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Ágrip 

 

Alþýðumaðurinn Ásgeir Jón Emilsson (1931-1999) frá Seyðisfirði var sjálflærður í 

myndlist og vann alla ævi að myndlist. Þegar Ásgeir var ungur hafði hann brennandi 

áhuga á að skapa og í höndum hans umbreyttust hin ýmsu efni sem gátu verið 

spýtuafgangar, pappírsrestar, og önnur tilfallandi efni í dúkkuhús, hillur og annað 

skemmtidót fyrir ættingja hans og vini. 

Þegar Ásgeir varð eldri fór hann markvisst að vinna með rusl í listsköpun sinni, 

sem hann breytti í djásn. Hann fór að gera einstaka skúlptúra úr blikkdósum, en þeir 

veita honum algjöra sérstöðu í íslenskri myndlist, enginn annar hefur fengist við slíkt 

hér á landi svo vitað sé. Skúlptúrarnir eru ruggustólar, myndarammar og kórónur unnir 

úr bjórdósum, baunadósum og málningardósum. Jafnframt gerði hann keðjur eða ramma 

úr sígarettupakkningum, sem á heldur enga samsvörun við aðra list á Íslandi. Ásgeir 

gerði einnig myndverk, þar sem hann málaði myndir á efni sem hann fann í umhverfi 

sínu. Myndirnar voru endurtekin mótív af konum og skipum sem hann stækkaði upp 

með margbreytilegri útfærslu. Ásgeir var einnig ljósmyndari og tók mikið af 

ljósmyndum og framkallaði. 

Í ritgerðinni er fjallað um líf og list Ásgeirs og hún tengd við list einfara í 

myndlist og skoðuð út frá þeirri hugmynd. Vonandi vekur umfjöllunin áhuga á 

myndlistarmanninum Ásgeiri og samskonar listamönnum og líkri birtingarmynd einfara 

í list. 
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Inngangur 

Ásgeir Jón Emilsson (1931-1999) frá Seyðisfirði var sjálfmenntaður listamaður sem 

skapaði listaverk úr rusli og bjó yfir sérstökum persónuleika. Hann fæddist 

heyrnardaufur og átti örðugt um tal sem háði honum í daglegu lífi alla ævi, en hefur 

jafnframt orðið honum til framdráttar í myndlistinni. Ásgeir hefur ekki fengið mikla 

umfjöllun og fáir vita af list hans og þeim menningