veggi vinnustofu sinnar í Austurstræti 12.107 

  Tvær stórar s#ningar hafa veri" haldnar hér á landi bygg"ar upp eingöngu úr 

safni Jóns og Eyrúnar og landsmenn !ar me" fengi" a" berja hluta af fögru einkasafni 

augum og fá tilfinningu fyrir ástrí"u sem skilar ríkulega af sér. Annars vegar er um a" 

ræ"a s#ningu á Kjarvalsstö"um ári" 1992 me" úrvali verka úr safni Jóns og Eyrúnar 

auk !eirra verka sem !au höf"u !á gefi" Kjarvalsstö"um og Listasafni Íslands.108 

Hausti" 2011 var einn salur í Listasafni Íslands tileinka"ur verkum úr !eirra fórum en 

!ar voru til s#nis um 50 verk, bæ"i olíumálverk á striga og teikningar á pappír. $orri 

verkanna var í eigu afkomenda hjónanna sem lánu"u verk til s#ningarinnar og 

spanna"i s#ningarkosturinn stóran hluta ferils Kjarvals en elstu verkin voru frá 1918 

og !a" yngsta frá 1959.109 

 Hausti" 1983 var haldin á Kjarvalsstö"um s#ning á verkum Kjarvals sem 

gefin höf"u veri" safninu frá opnun !ess ári" 1973 og af 46 verkum í s#ningarskrá 

voru 26 !eirra gjöf frá Eyrúnu Gu"mundsdóttur og Jóni $orsteinssyni. Fyrr á árinu 

höf"u !au gefi" safninu 22 teikningar og 4 olíumálverk og var s#ningin a" hluta til 

haldin til a" kynna !á veglegu gjöf.110 $egar hjónin voru komin á níræ"isaldur vildu 

!au velja verkum sínum samasta" til frambú"ar og auk gjafarinnar 1983 fær"i Eyrún 

                                                
106 „Ég vel a!eins "a! besta“: einkasafn Erlu #órarinsdóttur og Sævars Karls, 
s#ning í Ger"arsafni, 19. janúar-10. febrúar 2008.  
107 Gu"björg Kristjánsdóttir, „Meistari Kjarval 120 ára. Afmæliss#ning“, Verkaskrá: 
Meistari Kjarval 120 ára. Afmæliss$ning, úr einkasafni Ingibjargar Gu"mundsdóttur 
og $orvaldar Gu"mundssonar, s#ning í Ger"arsafni, 3. september-2. október 2005. 
108 Gunnar B. Kvaran, „Listin a" safna…“, Kjarval: verk úr safni Jóns #orsteinssonar 
og Eyrúnar Gu!mundsdóttur, s#ning á Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstö"um, maí-
ágúst 1992. 
109 Listasafn Íslands, verkalisti frá s#ningunni Kjarval, úr fórum Jóns #orsteinssonar 
og Eyrúnar Gu!mundsdóttur, 27. maí-11. september 2011. 
110 Bragi Ásgeirsson, „Myndverkagjafir í Kjarvalssafn“, Morgunbla!i!, 70. árg., 255. 
tbl., 6. nóvember 1983, bls. 26. 
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Kjarvalsstö!um eftir dag Jóns fjögur verk til vi!bótar, me!al annars á aldarafmæli 

Kjarvals 1985, sem jafnframt var dánarár Jóns, og í tilefni 20 ára afmælis safnsins 

1993.111 Me! málverkagjöfunun fékk borgin "ar me! lítt "ekkt verk Kjarvals í sína 

eigu og eru mörg "eirra í dag s#nd sem lykilverk í austursal safnsins á Miklatúni, líkt 

og Regntjöld vorsins, Skjaldbrei!ur (í Grafningi) og Systurnar á Stapa. Fimm 

olíumálverk úr safni hjónanna voru jafnframt gefin til Listasafns Íslands á níunda og 

tíunda áratugnum og má "ar nefna Íslandslag sem s#nt var í Feneyjum 1960 og Höll 

vindanna sem gert haf!i veri! kunnt í eftirprentun Helgafells.112  

 $egar safnkostur einkasafns er til s#nis í opinberu r#mi fær almenningur 

tækifæri á a! eiga hlutdeild í safninu og taka "átt í umræ!u um list sem a! ö!rum 

kosti væri einungis á fárra færi a! njóta. Málverkasafni! í heild er "ví or!i! hluti af 

listasögu "jó!arinnar en ekki einungis málverkin sem í "ví eru. Einkasöfn gefa oft 

fjölbreytta s#n á viss tímabil listasögunnar hvort sem um verk margra listamanna e!a 

eins er a! ræ!a en gefa líka inns#n inn í persónuleika og smekk safnarans og standa 

a! "ví leyti undir nafni sem einkasöfn. 

 
4.3 Afmæliss#ning 1965 
 
Listamannaskálinn vi! Kirkjustræti haf!i veri! reistur ári! 1943 sem brá!abirg!a-

húsnæ!i fyrir lists#ningar Reykjavíkurborgar og haf!i "jóna! tilgangi sínum vel í 

rúma tvo áratugi en ári! 1965 "egar Kjarval var! áttræ!ur var húsi! fari! a! láta á sjá 

og ekki van"örf á n#rri a!stö!u fyrir s#ningar.113 Í tilefni afmælisins efndu Jón 

$orsteinsson og fimm a!rir nánir vinir listamannsins til s#ningar í skálanum á "rjátíu 

verkum Kjarvals sem öll voru í einkaeigu. S#ningarnefndina skipu!u, auk Jóns, 

Alfre! Gu!mundsson, Kristján Jónsson, Ragnar í Smára, Sigur!ur Sigur!sson og 

Sveinn, sonur Kjarvals, sem jafnframt sá um val og uppsetningu á myndum. 

Myndaskrá var gefin út og seld s#ningargestum fyrir 100 krónur en hvert eintak var 

                                                
111 Listasafn Reykjavíkur, listi yfir málverkagjafir til safnsins úr eigu Jóns 
$orsteinssonar og Eyrúnar Gu!mundsdóttur.  
112 Listasafn Íslands, listi yfir málverkagjafir til safnsins úr eigu Jóns $orsteinssonar 
og Eyrúnar Gu!mundsdóttur.  
113 Birgir Ísleifur Gunnarsson, „Í "etta hús á a! vera gott a! koma…“, 
Myndlistarhúsi! á Miklatúni: reist í tilefni af áttræ!isafmæli Jóhannesar S. Kjarval, 
1973, bls. 3.  
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tölusett og gilti sem happdrættismi!i. Í vinning var verki! Taktu í horn á geitinni sem 

Kjarval haf!i gefi! til s"ningarinnar.114 

 Allan ágó!a seldra happdrættismi!a lét s"ningarnefndin renna til byggingar 

n"s listamannaskála á Miklatúni en um nokkurt skei! haf!i veri! rætt um #örfina á 

varanlegu s"ningarr"mi og hugsanlegan sta! fyrir húsi!. Ári! 1964 var Miklatún 

sam#ykkt sem ló! fyrir væntanlegan s"ningarskála og vi! opnun afmælis-

s"ningarinnar í Listamannaskálanum tilkynnti Geir Hallgrímsson borgarstjóri a! 

húsi! skyldi reist til hei!urs Jóhannesi Kjarval og nefnt eftir honum.115 A! kvöldi 

fyrsta s"ningardags höf!u happdrættismi!ar selst fyrir 80 #úsund krónur og 

heildarupphæ!in #ví án vafa komi! sér vel fyrir byggingu skálans en s"ningin var 

opin í tíu daga.116 

 Jón $orsteinsson og hinir dyggu vinir Kjarvals unnu me! #essari 

afmæliss"ningu verk í #águ listalífs Reykjavíkurborgar sem er #akkar vert og ger!u 

byggingu Kjarvalssta!a mögulega en Kjarval tók fyrstu skóflustunguna a! húsinu 

tæpu ári sí!ar.117 Hann lif!i #ó ekki til a! vera vi!staddur opnun #ess í mars 1973 en 

Kjarval lést 13. apríl 1972. Jón $orsteinsson lif!i til ársins 1985.  

 
Lokaor! og ni!urstö!ur 
 
Einkasafnarar geta veri! drífandi menn me! ástrí!u fyrir list og ef til vill mikilvægt a! 

söfnun #eirra sé fyrst og fremst áhugamál. Ef hún væri or!in a! skyldu e!a kvö! 

myndi drifkraftinn bresta en #eir koma oft miklu í verk fyrir tilstilli orkunnar sem 

ástrí!an gefur #eim. $eir vinna a! umbótum í listalífi almenningi til handa en fyrir 

#eim er list hjartans mál og á a! vera á allra færi a! njóta. Einkasafnarar sem mynda 

sterk tengsl vi! ákve!na listamenn blanda #ar vissulega saman vi!skiptum og vináttu 

sem gjarnan er tali! a! ekki fari vel saman. Sambandi! #arf #ví a! vera byggt á 

gagnkvæmu trausti til a! #a! gangi farsællega upp. 

                                                
114 Jóhannes Sveinsson Kjarval, Afmæliss!ning í Listamannaskálanum í október 1965, 
[s"ningarskrá]. Mynd 9.  
115 Geir Hallgrímsson, „Á áttræ!isafmæli Kjarvals“, ræ!a flutt 14. október 1965, 
Myndlistarhúsi" á Miklatúni, bls. 21. 
116 „80 #úsund á fyrsta degi“, Al#!"ubla"i", 45. árg., 234. tbl., 17. október 1965, bls. 
1. 
117 Birgir Ísleifur Gunnarsson, „Í #etta hús á a! vera gott a! koma…“, 
Myndlistarhúsi" á Miklatúni, bls. 3.  
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 Jón !orsteinsson var í"róttama#ur sem fékk snemma áhuga á listum og 

Jóhannes Sveinsson Kjarval var listama#ur me# mikinn áhuga á líkamlegri hreysti. 

Hugmyndin um heilbrig#a sál í hraustum líkama var "eim bá#um hugleikin og lög#u 

"eir kapp á a# halda hvoru tveggja sterku. !eir kynntust ári# 1924 vi# í"róttai#kun, á 

heimavelli Jóns, en sambandi# var# svo nánara vegna áhuga Jóns á myndlist Kjarvals.  

 Ári# 1935 lét Jón reisa í"róttahús sitt a# Lindargötu 7 sem var# sí#ar vett-

vangur mikillar gæfu fyrir "á bá#a. Jón var "ar til heimilis og rækti sitt ævistarf en 

Kjarval kom "anga# fyrst ári# 1942 og hélt stóra s$ningu á verkum sínum eftir a# 

hafa um skei# veri# í leit a# hentugu s$ningarr$mi. Hann var "ar heimilisfastur um 

tveggja ára skei# og í tvo áratugi haf#i hann vinnua#stö#u í stórum í"róttasalnum og 

gat unni# mörg sín stærstu verk. Samband "eirra var "ó ekki einungis Kjarval til 

hagsbóta "ví a# Jón og Eyrún, kona hans, fengu mörg gó# verk í einkasafn sitt vegna 

"essara nánu tengsla.  

 Ekkert af "essu hef#i "ó átt sér sta# ef ekki hef#i veri# fyrir gagnkvæma 

vir#ingu og sterka vináttu. Jón og Eyrún áttu í Kjarval gó#an vin og nutu nærveru 

hans og samneytis. Kjarval átti marga fylgismenn en hann leita#i til Jóns og Eyrúnar 

"egar hann vanta#i samasta# og segir "a# miki# um "a# traust sem hann bar til "eirra. 

Honum lei# vel "egar hann var vi# störf í í"róttasalnum og kom miklu í verk. Ekki er 

víst a# stór verk eins og Krítík hef#u liti# dagsins ljós án a#stö#unnar í í"róttasalnum 

og "eirrar orku sem Kjarval fékk "ar. 

 Jón !orsteinsson kom upp stóru einkasafni og haf#i me# safninu áhrif í list-

sögulegu samhengi. Hjá honum voru verk Kjarvals í gó#um höndum og listama#urinn 

vissi hvar "au var a# finna en hann fer#a#ist ví#a og mörg verk hans "ví dreif# vítt 

um landi#. Jón deildi safni sínu me# ö#rum og lána#i verk til s$ninga innanlands sem 

erlendis. Jón og Eyrún veittu Kjarvalsstö#um og Listasafni Íslands veglegar 

málverkagjafir á sí#ari hluta 20. aldar og haldnar hafa veri# s$ningar á "eim gjöfum 

sem og verkum sem enn eru í eigu fjölskyldu "eirra.  

 Me# "etta a# lei#arljósi er óhætt a# fullyr#a a# samband Kjarvals vi# gó#an 

vin og velgjör#amann hafi haft miki# a# segja fyrir listferil hans en áhrifin komu ekki 

sí#ur fram í "eirri ánægju og orku sem fylgir "ví a# eiga gó#an vin. !a# haf#i einnig 

miki# a# segja fyrir Jón a# eiga Kjarval a# vini og me# stóru einkasafni sínu gat hann 

haft áhrif og lagt af mörkum í "águ íslenskrar myndlistar.  
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Mynd 8. Sonarsynir Jóns og Eyrúnar me! málverk í í"róttasalnum a! Lindargötu 7, 
um 1980. Ljósmynd í einkaeign.  
 
 

 
 
Mynd 9. Bo!skort á afmæliss#ningu Jóhannesar Sveinssonar Kjarval í 
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Vi!auki 
 
Vi!tal Gu!mundar Jónssonar (f. 1925) vi! fö!ur sinn, Jón "orsteinsson (1898-1985), 
teki! um 1980, var!veitt á tveimur geisladiskum. Lengd: 1 klst. og 40 mín. 
 
Diskur 1: Kafli 1 (8 mín. og 46 sek.) 
Gu!mundur Jónsson: Hvenær eigna!istu fyrsta málverki! "itt? 

 
Jón "orsteinsson: "a! var […] fyrst eigna!ist ég teikningar - sem a! Björn á Núpi gaf 

mér #egar ég var sundkennari á "ingeyri […] sumari! 1920. Ég á #ær enn #á. 

 
G.J. Voru "a! myndir eftir hann sjálfan? 

 
J.". Myndir eftir hann sjálfan, já, önnur myndin landslagsmynd frá D$rafir!i og hin af 

ísbirni, minnir mig. 

 
G.J. Hvenær var "etta? 

 
J.". "a! var, já, eins og ég sag!i sumari! 1920. Ég kenndi sund á "ingeyri #á, ég 

kenndi tvö sumur sund á "ingeyri, tuttugu og tuttuguogeitt. "etta voru skemmtilegar 

myndir, mér #ótti #ær fallegar, #ær eru innramma!ar í svarta ramma, mér #ótti ósköp 

vænt um #ær, mér fannst ég vera or!inn mjög ríkur. 

En hvernig stendur á #ví a! ég fór a! hafa áhuga fyrir málverkum og myndlist er mér 

ekki alveg fyllilega ljóst. Held #ó - a! upphafi! a! #ví hafi veri! #a! a! nokkru eftir 

aldamótin #á komu #$skir menn, menn frá Berlín, a! Örnólfsdal #ar sem a! fa!ir 

minn og mó!ir mín bjuggu #á og nutu einhverrar a!hlynningar hjá fö!ur mínum um 

fer!alög og flutninga og eitthva!, og gistingu hjá mó!ur minni, #ar sem a! - e!a #eim 

bá!um, #arna í Örnólfsdal - #a! var sæmilega gó! stofa #ar undir ba!stofunni og #eir 

fengu a! sofa #ar og #a! var búi! um #á #ar og #ar var náttúrulega bæ!i bor!a! og 

sofi! - eins og gengur og gerist í sveitum. Og #essir menn voru eitthva! a! athuga um 

símalagningar, ekki veit ég nú alveg núna, e!a man #a! ekki núna, hva!a ár #etta var, 

#a! getur hafa veri! 1902, 1903 e!a 1904, ég held ekki seinna. Og #eir sendu, #eir 

voru svo ánæg!ir me! vi!tökurnar #arna, a! #eir sendu miki! - og gó!ar sendingar 

heim og #ar af bæ!i jólaskreytingar og eiginlega jólagjafir, og tvær myndabækur 

ákaflega fallegar frá Berlín, önnur stór og hin var nú minni. "a! var frá #essum helstu 

stö!um #arna í Berlín, Unter den Linden og fleiri stö!um. Og mér fannst ákaflega 

gaman a! sko!a #essar bækur og dunda!i miki! vi! #a! á #essum árum. [Ósk$rt]. Og 
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#au tóku #essar bækur me! sér, au!vita!, #egar #au fluttu frá Örnólfsdal, tóku #ær 

me! sér, og #egar #au fluttu a! Hofsstö!um 1907, #á tóku #au #ær me!, #ær voru til. 

Nú svo bara nú man ég ekki eftir neinu sérstöku í sambandi vi! myndir en mér #ótti 

alltaf gaman a! sko!a myndir hvar sem ég var. [Hlé]. 

 
J.". Til? 

 
G.J. Já, já, gjör!u svo vel. 

 
J.". "annig - stó! á a! séra Jóhann "orsteinsson sem var prestur og prófastur í 

Stafholti flutti su!ur til Reykjavíkur hausti! 1909, held ég fari ábyggilega rétt me! 

#a!. "etta var nú elskulegt vinafólk okkar, Stafholtsfólki!, presturinn og presthjónin, 

og viku alltaf fallega bæ!i a! mér og bræ!rum mínum og okkur öllum saman, indælis 

fólk. Sérstaklega var mjög kært á milli fö!ur míns og séra Jóhanns. Nú, einhvern 

veginn var #a! #annig a! mó!ur minni #ótti vi! eiga a! bjó!a prestfrúnni í kaffi á!ur 

en a! hún færi frá Stafholti, svona í vináttu. Frúin kom og var ákaflega elskuleg og 

#a! besta sem ég gat s$nt henni voru nú #essar #$sku bækur og hún sá a! ég haf!i 

ákaflega miki! gaman af #eim. Seinna eftir eitthva! tvo e!a #rjá daga #á sendir hún 

mér fjórar myndir sem höf!u hangi! í svefnherbergi Leifs heitins - sem var sonur 

prestsins - af fyrra hjónabandi, e!a prófastsins, af fyrra hjónabandi. "etta voru fallega 

innramma!ar myndir í gyllta ramma og, nú, eins og gengur a! gerist bara, a! ég held 

núna, venjulegar glansmyndir. Og mér #ótti nú ákaflega vænt um #etta og ég fór ni!ur 

a! Stafholti einsamall strákurinn #arna, ég hef veri!, hva! - eitthva! tíu ára, til a! 

#akka frúnni fyrir. Svo átti ég #essar myndir og #ótti vænt um #ær og #ær héngu uppi 

í ba!stofunni hjá okkur. "essar myndir, #ær eru ey!ilag!ar fyrir löngu, a! ég held, ég 

veit ekkert hvernig #ær ey!ilög!ust, en #ykist #ó vita bara a! #ær hafi ey!ilagst af 

slaga í ba!stofunni. […] Svo #ær hurfu mér og mér hefur alltaf #ótt #a! svolíti! 

lei!inlegt og bækurnar eru nú held ég t$ndar líka, #ær hafa aldrei komi! í mínar eigur 

eftir a! ég fór a! heiman #á vissi ég aldrei hva! um #etta var!. 

 Svo lí!ur og bí!ur og ég gat nú ekki fengist miki! vi! a! hugsa um #etta, #ó, 

en #ó fór ég alltaf eftir a! ég kom su!ur til Reykjavíkur, eftir 1919, á ég held allar 

s$ningar, málverkas$ningar, sem ég gat komist á. Ég man eftir #ví ég hreifst 

óskaplega einu sinni af s$ningu Ásgríms. Hún haf!i veri! um páskana eitthvert ári!, 

ég man #a! nú ekki og ég man heldur ekki hvar hún var, #ví mi!ur, ég var hrifinn af 

henni, [lágt] og svo lí!ur og bí!ur. Og svo lí!ur og bí!ur og ég fer til Danmerkur - og 
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dvel #á hjá Níelsi Bukh á hans mikla skóla Gymnastikhøjskolen í Ollerup á Fjóni og 

hann er ákaflega miki! fyrir myndlist og talar miki! í myndlist oft í sínum fyrir-

lestrum í anatómíunni, í sambandi vi! anatómíuna og líkamsfræ!i - og hefur teki! 

ástfóstri vi! vissa danska málara sem voru b$sna gó!ir, og hann haf!i miki! af 

málverkum uppi í sinni stofu. Ég var nú ákaflega hrifinn af #essum manni - og #a! 

geisla!i út frá honum orkan, dugna!urinn og áhrif hans ur!u sterk á mann í 

líkamsæfingum og leikfimi en ekkert sí!ur sterk bara út af málverkum og listum #ví 

hann gat tala! um #etta af áhuga. Nú, ég sko!a!i #etta, mátti sko!a hans málverk 

[ósk$rt] #egar ég vildi. 

 
Kafli 2 (4 mín. og 41 sek.) 
J.". Enn#á jók #a! áhuga minn á listum a! sumari! sem ég dvaldi á Ollerup, sumari! 

1923, - var #ar bæ!i í vinnu og æfingar, #á fékk hann mann frá Kaupmannahöfn sem 

kom me! steyptar styttur af grískum listaverkum. "a! var Kringlukastarinn, 

Spjótkastarinn, Venus frá Míló og Skraparinn. Ákaflega fallegar styttur. Ég var a! 

vinna á völlunum #arna í kringum skólann á Ollerup, haf!i #a! verk a! slá #á vellina 

og hir!a #á um sumari!, en svo bar til a! ma!urinn sem a! kom me! listaverkin frá 

Kaupmannahöfn - a! hann var einn síns li!s og treysti á #a! a! fá vinnuafl til a! 

hjálpa sér til #ess a! setja stytturnar upp - á Ollerup. En #a! var bara ekki til - #ví #á 

var fólk í æfingum og #a! voru engir karlmenn sem voru aflögu #arna svo ég - Bukh 

ba! mig a! hjálpa nú #essum manni vi! a! setja stytturnar upp. Ég #ótti hafa 

sæmilega bur!i og hann vildi fá sterkan mann, og ég ger!i #a!. Og mér var ákaflega 

vel vi! #ennan mann og hann fræddi mig um $mislegt og mér #ótti ákaflega gaman a! 

tala vi! hann á kvöldin #egar vi! vorum hættir vinnu.  

 
G.J. Vissir!u hver "etta var? 

 
J.". "etta var danskur ma!ur frá Kaupmannahöfn, já, ég er nú búinn a! gleyma 

nafninu núna #essa stundina, líklega hef ég #a! nú einhvers sta!ar. Svo ver! ég a! 

segja frá einu atviki í sambandi vi! #etta. Einu sinni sem oftar sem ég var á fer! í 

Kaupmannahöfn #á - langa!i mig a! sjá #etta steypufyrirtæki sem hann haf!i. Og 

leita, finn #a! og leita #a! uppi - og finn #a! #ví ég haf!i nöfnin #á. Og #á er #essi 

ma!ur fallinn frá en sonur hans tekinn vi! öllu saman. Og #egar ég kem inn í #etta 

húsnæ!i sem #eir höf!u og eiginlega gar! sem #eir höf!u, stóran gar!, #á, nú, ég 

kynni mig og spyr #ennan mann, #á segir hann: „Hann er dáinn en ég er sonur hans“. 
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„Og hefur #ú teki! vi! #essu öllu saman?“ segi ég. „Já, ég hef teki! vi! #essu 

[ósk$rt],“ segir hann. Svo fer hann a! spyrja mig nánar út í #etta og segir svo: „Ert #ú 

sterki Íslendingurinn sem hjálpa!i fö!ur mínum til a! setja upp stytturnar á Ollerup?“ 

„Já,“ segi ég, „ég er hann“. Mér var teki! #arna alveg sérstaklega vel, me! mikilli 

ástú!, bara, og konu minni, og #a! endar me! #ví a! ég fer og #á gaf hann mér fallega 

styttu af gömlu grísku listaverki sem ég á enn #á og stendur á skrifstofunni hjá mér.  

 Svo heldur #etta áfram svona og svo er nú […] dvel ég í Kaupmannahöfn, 

veturinn, framan af vetrinum 1923 [ósk$rt] í um #rjá mánu!i. "á var ég á institútinu 

hjá Kaptajn Jespersyni til a! læra Müllersæfingar. Og #ví mi!ur var ma!ur svo 

fátækur a! ma!ur gat ekki fari! í tíma annars sta!ar, gekk í eitt í#róttafélag og gat 

naumlega borga! í ársfélagi! [ósk$rt], en ger!i #a! #ó. Og svo tók ég #a! fyrir a! 

ey!a tímanum í a! sko!a listasöfnin, #eir eiga gó! listasöfn, Danir, og mest var ég í 

Glyptotekinu. "anga! fór ég á #eim tímum sem ekki kosta!i neitt inn. Og ég sko!a!i 

eins miki! af listaverkum #arna - eins og ég gat og haf!i vit á #á, ég var nattúrulega 

ekki nógu kunnugur, kannski, en haf!i ákaflega mikinn áhuga fyrir #essu og #á l$kur 

nú frásögninni um #a!. 

 
Kafli 3 (4 mín. og 13 sek)  
G.J. Og komstu "á heim hva! nítjánhundru!tuttuguog - 

 
J.". Ég kom heim í marsmánu!i 1924. 

 
G.J. Stofna!ir!u "á Müllersskólann strax? 

 
J.". Nei, #á byrja!i ég á kennslu hjá Ármanni 28. mars - en stofna!i svo 

Müllersskólann [hugsar] ég held 5. apríl. Fékk #á húsnæ!i í Nathan og Olsens-húsinu 

hjá Carl Olsen og hjá honum Fenger sem #á áttu Nathan og Olsen [ósk$rt]. "annig 

stó! á a! #egar mikli bruninn var! í Reykjavík og mi!borgin brann miki! og 

Landsbankinn a! #á gat Landsbankinn flutt í sitt eigi! hús fyrir vori! nítjánhundru! - 

e!a seinni part vetrar 1924 og ég fékk tvö herbergi sem bankinn haf!i haft í Nathan 

og Olsens-húsinu. En #au voru ekki mjög hentug fyrir mig og seinna fékk ég herbergi 

uppi á, ég held a! #a! sé á fjór!u hæ! heldur en #ri!ju, ég man #a! ekki núna, en #ar 

var Steinunn heitin Gu!mundsdóttir sem lengi starfa!i sem nuddlæknir í Reykjavík. 

Hún var #á - hætti #ví, og ég fékk hennar húsnæ!i og var #ar #ar til í janúar 1929.  
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G.J. #á fluttistu yfir í Austurstræti 14? 

 
J.". "á fluttist ég yfir í Austurstræti 14. 

 
G.J. Mér skilst a! "a! hafi nú gerst í Nathan og Olsens-húsinu a! "ú hafir átt "ar 

stóran og mikinn spegil, er "a! ekki rétt, sem a! brotna!i? 

 
J.". [Segir sögu af spegli]. 

 
G.J. #ú fluttir s.s. í Austurstræti 14?  

 
J.". Já, #á flutti ég í Austurstræti 14. Nú - og ég var jafnframt mínu starfi, haga!i nú 

#annig til, a! ég var miki! utanlands á #essum árum, stundum á hverju ári, og alltaf 

hugsa!i ég nú um #etta svona [ósk$rt]. Svo var #a! sumari! 1924 a! ég sá $msa 

ágæta menn í Reykjavík í Müllersæfingum, #á langa!i til a! gera eitthva! fyrir sinn 

líkama og sína heilsu. Einn af #eim var Jóhannes Sveinsson Kjarval, listmálari, sem 

ég aldrei haf!i #ekkt fyrr en a!eins sé! nokkrar myndir eftir hann, sem mér leist ekki 

mjög vel á. En einhvern vegin var eitthva!, #a! var eitthva! í #essum myndum, samt, 

sem ég […] #annig a! ég dróst a! #eim, samt sem á!ur, #ó mér #ætti #ær ekki 

fallegar. Ég var margbúinn a! sko!a meira af nítjándu aldar list, #etta var n$tt fyrir 

mig. 

 
Kafli 4 (4 mín. og 13 sek.) 
G.J. Var Kjarval "á, bjó hann "á í Austurstræti? 

 
J.". Nei, #á bjó hann einhvers sta!ar, ég man ekki hvar, [ósk$rt] ég á #etta allt saman, 

en hann bjó #á einhvers sta!ar uppi í Holtunum, ég er nú ekki alveg viss um hvar #a! 

var. "au voru #arna - . Skólavör!uholti! var a! byggjast á #essum árum.  

 
G.J. Og konan hans var hérna heima líka? 

 
J.". Já, og #au bjuggu #ar. Hann var miki! stundvísari ma!ur heldur en ég bjóst vi!. 

"a! var ákaflega gott a! kenna honum. Hann var ákaflega nákvæmur. Og - hann vildi 

muna æfingarnar og halda áfram a! æfa sig. Og svo var #a! einu sinni a! hann ba! 

mig a! gefa sér tíma og lofa sér a! teikna upp æfingarnar. Hva! hann ger!i. Ég hef 

aldrei sé! #ær teikningar sí!an - en hann skildi #ær, #a! var nóg fyrir hann, en mér 

#ótti #etta nú árans riss hjá honum [hlæjandi], #á, jæja. En #ær dug!u honum. En 
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#annig hófust kynni okkar Kjarvals. Og nú eftir #etta fór ég nú a! sko!a $msar 

myndir eftir hann, me!al annars átti Jón frá Hlí!, sem var ma!ur sem bjó í Reykjavík 

ætta!ur frá Hlí! undan Eyjafjöllum, og - hann átti eina mynd eftir Kjarval. "a! var 

stórt og miki! höfu! sem kom út úr kletti. Ég skildi ekkert í #essu. En Jón frá Hlí! 

fékk eitthva! út úr #essu, útsk$r!i myndina fyrir mér frá sínu sjónarmi!i, og #etta 

var! nú fyrst og fremst til #ess a! ég fór a! fá langt um langt um meiri áhuga fyrir 

málverkum Kjarvals heldur en ég haf!i á!ur. Jón frá Hlí! var elskulegur ma!ur, hann 

kenndi fólki á orgel hér, ég held ekki píanó, og var svona lausama!ur, hann kenndi 

#$sku, var vel a! sér á $msum svi!um, en lífi! var honum ekki #ægilegt. Seinna dó 

#essi ma!ur.  

 
G.J. Er "etta Jón, sá sem a! Halldór Laxnes segir frá í sinni n$justu bók núna, veistu? 

 
J.". Já, hann minnist á hann, hann minnist á hann, #a! er hann. Ágætur ma!ur. Ég 

haf!i gott af a! kynnast honum. Upp frá #essu fór ég a! gefa verkum Kjarvals langt 

um langt um meiri gaum #ví a! #arna fékk ég mann sem a! fræddi mig miki!, og 

vildi gera gott. En - ég var svo ákaflega fátækur - a! ég eiginlega for!a!ist næstum 

#ví a! umgangast Kjarval, #ó hann væri nú stundum á hverjum degi #arna ni!ri í 

bænum, á sömu sló!um og ég - af #ví mig langa!i til a! eignast eitthva! eftir hann, en 

#a! var enginn möguleiki á #ví. Og - ég skal nú fara a! slá botninn í #etta - 

 
G.J. Var Kjarval "á farinn a! selja svolíti! af myndum ? 

 
J.". Já, hann var farinn a! selja myndir #arna um sumari! 1924, #á var hann ákaflega 

gla!ur yfir #ví a! hann var a! - hann gat selt eina mynd. Thor Jensen keypti eina 

mynd af honum fyrir 1200 krónur, #á. Ekki veit ég hva!a mynd #etta var, ég sá #a! 

nú ekki, og - #a! voru nokkrir farnir a! kaupa af honum. Ekki margir. 

 
G.J. Hvenær fluttist hann ni!ur í Austurstræti, "ar sem hann bjó svo? 

 
J.". "a! var nú önnur saga, dálíti! seinna, dálíti! miki! seinna. En svo fór ég ekki a! 

umgangast Kjarval fyrri en - a! hann var búinn a! búa nokkur ár #arna í Austurstræti, 

bara rétt hjá mér, #a! voru bara einn veggur e!a tveir á milli okkar. Og #á var hann 

búinn a! mála, e!a teikna, myndirnar á veggina í vinnustofunni sinni. Og menn máttu 

koma #anga! og sko!a. Ekki man ég hvort #a! kosta!i nokkurn skapa!an hlut. Ég 
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held nú #a! hafi ekkert bara kosta!, en ég held #ó a! einhverjir hafi lagt peninga #ar á 

undirskál. Svo ekki var #a! nú miki!. 

 
 
Kafli 5 (5 mín. og 38 sek.) 
G.J. Bjó hann "arna vi! r$ran kost? 

 
J.". Já- 

 
G.J. Var "á konan farin út? 

 
J.". Já, konan var farin út #arna. Ákaflega, held ég, r$ran kost. Nú, ég var mjög 

hrifinn af #essu öllu saman. "ví mi!ur er ég búinn a! gleyma hva!a ma!ur var me! 

mér #arna uppi #egar ég sko!a!i #etta, hann var hrifinn líka, #a! var einhver kunningi 

Kjarvals. [Ræ!a um hvenær #eir vilji hvíla sig].  

[Halda áfram]. Og - já, eins og ég sag!i á!ur, [ræ!a um upptökutæki!] #á umgekkst 

ég ekki Kjarval nema eins líti! eins og ég gat af #essum ástæ!um a! ég ha!i ekki efni 

á a! kaupa neitt af honum. Vissi #ó af #ví #egar a! hann var $mist me! stillansa e!a á 

fjórum fótum a! mála myndir úti í Landsbanka sem a! #ar eru nú á veggjunum […] 

en fór aldrei út til #ess a! sko!a #ær. En #ó bar fundum okkar einstöku sinnum saman 

á #essum árum úti á götunni og Kjarval fékk hjá mér nokkrar krónur […] og nota!i 

#a!, held ég, a!allega til #ess a! fara a! borga me! á kaffihúsi [ósk$rt] e!a eitthva! 

svolei!is. "etta voru aldrei neinar upphæ!ir. Svo bar #a! vi! a! ég var ni!ri í 

Útvegsbanka, sem #á hét Íslandsbanki [hugsar] held ég, jæja, #a! skiptir ekki máli, 

#a! er sama húsi!, kem #ar ni!ur a! borga víxil. Og kjarval er #ar úti og sér #a! a! ég 

er me! einhverja peninga og spyr mig hreinlega a! #ví hvort ég geti lána! sér 40 

krónur. Já, gengu 40 krónur af #essum víxli sem ég var a! borga og ég lána honum 

#ær. Svo var ekki meira me! #a!, aldrei á #a! minnst. Svo li!u árin. Nema a! einu 

sinni hitti ég Kjarval í Austurstræti, rétt á móti Müller, sem #á var, #a! var #á hús #ar 

sem Silli og Valdi stendur núna. 

 
G.J. Vi! Kolasund sem var í gamla daga? 

 
J.". Já, einhvers sta!ar #ar, já. Og segir vi! mig: „"ú átt hjá mér mynd“. „Ég á enga 

mynd hjá #ér, Kjarval minn,“ segi ég. Vi! vorum alltaf gó!ir vinir, vi! Kjarval, #ó vi! 
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hittumst svona sjaldan. „Jú!“ Hann er alveg ákve!inn í #ví a! ég eigi hjá sér mynd og 

hann segir: „"ú ver!ur a! koma út eftir til mín, núna, a! taka mynd“.  

 Nú, til okkar kemur Sigfús Johnsen, sem sí!ar var s$sluma!ur í 

Vestmannaeyjum - og Kjarval vill fá okkur bá!a upp til sín. Kjarval tekur mynd úr 

einhverju skoti og leggur hana á gólfi! og segir: „"etta er myndin sem #ú getur 

fengi!“. Ég sá ekki nokkurn skapa!an hlut hva! #etta var. "ótti myndin gróf, en sá a! 

hún var falleg, falleg í litum. Og ég hika eitthva! svona og Kjarval hikar líka, hann 

heldur a! ég sé ekki ánæg!ur, og vi! segjum ekki neitt, en Sigfús Johnsen segir: „"a! 

er hver ósvikinn af #ví sem fær #essa mynd“. Svo ég segi: „Já, ég #igg myndina,“ segi 

ég, „og hva! á ég a borga?“ segi ég. „"a! kemur ekki til mála a! #ú borgir neitt, #ú átt 

#etta hjá mér,“ segir hann. Nú, ekki veit ég hvernig á #ví stó!, e!a man #a! ekki, en 

myndina skildi ég eftir, tók hana ekki. Ég held a! Kjarval hafi ekki vilja! láta mig 

fara me! hana , ég var ekki alveg viss me! a! hann hafi veri! búinn a! merkja hana. 

[…] "etta var sumari! 1937.  

 Nú lí!ur og bí!ur. Ég segi Eyrúnu frá #essu a! ég sé búinn a! fá mynd eftir 

Kjarval og […] hún komi seinna. Nú lí!ur og bí!ur, langur tími. Um hausti! í 

snarvitlausu ve!ri - #á er komi! inn í dyrnar, einhver ma!ur, í allmiklu fasi, allmiklu 

fasi, hann er me! sjóhatt í svartri kápu, og me! mynd í einhverjum ógnarumbú!um 

undir hendinni, og spyr hvort ég sé heima. Húsvör!urinn segir #a! og ég náttúrulega 

tek á móti honum, og #á er hann a! koma me! #essa mynd til mín. 

  
G.J Var "etta "á Kjarval? 

 
J.". "etta var #á Kjarval me! myndina, sem heitir Hraun-gígja. "a! er fyrsta - fyrsta 

málverki! sem ég eigna!ist eftir Kjarval. 

 
G.J. Já, en varstu ekki á!ur búinn a! eignast "essar svörtu myndir hérna, sem a! 

hanga á veggnum hérna? 

 
J.". Nei, #ær koma á eftir, #etta var fyrsta málverki!.  

 
Kafli 6 (11 mín. og 51 sek.) 
G.J. En á!ur varstu nú búinn a! eignast mynd eftir Gísla Jónsson, og eins, hérna, 

Ásmund Sveinsson, veggmynd, relief, svona, og "a! var "egar vi! áttum heima á 

Frakkastíg 12, sennilega 1932, "rjú, fjögur, eitthva! svolei!is? 
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J.". Já, ég var mjög hrifinn af öllu sem Ásmundur ger!i. Hann var ákaflega elskulegur 

ma!ur í vi!kynningu og #annig stó! á a! foreldar mínir og foreldrar hans voru miklir 

kunningjar. Hann var úr Dölunum en ég úr Borgarfir!inum. Og hann var ákaflega 

elskulegur ma!ur og fræddi mig miki!, s$ndi mér ákaflega margt, og #essar myndir 

keypti ég af honum #á. En #ú ert a! tala um myndina eftir hann Gísla. Henni var stillt 

út í verslunina Kötlu, ég man ekki hvort Katla hafi #á veri! - ég held a! Katla hafi #á 

veri! í Bankastrætinu, en seinna var hún inni á Laugavegi í fjöldamörg ár. Ég var 

hrifinn af #essari mynd. Hún er í bláum lit, er frá Snæfellsnesi og heitir Kiljur. Og 

keypti hana á 50 krónur. Gaf mó!ur #inni hana í jólagjöf. Og hún var ákaflega 

skúffu!, fyrir miklum vonbrig!um #egar ég kom me! #etta heim, ég ætla ekki a! 

leyna #ér af #ví [ósk$rt], geysilega miki! [hlæjandi], hún, hélt hún myndi ver!a eins 

glö! eins og ég. En hún tók nú samt vi! henni og haf!i nú einhver or! um #a! a! ég 

ætti ekki a! vera a! ey!a peningum í #etta en ég var ákaflega gla!ur yfir #ví a! hafa 

gefi! henni #essa jólagjöf. Og hún var nú seinna glö! yfir #essari mynd af #ví #etta er 

mjög falleg mynd eftir Gísla.  

 
G.J. Já, reglulega falleg mynd. 

 
J.". Já, af #ví a! #ú varst a! tala um #essar myndir, teikningarnar, sem hanga hérna #á 

vil ég segja a! #ær komu nú eiginlega sama hausti! […] og Kjarval kom me!, og ég 

fékk málverki!. 

 
G.J. #a! er "etta andlit "arna, vangamynd og "etta stu!laberg og fossinn? 

 
J.". Já, hún heitir Hrím, #essi, ne!ri myndin, hin heitir bara Hugmynd. Og - Kjarval 

fékk nú einhverjar krónur #á fyrir #a! en #essar myndir hef ég nú kannski einhvern 

tíma geta! borga! betur en #a! var aleg sama hva! ég tala!i oft um #a! vi! Kjarval a! 

mig langa!i til a! borga Hraun-gígjuna betur heldur en ég ger!i #arna, #ví #etta var 

ekkert sem hann átti hjá mér, ma!urinn, nokkrar krónur bara -en #a! fékk ég aldrei. 

Ég mátti aldrei minnast á a! borga hana meira. "ó ég hafi borga! margar myndir 

miki! meira heldur en hann setti upp #á mátti hann aldrei heyra #a! a! taka pening 

[ósk$rt]. Nú skulum vi! hvíla okkur. [Hlé]. 

 Jæja, já, ég vil - ég vil lei!rétta svolitla missögn frá #ví um daginn. Ég 

eigna!ist teikningarnar sem eru hérna inni í stofunni, bæ!i höfu!i!, fantasíuna, og 

eins Hrím, á undan málverkinu sem ég fékk fyrst frá Kjarval, sem var Hraun-gígjan.  
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G.J. #etta eru nú ekki teikningar heldur einhvers konar - eitthva! anna! efni. 

 
J.". Já, #a! er nú náttúrulega ekki teikningar, #a! er alveg rétt hjá #ér, en #a! er erfitt 

a! greina hva! #etta er. "etta eru nú ekki málverk en hann hefur nota! $msa liti til 

#ess a! gera #essi listaverk. 

 
G.J. Já, "etta eru myndirnar sem hanga "arna hægra megin vi! jökulmyndina? 

 
J.". Já, #a! eru #ær myndir. En hitt er rétt sem ég sag!i um daginn a! Hraun-gígjan er 

fyrsta málverki! sem ég eignast eftir Kjarval, en ekki fyrsta verki!. "etta voru fyrstu 

verkin sem ég eigna!ist eftir hann.  

 
G.J. Manstu nokku! hver atvik voru a! "ví e!a hvernig "a! var? 

 
J.". Jah, ég var nú búinn a! tala um #a! held ég [ósk$rt] um daginn a! ég held ég hafi 

sagt, hann kom bara me! #etta til mín. Ég vissi aldrei ástæ!una en ég var! alltaf var 

vi! svo, e!a fann svo mikla hl$ju hjá Kjarval til mín og til okkar og náttúrulega má 

segja #a! núna strax a! miki! af #essum listaverkum sem ég á eftir Kjarval er fyrir 

#a! a! hann vildi a! ég keypti #au. Hann rak mig stundum til a! kaupa viss málverk. 

Og til dæmis me! Fornar sló!ir sem ég ætla nú a! tala svolíti! meira um seinna, ég 

var búinn a! geyma hana hjá mér inni í stofu í tvö ár á!ur en ég eigna!ist hana. Hann 

vildi bara a! myndin yr!i hjá mér alltaf. Svo get ég haldi! áfram, ég ætla!i a! fara a! 

segja #a! - a! #etta hélt svo áfram hjá mér og okkar samstarf hélt áfram, a! ég fór a! 

eignast fleiri og fleiri myndir. Ég eigna!ist #arna, já, líklega hef ég ekki eignast fleiri 

myndir, fyrr en, frá #ví ég keypti Fornar sló!ir, svo kom, svo eigna!ist ég 

Öxarárfoss. Hana eigna!ist ég #rjátíuogníu - #rjátíuogníu já, en hann mála!i hann #á 

um jólin og hátí!irnar #rjátíuogátta, svolei!is ég eigna!ist hana snemma á árinu 

#rjátíuogníu. Og hann mála!i #essa mynd bara handa mér. Og hann mála!i hana úti 

#á í skammdeginu, #ess vegna er hún svona ákaflega dökk hjá honum. [Lágt] 

Skemmtileg.  

 
G.J. #ú hefur nú einhvern tíma, held ég, sagt mér eitthva! meira um myndina Fornar 

sló!ir, hvernig hún var! til, var "a! ekki? 
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J.". Já, ég skal gera #a!, #ví a! náttúrulega, #a! má segja a! hún sé nú næst í rö!inni, 

#ví hann kom me! hana, hún var á okkar heimili í tvö ár eins og ég sag!i á!an, á!ur 

en ég eigna!ist hana. Ég vissi aldrei hvernig á #ví stó! a! hann kom me! #essa mynd 

en #essi mynd var mjög eftirsótt verk, af sumum mönnum sem höf!u mikinn áhuga á 

málverkum. En, og ég ba! hann aldrei um #essa mynd, og ég #ekkti hana ekki bara 

#egar hann kom me! hana til mín. En #a! skiptist svo í tvö horn me! hana a! sumum 

kunningjum okkar Eyrúnar fannst myndin svo ljót a! hún væri ekki hafandi uppi í 

stofu fyrst #egar hún kom. Vi! #ráu!umst nú vi! #a! og höf!um nú myndina uppi og 

ég fékk nú alltaf meiri og meiri mætur á #essari mynd, hún er snilldarverk hjá honum. 

En hvernig a! hún var! til er svolíti! einkennileg saga - um #a!. Hann var uppi á 

Kolvi!arhóli eins og hann var oft og labbar me! bretti og öll tæki frá bænum og su!ur 

í hraun og stefnir, stefnir á Jósefsdal. Finnur #ar gamlan götusló!a sem a! voru gamlir 

tro!ningar og lágu sennilega su!ur í Selvog - hélt hann. Nema, #egar hann er búinn a! 

ganga lengi, ekki vissi ég hvar #a! var í hrauninu e!a hvort #a! var #egar hann var 

kominn upp á fjalli! #á finnur hann - gengur hann fram á gamlan hnakk. Og hann 

s$ndist mjög heillegur, og hann er #arna mosavaxinn e!a í mosanum og svo fer hann 

a! hreyfa vi! honum en #á er #etta tómt tjón. Svo gjörsamlega ón$tur - a! öllu leyti, 

[ósk$rt] búinn a! liggja #arna í fleiri, fleiri ár náttúrulega og #a! var kominn mosi yfir 

hann. Svo honum fer a! detta $mislegt í hug, fór a! hugsa um alla #essa sjómenn sem 

gengu #arna su!ur á veturna, alla #essa menn sem gengu #arna á vorin og alla #essa 

menn sem a! höf!u fari! #etta, #essa tro!ninga #arna. Og #á málar hann - #essa mynd 

en ofan á a!ra mynd sem hann var búinn a! mála á!ur - og hún var í #essum sömu 

litum og Fornar sló!ir eru nú, en #á kalla!i hann hana Sumar og var landslagsmynd, 

og #essa mynd sá ég eitt haust sem haldin var s$ning í svonefndum Kartöfluskála sem 

a! stó! #á rétt fyrir vestan Gar!astræti!, ekki líklega á ósvipu!um sló!um og 

Hallveigarsta!ir voru bygg!ir seinna, e!a einhvers sta!ar #ar. "a! muna margir eftir 

#essum s$ningum, #etta voru skemmtilegar s$ningar. En hann var aldrei ánæg!ur 

me! #á mynd og segist hafa veri! heppinn, #a! hafi enginn vilja! kaupa hana á 

#essari s$ningu. Hann átti #rjár myndir á #essari s$ningu og hann málar, notar #essa 

mynd, tekur #etta léréft [ósk$rt], nema hann tekur #essa mynd og málar Fornar sló!ir 

á hana. Ekki veit ég hva! hann var lengi a! #ví - [flettir blö!um. Ósk$rt].  

 
G.J. Hún vir!ist vera málu! 1943 
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J.". Já, #a! var víst rétt, já. "a! er alveg rétt hjá #ér, #a! er rétt sem stendur #arna. Og 

hann hreyf!i hana aldrei eftir a! hún kom til mín, ekki setti pensilstrik í hana, hann 

var búinn a! merkja hana og allt hva! eina. "a! er kannski, ég veit ekki hvort Kjarval 

#ótti kannski vænt um nokkra mynd, ég vissi ekki hvernig #a! var, en hann mat sínar 

myndir ákaflega misjafnt. Sumum myndum hélt hann fram, fram yfir a!rar myndir, og 

var nú ekki alltaf skynsamlegt a! fara alveg eftir hans áliti me! #etta #ví Kjarval var 

nú svolíti! gamansamur stundum [hlær] og #a! gat veri! a! hann héldi fram ákaflega, 

a! manni fannst, svona lakari mynd heldur en manni leist á sjálfum. En - sumir sög!u 

a! #etta væri nú stráksskapur í honum og má vel vera a! hann hafi nú veri! svolíti! 

skr$tinn. Kjarval haf!i nú sína galla alveg eins og a!rir menn [hlær]. En #etta var nú 

svona, [ósk$rt] #a! var honum einrætt a! #a! mátti enginn eignast #essa mynd og ég 

hef aldrei mátt taka rammann utan af henni e!a breyta honum nokkurn skapa!an hlut. 

"ó ver!ur #a! nú náttúrulega gert einhvern tíma seinna #ví hann er or!inn slitinn og 

lei!inlegur. En ég er búinn a! lána #essa mynd á ákaflega marga sta!i. Hún er búin a! 

fara til Nor!urlandanna, hún er búin a! fara út og hún er búin a! fara til Ítalíu, hún er 

búin a! vera á ótalmörgum s$ningum hér innanlands og nú er langt sí!an ég hætti a! 

lána hana. Ég var or!inn lei!ur á #ví. Stoppa.  

 
Kafli 7 (6 mín. og 20 sek.) 
J.". Já, ég er búinn a! segja frá Fornum sló!um nokku!. Svo kemur Kjarval í húsi! til 

mín me! mikla s$ningu 1942. Hún var geysimerkileg s$ning og margir hafa tali! 

hana eina bestu s$ningu sem Kjarval hefur haldi!. Ég er nú ekki viss um #a!. En 

margar ákaflega gó!ar myndir voru á #eirri s$ningu. "á var Kristján Jónsson farinn a! 

hjálpa Kjarval ákaflega miki! og #essi s$ning stó! ákaflega miki! á Kristjáni 

Jónssyni og Kristján Jónsson er fyrsti ma!urinn sem kemur málverkum Kjarvals 

virkilega í ver!. Hann setti ver!i! á #essar myndir, fór #ar au!vita! svolíti! a! rá!um 

Kjarvals - en ekki nema takmarka! - a! mér fannst. Ég var hjá #eim í stóra salnum, 

s$ningin fór fram í stóra salnum í húsinu mínu 1942 og byrja!i #á a! mig minnir, ég 

held #a! sé rétt hjá mér, sí!ast í ágúst, já, e!a seinni hluta ágústmána!ar, og eitthva! 

fram í september og #ótti ákaflega einkennilegt a! Kjarval skyldi vera a! hafa 

s$ningu á #eim tíma en #á fékk hann bara ekkert hús anna! en salinn hjá mér. Ég get 

nú sagt eitthva! meira um #a!, #essa s$ningu, en jæja, vi! skulum halda áfram me! 

#etta. Og hann hefur #arna s$ningu og #a! selst allt saman upp á tuttugu mínútum. 

Svolei!is a! Kristján haf!i geysimiki! a! gera. Ég var vi! a! hengja s$ninguna upp 
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og hjálpa #eim til #ess. Vi! breiddum á gólfi! í salnum ákaflega vel, fyrst pappa og 

svo pappír #ar ofan á. Pappír var hengdur á rimlana til #ess a! #a! skítti ekki neitt út 

#ví a! salurinn var mjög fallegur og ósnortinn af me!fer! #á vel lakka!ur og allt 

svolei!is nokku! og #a! mátti ekkert skíta út #arna. S$ningin var opnu! á 

laugardagsmorgni og ég var hjá #eim, Kjarval og Kristjáni, á föstudeginum og langt 

fram eftir á föstudagskvöld en dreif mig austur í Hverager!i, vi! bjuggum #ar #á um 

sumari! vi! Eyrún, og #eir vildu nú, bæ!i Kristján og Kjarval, lög!u ansi miki! a! 

mér a! vera vi! opnun s$ningarinnar en ég vildi #a! ekki. Mig lang!i svo til #ess a! 

eignast málverk en ég haf!i engin efni á #ví. Ég átti, var búinn a! safna mér 6000 

krónur #á, og #a! ætla!i ég allt til #ess a! færi í a! gera húsi! hreint. "a! var ákaflega 

miki! verk a! gera húsi! hreint á #eim árum af #ví herinn hann var, bjó #arna úti á 

ló!inni me! sína bragga og sína kolakyntu ofna og húsi! var! ákaflega óhreint 

[ósk$rt] en #etta passa!i alveg hjá mér a! #a! kosta!i mig #á 6000 krónur a! gera 

húsi! í stand fyrir veturinn og ég setti #essa peninga í #a! en enga mynd keypti ég. 

Kjarval bau! mér, og #eir, a! taka frá einhverja mynd #ó ég gæti ekki borga! hana en 

ég #á!i #a! ekki, #ó ég hafi nú sé! eftir #ví seinna, kannski. En, #etta fór nú svona, en 

#á lofu!u #eir mér a! láta mig hafa gó!a "ingvallamynd einhvern tíma fyrir 

s$ninguna #ví ég tók ekki eina krónu fyrir húsi!, enda kosta!i #a! mig ekki neitt a! 

lána honum húsi!, ég bara kynti #a! eitthva! svona #ægilegt. En sannleikurinn er sá, 

#ó ég hafi nú fengi! margar myndir hjá Kjarval og meira a! segja a! hann hafi gefi! 

mér myndir #á kom hann aldrei me! #essa mynd sem hann ætla!i a! láta mig hafa 

fyrir húsi! og ég hef aldrei fengi! hana [hlær], #ó ég hafi nú stundum hlegi! a! #ví, 

en #a! er nú svona, #a! var nú önnur saga. En #essi s$ning gekk ákaflega vel og 

Kjarval var afar gla!ur yfir #ví og Kristján Jónsson átti sinn stóra #átt í #ví hva! #etta 

gekk vel hjá honum. Eins og hann átti stóran #átt í #ví a! Kjarval gekk allt vel á 

#essum árum #arna. Nú, svo ske!ur ekki neitt en Kjarval hann b$r hjá okkur um jólin 

[hugsar] 1943 og fjögur um hátí!arnar #á. Eyrún bjó um hann ni!ri í búningsherbergi 

til hægri #egar ma!ur kemur inn úr útidyrunum og #a! var ákaflega skemmtilegt a! 

hafa hann #arna. Hann var ákaflega gla!ur og hann teikna!i ein lifandis ósköp. Og #á 

var hann svo gla!ur líka, #á mála!i hann Gulu könnuna og hún er […] fyrirmyndin af 

henni er bara úr #essu búningsherbergi hjá honum. Stóllinn, bor!i! hérna sem kannan 

stendur á og dúkurinn eru hlutir sem Eyrún átti og enn eru til og myndin sem a! sést 

#arna er vetrarmynd frá "ingvöllum sem a! Óttar Ellingsen eigna!ist seinna. 

Bækurnar sem eru á bekknum eru jólagjafir frá Einari Jónssyni, listamanni. Og 
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blómin setti Eyrún í könnuna, #essa gulu könnu. "essi kanna er gjöf frá Díönu 

Einarsdóttur, vinkonu okkar, og #etta er ákaflega skemmtilegt og minningaríkur 

hlutur. Nú Kjarval var nú fyrst a! hugsa um a! gefa hreingerningarkonu ni!ri í 

Austurstræti #essa mynd en #ótti #a! nú kannski nokku! miki! og tala!i um #etta vi! 

mig en svo sannfær!ist hann á #a! a! selja mér myndina. Hva! hann ger!i, og fékk 

svona sæmilegt ver! fyrir hana. Ekki var hún ákaflega d$r en #a! var nokku! gott 

ver!. Og #a! fór nú allt saman vel. Svo eigna!ist ég -  

Kafli 8 (16 mín. og 50 sek.) 

[vantar] 

J.".- hélt nú kannski, ni!ri í Listamannaskálanum gamla, og hún heppna!ist ákaflega 

vel. Og #á vorum vi! vi! #etta Kristján Jónsson náttúrulega fyrst og fremst, hann sá 

um s$ninguna og ver!lag!i allt eins og á!ur og bró!ir hans, hann Hafsteinn. "a! 

seldist, #a! sem seldist, #a! seldist allt upp á korteri e!a tuttugu mínútum. "a! var 

óskapleg eftirsókn eftir #essum málverkum, alveg gífurlega, alveg gífurlega. "eir 

höf!u or! á #ví #á, Bandaríkjamenn, sem höf!u mikinn áhuga, sumir #eirra, fyrir 

listum, a! #eir höf!u aldrei nokkurn tíma sé! #a! vi! opnun s$ningar a! #a! stæ!u 

fleiri hundru! manns - a! #eir sög!u, fyrir utan dyr til a! komast inn. En #á var #a! 

#annig a! fólki! stó! alveg frá dyrunum og út í Kirkjustræti, #a! var óhemju- [ósk$rt] 

og fullt inni. Jæja, en #á var ég búinn a! lána Kjarval dálíti! mikla peninga á #á vísu 

og #á keypti ég Fornar sló!ir, fékk a! borga hana, jökulinn, hérna, Snæfellsnesjökul, 

sem hefur hangi! hér inni í stofunni hjá okkur alltaf og eina ákaflega gó!a mynd, litla, 

dökka, sem ég á, sem a! heitir Vor vi! Ingólfsfjall. Hún er mjög vel ger! mynd. "etta 

var nú svolei!is, út úr #essu #á voru margir menn sem vildu fá sömu myndirnar og 

me!al annars vildu nú vissir menn fá jökulinn, ekkert ákaflega, en #a! var sótt 

ákaflega miki! eftir #essari mynd Vor vi! Ingólfsfjall. Margir sem vildu kaupa hana, 

#a! var bo!i! miki! í hana en Kjarval lét sig ekki. Hann lét mig hafa hana. Og #á 

bættist alltaf ákaflega miki! vi! hjá mér af myndum.  

 
G.J. En einhvern tíma var "a! á "essum tíma sem a! Kjarval fór a! búa uppi á 

Lindargötu. Hvenær var "a! eiginlega, manstu "a!? 

 
J.". Já, #a! var seinna. "a! var [hugsar] 1945, eftir #essa s$ningu. "á fór hann a! - og 

var #ar í tvö ár sem heimilisfastur ma!ur. Og var bæ!i í fæ!i hjá okkur og haf!i 

[ósk$rt] og einhverja #jónustu haf!i hann, ég held #a! hafi nú veri! #vegi! af honum 
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annars sta!ar, fötin hans. "á keypti ég mublur handa honum í austurherbergin tvö og 

mikinn legubekk til a! sofa á sem var n$tt fyrir hann, a! fá almennilegan bedda til a! 

sofa á e!a bekk, #ví hann var ákaflega mikill tossi me! #a!, a! hafa ekki gó! rúm, 

fannst mér. Mér fannst hann aldrei hugsa nógu miki! um #a!. Og ég held honum hafi 

nú li!i! vel #arna og hann var ánæg!ur og #a! bar náttúrulega ákaflega margt til 

tí!inda. "a! heimsóttu hann margir - 

 
G.J. [Lágt] "a! er síminn til "ín. [Hlé]  

 
J.". Hann gat alltaf komi! me! menn #egar hann vildi í kaffi til Eyrúnar og honum 

#ótti nú ákaflega vænt um #a!. Og #a! var einkennilegt me! hann hva! hann gætti 

#ess a! reyna a! vera stundvís í matinn #ó honum gengi #a! nú illa og væri #a! nú 

ekki e!lilegt en #á reyndi hann #etta nú. Hann vildi ekkert gera á móti Eyrúnu, hélt 

ósköp af henni. […] Hef!i nú sjálfsagt or!i! hjá okkur lengur, hann var hjá okkur í 

tvö ár, ef #a! hef!i ekki komi! #a! fyrir a! Eyrún hún veiktist ákaflega illa og #urfti 

a! liggja á spítala í #rjátíuog#rjár vikur. "etta féll honum mjög illa og áleit a! #a! 

væru einhverjir illir andar sem hef!u hlaupi! í hana [hlær] og #etta var! til #ess a! ég 

var! a! fá ágæta konu til a! hugsa um mat handa okkur. "a! er bæ!i a! #ú, 

Gu!mundur, #ú varst nú #á heima og #a! var fleira fólk á mínu heimili #á - Jóhann 

Ingjaldsson og fleira fólk. "essi kona hún haf!i einn galla sem var svolíti! lei!inlegur, 

hún var me! exem á höndunum, #urfti stundum a! vefja höndurnar. En Kjarval líka!i 

#a! ákaflega mi!ur og áleit a! #etta - ekki af #ví hann væri beint hræddur vi! exemi!, 

en honum ge!ja!ist mjög illa a! #essu og einu sinni er #a! a! Kjarval minn hann 

stekkur bara alveg í burtu, og kemur ekki í matinn aftur. Mér #ótti #etta nú lei!inlegt 

og sérstaklega af #ví #etta voru nú ekki gó!ar a!stæ!ur hjá mér, en #etta var! a! vera 

svona eins og hann vildi og hann tók sín rúmföt og fór aftur ni!ur í Austurstræti. Ekki 

var nú rei!i hans meiri en #a!, e!a óánægja, heldur kom hann nú daginn eftir og fékk 

sér nú kaffisopa eins og á!ur og allt fór #etta vel og ánægjulega. En #á var hann búinn 

a! safna í mikla s$ningu sem var haldin í #essum gamla Listamannaskála 1947 og #a! 

var geysilega mikil s$ning miki!, ákaflega mikil s$ning og um #essa s$ningu sá 

Kristján Jónsson eins og hinar fyrri s$ningar og ger!i #a! náttúrulega eins og honum 

var von og vísa me! mikilli pr$!i. Ég held ég ætli ekki a! halda lengra núna. [Hlé]. 

 
G.J. Manstu nokku! á hva!a tímabili "a! var sem Kjarval átti heima uppi á 

Lindargötu 7? 
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J.". Já […] ég man #a!. Hann hélt mikla s$ningu, sem ég held ég hafi geti! um á!ur, 

1945, […] og var #á #annig ástatt hjá honum a! - $miss konar fólk e!a unglingar, 

piltar, voru farnir a! vera nokku! ásæknir vi! hann ni!ri í Austurstræti #ar sem hann 

bjó og eftir #ví sem Ólafur á Hellulandi sag!i mér, #á haf!i hann komi! nokkra 

morgna til hans mjög snemma, #á lá hann frammi á gangi í sínum rúmfötum en #essir 

a!komumenn, e!a a!komudrengir, #eir lágu inni á stofunni hans, málarastofunni 

hans, og voru í rúmi hans og á bekk sem a! var #ar inni. Og einhvern veginn var #a! 

svo a! eitt kvöldi! - og ég held á!ur en s$ningin hófst, e!a á!ur en s$ningin var 

opnu! ni!ri í skála, #á kom hann til konu minnar og drakk kaffi um kvöldi! og ba! 

hana um #a!, e!a spur!i hana a! #ví, hvort hann mætti sækja sængina sína ni!ur eftir. 

Og hún - Eyrún ver!ur í dálitlum vandræ!um me! #etta, vill au!vita! ekki neita 

Kjarval um nokkra bón, og segir: „Já, komdu me! sængina #ína“. "etta var! allmiki! 

vandamál hjá okkur #ví #a! var alls sta!ar sofi!, #a! var sofi! frammi á svölum og 

#a! var alls sta!ar sofi!, #a! var svo margt fólk hjá okkur. Piltar sem voru í æfingum 

og voru ákaflega fátækir og #urftu a! fá ód$rt húsnæ!i e!a húsnæ!i fyrir ekki neitt, 

og #etta var nú stundum í mat hjá Eyrúnu líka. Jæja, nema hann sækir sængina sína og 

vi! ákvá!um #a! á me!an hann var ni!ur frá a! #a! yr!i a! leggja sængina á bekk, 

legubekk, sem vi! áttum og setja hann vi! hli!ina á ö!rum legubekk inni í 

hornherbergi #ar sem ég haf!i haft skrifstofuna mína. En sá galli var nú á #essu, samt, 

a! ég var! a! komast á skrifstofuna klukkan níu á hverjum einasta morgni #ví ég 

byrja!i kennslu snemma. Og vi! ger!um Kjarval grein fyrir #essu og #a! var allt í 

lagi, „bara a! vekja mig,“ sag!i hann, „bara rífa mig upp“. Nú, #etta gekk nú í nokkra 

daga en #essi legubekkir voru allt of stuttir fyrir manninn, hann var svo stór ma!ur, a! 

honum gat ekki li!i! vel #arna #ó hann seg!i #a!. En hann haf!i náttúrulega hita og 

ró á nóttunni. Svo ég lét strax gera legubekk handa honum og setti hann inn á 

skrifstofuna mína á hverju kvöldi og svo var hann tekinn út a! morgni. Húsvör!urinn 

hjálpa!i mér til #ess, #egar a! Kjarval ger!i #a! ekki sjálfur. Og #etta fór nú vel og 

honum lei! vel en hann var! - ég var! a! rífa hann upp alltaf korter fyrir níu á 

hverjum einasta morgni. Honum líka!i #a! nú ekki vel til a! byrja me! en ég ger!i 

honum grein fyrir #ví af hverju ég #urfti a! gera #etta og #etta fór vel. Og eitt sinn 

#egar ég var a! segja Bjargmundi, bró!ur hans, frá #essu #á sag!i Bjargmundur: 

„Hann Jói bró!ir hann hefur nú gott af #essu, hann er nú ekki vanur a! vera stundvís á 

fætur“. Og ég held nú bara a! #etta hafi veri! rétt hugsun hjá Bjargmundi, #ví 
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einhvern vegin var #a! a! mér fannst heilsa Kjarvals breytast miki! vi! #etta allt 

saman. "a! hefur kannski veri! ögn #ví a! #akka a! hann fór snemma á fætur en hann 

lif!i náttúrulega reglusamara lífi #arna. Og svona gekk #etta langt fram í aprílmánu! 

1945. […] Já, #etta gekk bara vel. En svo seinna á #essu ári, ég held #a! hafi! veri! 

um vori! #á fór piltur, skólapiltur sem var hjá okkur, ég held #a! hafi veri! Jóhann 

Ingjaldsson sem var #arna í Háskólanum, e!a nei, líklega í Menntaskólanum víst, 

hann fór úr herberginu og flutti heim til sinna foreldra austur á Stokkseyri #á. Og #á 

fékk Kjarval #essi herbergi, #essi litlu herbergi austan í húsinu og […] e!a #á voru í 

austurhli! hússins, #a! er búi! a! breyta #essu dálíti! núna. "á fór hann í sinn legu-

bekk og ég keypti, var ég ekki búinn a! segja frá #essu? Ég keypti mublur, tvo stóla 

og bekk og setti inn hjá honum og ger!i fína stofu og gott svefnherbergi #arna.  

 
G.J. Hann haf!i "arna s.s. tvö herbergi? 

 
J.". Hann haf!i tvö herbergi, já, haf!i tvö herbergi, og mér fannst honum lí!a vel 

#arna. Vi! ætlu!um a! setja teppi á gólfi! en #a! vildi hann ekki. Hann vildi ekki 

teppi, en #etta var nú eins og hann vildi hafa #a!, held ég. Og honum #ótti ákaflega 

vænt um #etta, ákaflega vænt um #a! og hann var! virkilega #akklátur fyrir #etta og 

honum lei! vel og #arna gat hann teki! inn gesti #egar hann vildi, [ósk$rt] og hann 

var eins og heimama!ur og Eyrún kom alltaf me! kaffi handa gestum hans #egar hann 

ba! hana um #a!. Og hann gat, #a! var afar gott samkomulag á milli #eirra, Eyrúnar 

og hans, og hann var eiginlega ákaflega einlægur vi! hana og bara kom og ba! hana 

um kaffi handa #eim sem a! honum var nú ekki eiginlegt a! gera en honum lei! vel 

#arna. Svolíti! bjátar nú á #etta, samt, a! vissu leyti, ekki hjá Kjarvali, sem var #a! a! 

#a! voru menn a! óná!a hann, fullir menn, og hann var ákaflega hreint lei!ur yfir #ví. 

Bæ!i af #ví hann vildi nú ekki hafa #á hjá sér og svo fannst honum hann gera Eyrúnu 

svo mikla ólukku me! #essu. Eins og #ú veist #á hefur nú okkar heimili alltaf veri! 

nokku! bindindissamt og hann vildi ekki a! drukknir menn kæmu hérna. En svo var 

#arna a! ein kona kom #arna alloft, hún var köllu! Tobba. Hún var vinkona og 

fylgikona bró!ur hans Ingimundar, Ingimundur [ósk$rt], eins og kalla!ur var, og 

Eyrún tók líka á móti henni, en ákaflega var nú Kjarval minn #vinga!ur af hennar 

heimsóknum, samt sem á!ur, blessa!ur, #ó hann vildi nú gera henni eitthva! gott. Ég 

ætla a! stoppa svolíti!. [Hlé]. 

 
G.J. Manst "ú eftir nokkrum ö!rum sem komu til hans í heimsókn? 
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J.". Já, #a! voru nú $msir menn svona úr bænum. "a! var nú #a!. Til dæmis Ólafur 

frá Hellulandi kom nú alltaf #egar hann kom í bæinn. Nú svo komu #eir nú #arna, 

Kristján Jónsson kom nú víst nokkrum sinnum, #a! var nú ekki oft og Gu!mundur, ég 

man nú ekki hvers son hann er, já, e!a var. Gu!mundur hét ma!ur, ákaflega #reklega 

vaxinn ma!ur, og fallegur ma!ur, en var ofdrykkjuma!ur. Og hann kom mjög oft. 

 
G.J. Var "a! Gu!mundur Daníelsson? 

 
J.". Já, #a! var Gu!mundur Daníelsson, já Gu!mundur Daníelsson, alveg rétt, #a! var 

Gu!mundur Daníelsson. Og hann ger!i svo vel vi! #ennan mann a! einu sinni #egar 

hann haf!i gó!a peninga, hann Kjarval, #á keypti hann tvenn föt á hann hjá Andrési -  

Andréssyni, sem Andrés sauma!i á hann. Og, hann keypti skó og skyrtur handa 

honum og dubba!i hann svona upp og ég ver! a! segja #a! a! #rátt fyrir útliti! á 

Gu!mundi, sem var nú ekki alltaf gott, #á var hann fallegur ma!urinn #egar hann var 

kominn í #ennan skrú!a sem Kjarval gaf honum [hlær]. En #ví mi!ur #á átti nú 

Gu!mundur #essi föt ekki mjög lengi, nema önnur #eirra, hann sleit #eim út og átti 

#au nú held ég bara í mörg ár [ósk$rt], #ví a! hin #urfti hann nú a! selja fyrir aura. Og 

líka!i Kjarval #a! ekki illa. Hann sag!i bara mannin hefur vanta! peninga.  

 
G.J. Var nokku! um "a! a! a!rir listamenn kæmu og heimsóttu Kjarval?  

 
J.". Uu - #a! var ekki miki! um #a! #egar hann bjó #arna. "ó kom #a! fyrir. Ég man 

eftir einum manni sem kom töluvert oft til hans. "a! var Einar Markan. Einar Markan 

var a! $msu leyti ágætur ma!ur, en hann var ákaflega lei!inlegur me! áfengi. Og #ví 

mi!ur kom hann stundum #egar hann var #annig stemmdur. "a! voru $msir fleiri, ég 

er nú ekki alveg viss um #etta núna. Og svo voru menn a! koma utan af, utan af landi, 

margir sem a! komu í bæinn og hittu Kjarval, og honum #ótti ákaflega gaman a! 

koma heim me! #á og s$na #eim hvernig hann byggi. 

 
Kafli 9 (7 mín. og 45 sek.) 
G.J. Kjarval hefur nú "ekkt marga utan af landi af sínum fer!um? 

 
J.". Mjög marga og hann var held ég ákaflega vinsæll ma!ur í sínum fer!um. Og allir 

vildu taka vel á móti Kjarval.  

 
G.J Manstu hvar hann mála!i helst, á hva!a stö!um á landinu hann mála!i helst? 
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J.". Hann var nú á #essum tíma, hann var miki! austur í Skaftafellss$slum, austur á 

Klaustri, ákaflega miki!. Hann var vestur á Snæfellsnesi, miki!. Hann mála!i miki! á 

Snæfellsnesinu strax 1942, minnir mig. Og svo fór hann nor!ur, hann var dálíti! fyrir 

austan. Hann átti nú ví!a innhlaup á bæjum, ákaflega a! fólk vildi vera gott vi! hann 

og s$na honum [ósk$rt]. Ég held #a! sé rétt a! ég komi #ví #arna a!, á #essum árum 

var hann, ég man nú ekki alveg hva! - stoppum. [Hlé]. 

 Af #ví vi! erum a! tala um veru hans fyrir austan, austur á Klaustri, #á langar 

mig til a! segja frá einu málverki sem ég eigna!ist eftir hann. Hann var staddur á 

Klaustri einn vordag og #á eru #ar menn a! vinna. Á a! fara a! rífa gamalt hús á 

Klaustri me! torf#aki og #a! var gamalt #inghús. Og mér er tjá!, e!a mönnum sem 

voru #ar vi!, a! Kjarval hafi eiginlega ærst #egar hann sá a! #eir voru farnir a! rífa 

#ekjurnar. Og svo miki! a! #a! féllust öllum hendur, #eir hættu a! rífa bara, ekki a! 

hann hafi sagt #eim a! hætta, #eir bara hættu a! rífa [hlær]. Og #á haf!i Sigurgeir á 

klaustri komi! a! og sagt a! vi! skyldum láta #etta vera. En Kjarval hann lætur ekki á 

sér standa, fer inn í bæ, e!a inn í hús, #ar sem hann haf!i sína - bretti og liti og anna! 

slíkt, fer út og - málar, teiknar húsi! upp, og málar #a! sí!an. Í snarhasti. Og #a! sést 

á málverkinu a! #a! er búi! a! rífa #ekjuna en #a! sést í anna! hús. Og mér er sagt a! 

- seinna, a! mönnum hafi svo ofbo!i! a!farirnar í Kjarval, hvernig hann fór me! 

litina og lérefti! og hamaganginn vi! a! teikna #etta og mála og a! klára málverki! a! 

#a! hafi allir or!i! undrandi, og or!i! hræddir bara, og #a! hafi ekki veri! snert á 

húsinu á me!an hann var #ar. Og honum #ótti #etta soddan go!gáfa a! fara a! hreyfa 

vi! #essari gömlu byggingu. "etta var [hugsar] ári! 1946. Og svo fyrir einhver 

óskiljanlegheit vildi Kjarval endilega a! ég eigna!ist #etta málverk. Ég var nú búinn 

a! falast eftir #ví og fá #vert nei en svo allt í einu kemur hann #arna og segir a! ég 

eigi a! kaupa #etta málverk. Hva! ég geri. Og #á er komi! ári! 1961, svo a! #á var 

málverki! or!i! gamalt og búi! a! vera lengi ni!ur frá hjá Kjarvali. En hann átti 

aldrei meira vi! #etta, hann klára!i #etta á svipstundu austur á Klaustri, hann mála!i 

aldrei pensilstrik í #a! meira. "etta er geysilega skemmtilegt málverk. Ég vil segja frá 

#ví - hér, a! #au tuttugu ár sem Kjarval var nú í stóra salnum hjá mér, #á komu margir 

útlendingar til hans. Eitt sumari! sem ég er nú búinn a! gleyma hvenær var, en gæti 

grafi! #a! upp, au!vita!, a! #á kom ma!ur, danskur ma!ur sem var n$búinn a! 

byggja listasafn úti […] út me! Eyrarsundi, #a! heitir, hva! heitir #a! nú aftur 

[hugsar] sem heitir Louisiana-safni!. Ég er nú búinn a! gleyma nafninu á #essum 
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manni en hann var ákaflega ge!#ekkur ma!ur og ba! mig a! hitta sig úti í safni og ég 

kom tvisvar til hans á Louisiana-safni! en #ví mi!ur hitti ég hann aldrei heima. En 

hann stó! vi! or! sín og #ar var fyriskipun um #a! a! ef ég kæmi me! eitthvert fólk 

frá Íslandi, e!a ég sjálfur, e!a fólk frá Íslandi, a! #á ætti a! s$na #ví safni!. Danskur 

ma!ur. Hann ba! mig um a! senda sér #etta málverk á s$ningu í Louisiana-safninu 

me! mörgum ö!rum íslenskum málverkum sem send voru út og mörg frá mér. "ví a! 

#a! var mikil s$ning í Louisiana-safninu, nú man ég ekki ártali!, #a! er hægt a! grafa 

#a! upp líka en ég #ori ekki a! fara me! #a! hérna. Og #etta málverk var ákaflega 

skemmtilegt í hans augum. Hann langa!i til a! eignast #a! og sag!i eitthva! í #á átt 

a! #a! mætti nú gjarnan ver!a eftir í Louisiana-safninu. En svo átta!i hann sig og 

sag!i #essa setningu, au!vita! sag!i hann #a! á dönsku, ég segi #a! á íslensku: „En 

ég ætla ekki a! bi!ja #ig, "orsteinsson, a! selja mér neitt málverk, ég veit #a! er ekki 

hægt,“ sag!i hann, „#ú átt a! eiga #etta“. "etta var ákaflega kurteis ma!ur og skyldi 

ákaflega vel hva! manni gat #ótt vænt um vissa hluti. Og sjálfur var hann, eftir #ví 

sem ég frétti seinna, ákaflega gla!ur yfir #ví sem hann átti og seldi aldrei málverk, 

held ég. En #essi ma!ur var fjarskalega skemmtilegur og huggulegur. Hann kom upp 

til okkar, drakk kaffi hjá okkur, oftar en einu sinni, tala!i vi! mig.  

 "a! væri nú eiginlega skemmtilegt a! hafa alveg sérstakan kafla um #ennan 

mann og s$ninguna í Louisiana safninu - og fleira. En ég vil geta #ess a! í fyrsta 

skipti!, anna! skipti! sem ég kom í Louisiana safni!, #á var ég me! fer!amannafólk 

hé!an frá Íslandi, sem var #arna, og vi! göngum inn ganginn í safni!, #etta er dálíti! 

skemmtilega innrétta! safn, skemmtilega innrétta!. Og #a! var eiginlega líti! af nema 

af abstrakt málverkum, sem a! - vi! innganginn, og sem a! vi! sáum fyrst. Og 

Íslendingarnir voru mjög skúffa!ir. En svo fyrir mi!jum gangi innarlega í safninu er 

allstórt e!a sæmilegt málverk sem bar af öllu sem a! #ar var inni a! sjá. Og #a! var 

eina málverki! sem fólkinu #ótti fallegt. En, ég haf!i ákaflega miki! gaman af #ví a! 

#a! var #á málverk eftir Svavar Gu!nason. Og ég gat nú veri! sammála, mér fannst 

#a! bera af öllu #arna. Hann var afar hrifinn #essi safnstjóri #arna sem átti safni!, 

hann var afar hrifinn af Svavari Gu!nasyni eins og margir Danir. Mér #ykir rétt a! 

geta #ess #arna a! #etta sé til. Nú skulum vi! stoppa.  

 
Diskur 2 : Kafli 1 (1 mín. og 50 sek.) 
J.". Kjarval var nú nokkrum sinnum á Borgarfir!i eystra - #ar sem hann ólst nú upp, 

og eitt sumar var hann #ar afar miki!. Mála!i #á miki! og bjó #á í skólahúsinu. "a! 
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var reynt a! búa eins vel a! honum eins og hægt var og ég held a! hann hafi veri! 

ánæg!ur me! veru sína #ar, nema #a! a! #a! var ansi mikill rottugangur í - hérna í 

skólanum, barnaskólanum, sag!i hann. Og #ó a! honum væri nú aldrei illa vi! smá 

d$r og meira a! segja jafnvel dekra!i vi! m$s og gæfi hagamúsum, #á #ótti honum 

#etta nú dálíti! hvimleitt, samt, a! búa #arna. Og hann mála!i nú ósköp miki! #arna 

en ætla!i sér a! gera meira heldur en hann ger!i. Og ég ver! a! segja, í sambandi vi! 

#essa menn sem voru a! heimsækja hann, #a! var einn ma!ur sem mér er 

minnistæ!ur sem kom mjög oft til Kjarvals. Hann var gamall bóndi úr Borgarfir!i 

eystra. Ég kynntist #essum manni nokku! vel og haf!i gaman af #eirri kynningu. 

Hann sag!i mér margt um Kjarval og svona uppvaxtarárum [ósk$rt] eiginlega sem ég 

er nú sumu náttúrulega búinn a! gleyma, en #essi ma!ur fékk dálíti! af málverkum 

hjá Kjarval og seldi #au svo. Ég held a! hann hafi nú aldrei borga! Kjarvali eina 

krónu fyrir #au. Me!al annars fékk hann eitt málverk hjá honum sem a! ég eigna!ist 

svo. "a! var #annig a! Kjarval bjó hjá mér #á, #á var hann #arna me! mjög fallegt 

málverk a! mér fannst og flestum held ég, öllum, sem heitir Reynivi!ur - 

 
Kafli 2 (2 mín. og 47 sek.) 
J.". - #a! er mála! uppi í Borgarfir!i, hérna, og #a! er, #a! er, mála! nokku! 

vestarlega, fyrir nor!an veginn í Grábrókar - sem liggur upp í Grábrókarhraun. Og 

#a! sést, fjöllin, Grábrók sést, og eins Hvassafelli! í Nor!urárdal. "etta er haust-

málverk og heitir, hét nú einu sinni, e!a átti nú einu sinni a! heita Hrím en svo breytti 

hann nafninu og kalla!i #a! Reynivi!. "a! er hrím á #ví. "etta málverk fékk 

Gu!mundur hjá honum og #á, #egar hann er búinn a! fá #a!, #á kemur hann me! #a! 

út, í hendinni og snarar sér inn, út úr íbú! Kjarvals, og snarar sér inn um næstu dyr 

sem voru á skrifstofunni minni og kaupin ger!ust á svipstundu #arna. Ég haf!i #á 

handbærar 1500 krónur og #a! #ótti feyknargott ver! a! fá #á fyrir #etta málverk. Og 

svo gekk ég nú yfir til Kjarvals #egar kaupin voru ger! og sag!i honum frá #essu og 

#á hló Kjarval miki!, sló alveg tröllahlátur: „Já, hann Gu!mundur minn Björnsson, 

hann er nú ekkert blávatn, enda gamall bóndi úr Borgarfir!i eystra“. Ég man #essa 

setningu svo vel. Og svona var #á oft #egar ég eigna!ist málverk eftir einhvern #á 

#ótti honum ákaflega vænt um #a!, hann Kjarval, ekki a! hann hafi veri! á móti #ví, 

honum #ótti bara vænt um #a!. Ég vil láta #a! fylgja me! af #ví vi! vorum a! tala um 

#etta a! einu sinni sá ég augl$st málverk eftir Kjarval, og ég fór - á sta!inn, hitti 

engan, fékk símanúmer, og hringdi til konunnar sem haf!i símann, nokkru seinna, og 
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sag!ist vilja kaupa #etta málverk. Hún sag!i a! #a! væri ekkert mjög gott og #a! ætti 

#a! sjóma!ur sem leig!i hjá henni og hún átti a! selja #a!. „Og hva! viltu fá fyrir 

#a!?“ segi ég. „750 krónur,“ segir hún. „Jæja,“ segi ég, „#etta er #á ekki mikils vir!i“. 

„Nei, #a! er ekki mikils vir!i, manni #ykir ekki gaman a! #ví,“ sag!i hún. Jæja, svo 

segi ég: „Geti! #i! ekki komi! me! #a!,“ segi ég, „ég hef ekki bíl, geti! #i! ekki 

komi! me! #a!?“ „Jú jú, ég skal koma me! #a!,“ segir hún, „ég hef bíl“. Svo kemur 

hún me! málverki! og ég kaupi #a! strax og málverki! á ég og myndin heitir Konan í 

hrauninu - 

 
Kafli 3 (3 mín. og 54 sek.) 
J.". - bara, ég hef aldrei fengi! anna! nafn á #a!. Og #etta málverk er mála! einhvern 

tímann um 1930, hvort #a! er mála! sumari! 1930 #a! veit ég ekki, ég fékk aldrei 

sk$rt svar hjá Kjarval me! #a! hva! hann hef!i meint me! #essu, hvort #a! er Ása 

dóttir hans sem er #arna úti í hrauninu me! stóran hátt og skemmtilega klædd. Svona 

var nú tilfelli!, einmitt #annig, a! miki! af #essum málverkum sem ég hef nú safna! 

er keypt annars sta!ar en beint frá Kjarval, #ó kannski a! mín bestu málverk, sem ég 

á, séu keypt beint frá honum. En svona var nú #etta.  

 
G.J. Já, "ú varst nú á!an kominn fram til 1947. 

 
J.". "á hélt Kjarval mikla s$ningu, ég var búinn a! segja frá henni, var #a! ekki? 

 
G.J. Jah, "ú varst a! tala um hana sí!ast. 

 
J.". Var ég a! tala um hana, já?  

 
G.J. A! Kristján Jónsson hef!i sé! um hana - 

 
J.". Já, hann sá um hana. Já, já, hann sá um hana. "a! var afar mikil s$ning og 

skemmtileg, ákaflega skemmtileg s$ning, mikil, og ég fékk nú málverk #ar - eitthva!. 

En hann var tregur til a! láta mig hafa málverk #á. Nokku! tregur. Enda ég ekki mjög 

ákafur í #a! af #eirri ástæ!u a! a! ég haf!i ekki mikla peninga, haf!i enga peninga 

aflögu. Svo #a! var nú ekki miki! úr #ví. En tvö málverk voru #ar samt #á sem ég 

ætla!i a! kaupa, borgin á #au málverk. "a! er "ingvallamálverk, steinninn sem er 

ekki, sem er rétt fyrir utan vi! veginn rétt fyrir utan Drekkingarhyl. Og er ákaflega 

fallegt málverk sem mig langa!i miki! í, og #a! var búi! a! lofa mér #ví a! selja mér 
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#a! málverk. Og anna! málverk sem a! heitir - ekki heitir #a! nú Lyngdalshei!i, en 

jæja, ég bara gleymi #ví núna hva! #a! heitir. "a! er - borgin á #etta málverk. En svo 

var komi! til - ég var búinn a! kaupa #a! líka og Kjarval búinn a! koma me! #a! 

heim í stofu til mín og hengja #a! upp #ar og ætla!ist til #ess a! ég eigna!ist #etta 

málverk. Hva! ég sam#ykkti. Og ég var búinn a! kaupa #a!, bæ!i búinn a! fá lofor! 

fyrir #essum málverkum, var ekki búinn a! borga #au, #ví a! s$ningin var byrju!, en 

#á voru vissir menn sem ég ætla ekki a! nefna nöfn #eirra, sem a! ágirntust #essi 

málverk ákaflega og #egar #eir vissu a! ég ætla!i a! - væri búinn a! festa kaup á 

#eim eiginlega, e!a fengi! a! fá lofor! fyrir #eim, #á ver!a #eir enn #á æstari a! fá 

#essi málverk handa borginni. Og #a! var tala! vi! mig og #a! var nú fyrir or! vinar 

míns Kristjáns Jónssonar sem ég gaf #etta nú eftir a! gefa borginni eftir kaup á 

#essum málverkum. Ég get ekki sagt a! ég hafi sé! eftir #ví a! hafa gert #a!, en hins 

vegar hef!i mig langa! ákaflega miki! til #ess a! eiga #au, #etta eru mjög skemmtileg 

málverk og féllu vel inn í hjá mér. En Kjarval, hann #akka!i mér fyrir #etta. Ég held 

a! hann hafi vilja! a! borgin eigna!ist nú #essi málverk. En ég hef gleymt a! segja 

frá #ví, a! ég á málverk sem heitir Háagjá - 

 
Kafli 4 (2 mín. og 58 sek.) 
J.". - og #a! er einkennilega tilkomi!. Á s$ningunni 1945 #á var mjög fallegt málverk 

á #eirri s$ningu sem hét Hi! tæra vatn og er til enn #á. Og Kjarval ba! mig sjálfur, ég 

var búinn a! kaupa #etta málverk og leggja út fyrir #ví, hann var me! peningana 

sjálfur, en hann ba! mig ákaflega vel og einlæglega a! gefa #etta málverk eftir. "etta 

ger!i ég vegna #ess líka a! ágæt kona vildi endilega a! kaupa a!, lag!i ákaflega fast 

a! honum a! fá málverki!. "a! var frú Soffía Jakobsen. Ég gaf #etta eftir. En hann 

lofa!i mér gjáarmynd í sta!inn frá "ingvöllum, #etta var mynd úr Háugjá, heitir Tæra 

vatn. Jú jú, svo - var #a! klappa! og klárt mál. En svo var #a! á næstu s$ningu sem 

hann hélt, og #a! var held ég [hugsar] fjörutíuogsjö, já, fjörutíuogsjö, a! #á var komin 

önnur gjá #arna og ég átti a! fá #á mynd. En vinur minn Egill Thorarensen í Sigtúnum 

hann vildi fá #essa mynd, handa sjálfum sér, svo keypti hann a!ra mynd handa 

kaupfélaginu. Og Kjarval ba! mig a! gefa #essa gjáarmynd eftir og sag!i mér hvernig 

á stæ!i, a! #a! væri Egill sem vildi fá hana, #á ger!i ég #a! undir eins. En #á sag!i 

Kjarval vi! mig: „"ú skalt fá a!ra mynd af sama mótífi, ekki lakari“. Svo kom #essi 

mynd, ári e!a tveimur árum seinna, tilbúin alveg og ég held a! Kjarval hafi nú sagt 

#a! satt a! hún er nú ekkert lakari. Svona gat nú #etta veri! stundum. En upp frá 
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#essu, árinu 1947, eins og sjá má af lista sem a! vi! ger!um einu sinni yfir 

málverkasafni! a! #á fór ég a! kaupa ansi miki! á #essum árum #arna og er #a! nú 

ekki allt saman mér a! #akka #ví a! Eyrún hún keypti allmiki! af $msum verkum á 

uppbo!um. "a! var einhvern vegin svolei!is ef a! ég fór á uppbo! og fór a! bjó!a a! 

#á var alveg öruggt a! ég tapa!i #ví málverki #ví #a! var alltaf bo!i! svo fast á móti 

mér og ég vildi ekki kaupa - 

 
Kafli 5 (3 mín. og 49 sek.) 
J.". - en til dæmis kaupir Eyrún einu sinni á uppbo!i ákaflega gott málverk á 7500 

krónur, #a! heitir Vorkoma, sem ég hef veri! ákaflega hrifinn af alltaf. Og mörg, 

mörg, mörg fleiri, ákaflega mörg. "etta hélt nú áfram svona fram til 1960, eitthva! 

smátt og smátt, eigna!ist #etta. Nú ætla ég a! hvíla mig. [Hlé]. 

 Mig langar til a! segja hér svolíti! frá tveimur málverkum. Eitt sinn bjó Ólafur 

Proppé, fyrrverandi al#ingisma!ur, í Mi!stræti. "a! bar ákaflega oft vi! a! Kjarval 

ba! mig a! koma heim til kunningja sinna me! sér a! kvöldi til. Me!al annars heim til 

Ólafs Proppé einu sinni. "ar sá ég fallegt málverk sem var mála! í Frakklandi nokku! 

stórt, og #a! var, ég var búinn a! sjá fleiri málverk sem Kjarval haf!i mála! í 

Frakklandi og ekki vi!lit a! eiga neitt - a! eignast neitt af #eim. Svo lí!ur og bí!ur og 

blessa!ur Ólafur Proppé, sem a!, já, vi! vorum gó!ir kunningjar, fellur frá. Og sonur 

hans var afar gó!ur vinur minn, Óttar Proppé, elskulegur ma!ur í alla sta!i - og vissi 

a! ég haf!i gaman a! málverkum. En svo er #a! nú a! fjárhagurinn er víst ekki upp á 

#a! besta hjá ekkjunni eftir a! Ólafur féll frá a! hún #arf a! selja #etta málverk. Hún 

ætlar a! selja fleira. Og nú er #a! a! einn viss ma!ur sem ég ekki kæri mig um a! 

nefna er búinn a! bjó!a í #etta málverk og er búinn a! bjó!a í #a! 5500 krónur. "a! 

var náttúrulega sæmilegt ver! fyrir málverk í #á daga en mér #ótti #etta nú ákaflega 

lágt. Ég vissi a! #a! var búi! a! selja eitt franskt málverk mjög vel efnu!um manni 

hér í Reykjavík fyrir sama ver! #á fyrir tveimur árum, fyrir 5500 krónur. Og mér #ótti 

#a! ákaflega líti! ver!. En #a! #$ddi ekkert a! bjó!a meira. "egar ég komst í spili! 

me! #a! málverk var búi! a! ákve!a a! selja #a! á #essu ver!i. Og er svo ekki meira 

me! #a!. En ég segi, já, nú kemur Óttar kunningi minn til mín og segir vi! mig a! 

mamma hans sé a! selja #etta málverk sem ég var búinn a! sjá, og spyr hvort ég geti 

ekki komi! #ví í hærra ver! fyrir sig. Ég segi: „"etta er ekkert ver! fyrir málverki!. 

Heldur!u a! mó!ir #ín vilji selja mér #a! á 8500 krónur?“ segi ég, sem var nokku! 

miki! yfirbo! #á. Hann segist skulu athuga #a! og fer heim til mó!ur sinnar og talar 
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um #etta vi! hana. Hún segir undir eins „já“ en finnst #a! nú vera heldur miki!, svona 

1000 krónum meira heldu en hún hef!i gert sig ánæg!a me!. En ég bau! #etta og 

hann kemur svo daginn eftir til mín og segir a! mó!ir sín vilji selja mér #etta og #yki 

vænt um a! ég kaupi #a!. Hva! ég geri og borga honum #etta út og hann kemur me! 

málverki!. "etta er málverki! frá Frakklandi. 

 
 
Kafli 6 (3 mín. og 2 sek.) 
J.". Jæja, eitthva! hefur nú #etta komi! sér, held ég, vel hjá frúnni nema ári seinna 

sendir hún mér litla teikningu eftir Kjarval […] hérna, #a! er frá Reykjavík og 

kolteikning, og túss, á pappír og tekin hérna, #etta mótíf er teki! hérna ne!an úr 

höfninni, úr Vesturbænum og upp í Mosfellssveitina. "ú manst eftir #ví. Sendir mér 

#etta og segir a! ég hafi veri! svo gó!ur a! kaupa málverki! #á fyrir tveimur árum af 

sér og sig hafi muna! miki! um #a!. Og vill nú endilega a! ég eigi #etta sem uppbót. 

Ég au!vita! tek #a! nú ekki í mál a! taka #etta sem uppbót en ég #akka konunni 

ákaflega vel fyrir #etta, bi! Óttar a! skila kve!ju til mó!ur sinnar, og sendi henni 

dálitla peninga fyrir #etta. Ég er nú búinn a! gleyma núna hva! #a! var miki! en #a! 

var miklu - #a! a! ég fékk mikla gu!sblessun og #akklæti fyrir #essi kaup, mér #ykir 

alltaf vænt um #au og #etta eru nú málverk sem ég held miki! af líka. En #etta stærra 

málverki! sem ég keypti #arna frá Frakklandi, #a! var ákaflega óhreint, af reyk, 

ákaflega hreint. Og ég var nú a! hugsa um a! senda #a! til útlanda, málverki! er 

ákaflega #unnt mála!, #a! halda margir a! #etta sé vatnslitamálverk, en #a! var nú 

ekki, #a! var olíumálverk, ákaflega #unnt á #ví. En Kjarval vildi ekki a! ég sendi #a! 

út, ekki me! nokkru móti og segir ég skuli #vo #a! sjálfur. Hva! hann gerir. Hann 

leitar sér einhvers sta!ar a! sápu #ar sem ekki er nokkur lútur í og ekki vissi ég hvar 

hann keypti #a!, sápustykki, og tekur málverki!, fer me! #a! inn í eldhús til Eyrúnar, 

fær a!eins ylvolgt vatn, #a! var! nú a! vera rétt hitastig á #ví, #a! var feiknar-

umstang, og setur ofurlíti! af sápu í #etta og fær mjúkan klút og #vær málverki! og ég 

ver! nú a! segja #a! a! #a! gjörbreyttist málverki!, alveg. En mér #ótti vænt um 

#etta #ví a! Kjarval s$ndi #essu svo mikla umönnun og var svo feginn a! #etta skyldi 

koma til mín og ekki fara á flæking. Sag!i a! Ólafur Proppé hef!i veri! gó!ur vinur 

sinn og #a! væri ánægja a! #a! skyldi vera hjá mér. [Ósk$rt] "etta málverk fékk ég 

leyfi til a! breyta svolíti! innrömmuninni á, #a! var nú svolíti! fastur á fyrsti [ósk$rt] 

en ég fékk a! setja gler yfir #essa mynd. "a! var nú dálítill vandi #ví ramminn var nú 
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ekki útbúinn til #ess en svo breytti Fri!rik Gu!jónsson rammanum fyrir mig og setti 

gler framan á og haf!i gott loftrúm á milli og #annig er myndin núna. 

  
Kafli 7 (4 mín. og 28 sek.) 
J.". - og hefur ekki veri! hreyft vi! henni. 
 
G.J. Var "a! a!allega Fri!rik Gu!jónsson sem a! ramma!i inn myndir eftir Kjarval á 

"essum tíma? 

 
J.". Kjarval vildi helst ekki láta nokkurn mann innramma #á á tímabili nema Fri!rik 

Gu!jónsson. Og #eim kom nú bölvanlega saman stundum. Og einu sinni var! ég bara 

a! ganga á milli svo a! Fri!rik gæti hætt a! innramma en innramma!i allar myndirnar 

fjörutíuogtvö, fjörutíuogfimm og fjörutíuogsjö. Allar. Og #a! var nú oft skemmtilegt 

en #eir slógu stundum í br$ni alveg hrottalega og gáfu hvorugur eftir [hlær].  

 
G.J. Höf!u "eir "á misjafnar sko!anir á "ví hvernig rammarnir ættu a! vera?  

 
J.". Já, stundum, en Fri!rik lét nú Kjarval yfirleitt rá!a #ví. Hann Kjarval var! einu 

sinni ákaflega rei!ur vi! hann út af #ví a! hann skar svolíti! af tveimur myndum, e!a 

tveimur málverkum, svolíti! léreft, sem mér fannst nú fara vel. Önnur #eirra er nú 

#essi hérna, #a! er svolíti! #arna undir rammanum. 

 
G.J. Hva!, er "a! jökullinn? 

 
J.". Jökullinn, já. Og hitt var mynd, ég held a! hitt hafi veri! mynd, Skjaldbrei!ar-

mynd sem ég man ekki hver fékk, sem var á s$ningunni fjörutíuogfimm, man ekki 

hver fékk hana og eins er #a! mynd af Lómagnúpi sem hann á hann Páll, held ég, 

Ísólfsson keypti. En #etta var nú oft til skemmtunar bara og ég sætti #á alltaf, #eir 

sættust alltaf, ég tala!i #á á milli og #a! gekk mér bara vel. [Hlé]. 

 Í #ví sambandi vildi ég geta um eitt málverk enn #á sem er svolíti! sögulegt 

vi!. "a! var, hann mála!i ákaflega gott málverk á Snæfellsnesi sem heitir Haustlitir. 

Mála!i #a! 1948 eins og mörg fleiri gó! málverk #á, afskaplega gó! málverk sem 

hann mála!i #á á Snæfellsnesi. Og #etta málverk var búi! a! standa hjá honum í fimm 

ár og enginn sóttist eiginlega eftir #ví og hann haf!i #a! heldur á bak vi!, Kjarval. En 

nú var #a! einu sinni sem oftar a! vi! tölu!um saman vi! Kristján minn Jónsson, 

hann var mikil hjálparhella alltaf í #essum málum og elskulegur ma!ur. Einu sinni 

hringir hann til mín og segir: „"ú átt ekki nóg af landslagsmálverkum, Jón, #ú kaupir 
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bara fantasíur og hugmyndir. "ú #arft a! kaupa eitthvert landslagsmálverk“. „Já, ég 

hef nú ekki fengi! #au,“ segi ég, „#au hafa nú oft fari! einhvern veginn, fram hjá 

mér,“ segi ég. „Já, hefur!u aldrei be!i! hann um a! selja #ér Haustliti?“ „Nei, ég hef 

aldrei be!i! um #a!,“ segi ég, „a! selja mér Haustliti. Mér finnst a! hann ætti a! 

geyma #etta málverk,“ segi ég. „Ja, ertu nú viss um #a!?“ segir hann Kristján. Jæja, 

en svo endar okkar samtal me! #ví a! sama kvöldi! #á fer ég - Kjarval bjó #á ni!ri á 

Njálsgötunni -fer ég upp á Njálsgötu og spyr hvort hann vilji selja mér Haustliti. Jú, 

hann sag!ist selja #á, en ég sé of seinn, #a! sé kominn annar ma!ur í spili! sem eigi 

a! fá #a!. „Hva! ætlar hann a! gefa #ér fyrir #a!?“ „Ja, #a! veit ég ekki, vi! höfum 

ekki tala! um #a!. En hva! vilt #ú gefa fyrir #a!?“ „Tíu #úsund krónur,“ segi ég, og 

hann tekur #ví engan veginn, segir ekki já og ekki nei, vir!ist hugsa um #etta. Nú 

sama kvöld kemur hann ni!ur á Lindargötu me! einn gó!an kunningja minn, a! vissu 

leyti svona í málverkabransanum a! minnsta kosti, og segir a! #etta sé ma!urinn sem 

vilji kaupa Haustliti. „Já,“ segi ég, „#a! er e!lilegt,“ #etta var málverkasafnari en 

seldi málverk líka töluvert líka, eitthva! fyrir Gunnlaug [hugsar] Scheving - 

 
Kafli 8 (2 mín. og 6 sek.) 
G.J. Hver, hver var "etta? 

 
J.". Ég get sagt #ér #a! á eftir, bara, jæja, mér er alveg sama. "etta var Gunnlaugur 

"ór!arson. Og svo setjast #eir nú, ég man ekki hvort #eir drukku kaffi, en #eir setjast 

og vi! erum a! ræ!a sama og hann segir mér a! #etta sé ma!urinn sem vilji kaupa 

Haustliti, já. „Nú, hva! vill hann gefa fyrir #á?“ segi ég. "á hikar Kjarval, er #á sjálfur 

ekki búinn a! tala neitt um #a! vi! Gunnlaug. „Hva! vilt #ú gefa fyrir #á, fyrir 

Haustlitina?“ segir hann. „Ja, eins og ég sag!i #ér í kvöld,“ segi ég, „tíu #úsund 

krónur“. En #á sé ég #a! a! Gunnlaugi finnst #etta allt of miki! og ég hugsa mér #a! 

geti or!i! me! lei!indum a! vera a! hjarka um #etta inni í stofu og ég segi: „Vi! 

skulum ekki tala meira um #essa mynd,“ segi ég, „vi! skulum bara hugsa máli!, 

Gunnlaugur, #ú ert svo ágætur ma!ur, alltaf, og #ú skalt hugsa máli! og svo lætur 

Kjarval mig bara vita hvort #ú kaupir #a! á tíu #úsund krónur e!a ekki. - Ja, e!a 

meira“. Svo kemur Kjarval snemma næsta morgun, hann hefur fari! snemma á fætur 

og segir mér a! Gunnlaugur, hann kaupi ekki málverki!. „Get ég #á fengi! #a! á tíu 

#úsund krónur?“ segi ég. „Já“. "ar me! var #a! mál búi! og málverki! - málverki! já 

- já, málverki! var nú víst ni!ri í stóra sal svo #a! #urfti aldrei a! fara neitt úr húsinu. 

Og #essi kaup gerast nú #annig og ég var ákaflega gla!ur yfir #ví. En #a! er eins og 
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ég sag!i á!an, #a! var margt gott Kristjáni mínum Jónssyni a! #akka. "a! var alveg 

hans verk a! #essi kaup ger!ust. Ég hef!i aldrei tala! um #etta vi! hann ef ég hef!i 

ekki fengi! hvatningu frá honum. Og svona er #a! margt fleira. "a! væri hægt a! 

segja margt um $mis málverk hérna sem væri gaman a! eiga náttúrulega seinna meir.  

 
G.J. Jájá, vi! getum gert "a! seinna, eftir "ví sem a! "ú bara manst eftir.  

 
J.". Já, #a! kemur svona - 

 
Kafli 9 (3 mín. og 4 sek.) 
[Ræ!a saman. Ósk$rt]. J.". "ó a! #a! má nú hafa #etta allt saman sér - ég ætla!i a! 

tala um Kristján Jónsson, a! #a! er honum a! #akka a! ég byrja!i a! kaupa málverk 

af Jóni Stefánssyni. "annig var ástatt a! hann vissi a! mig langa!i a! eignast eitthva! 

eftir Jón Stefánsson. En á #ví átti ég ekki neinn kost #ví #á var ég ekki búinn a! 

kynnast frú Stefánsson, eins og ég ger!i seinna. En #ó vissum vi! hvort af ö!ru og 

tölu!umst vi! vi! einstöku sinnum. Svo er #a! einn dag a! Kristján Jónsson hringir til 

mín og spyr mig hvort ég vilji kaupa málverk eftir Jón Stefánsson. „Já,“ ég sag!i a! 

hann vissi #a! nú. „En frúin kom hérna til mín,“ segir hann - #etta var 1948, „en frúin 

kom hérna til mín og ba! mig a! kaupa málverk af Jóni Stefánssyni, en ég ætla ekki 

a! kaupa #a!,“ sag!i hann. „Ég ætla ekki a! kaupa #a!,“ sag!i hann, „svolei!is a! ef 

a! #ú vildir kaupa #a! #á er #a! hægt“. „Ég hef nú ekki sé! #a!,“ segi ég. „Nei, en ég 

held #ér sé alveg óhætt a! kaupa #etta málverk,“ sag!i hann, „#a! á a! kosta 5000 

krónur og ég held a! #a! sé nú gó! kaup. En #a! #arf a! borga #a! strax“. Svo ég 

segi: „Úr #ví a! #ú segir #etta, Kristján - “  

 
G.J. Bíddu andartak. […]. Já, gjör!u svo vel. 

 
J.". „ - og getur #ú borga! málverki! fyrir mig, í kvöld?“ segi ég. „Ég skal koma me! 

peningana á morgun, í fyrramáli!,“ segi ég. „Já, ég skal gera #a!“. "ar me! er #etta 

gert. Svo fyrir hádegi næsta dag kemur Kristján me! málverki! og náttúrulega tekur 

peningana hjá mér sem a! - upp í andvir!i #ess, og ég var ákaflega gla!ur yfir #essum 

kaupum, ákaflega gla!ur. En nokkru seinna sama dag fæ ég upphringingu frá 

blessa!ri frú Stefánsson sem hét nú #á frú Brundt, #au voru ekki gift #á, og #akkar 

mér fyrir a! hafa keypt málverki!. "au höf!u sjálfsagt einhverja #örf fyrir peninga og 

#urft a! selja málverki!. En #etta var nú eiginlega, #ó ég væri búinn a! #ekkja #au 

hjón á!ur svolíti!, #á var #etta upphafi! a! gó!um vinskap okkar á milli. Og ég var 
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svo gla!ur yfir #ví a! seinna meir kynntist ég Jóni - a! ég fékk oft a! koma á 

málarastofu til hans. Ég get sagt miki! meira um Jón Stefánsson, ég ætla bara a! gera 

#a! seinna, ég vildi bara skjóta #essu inn í núna af #ví ég mundi eftir #essu, sem vi! 

vorum a! tala um á!an. Takk. 


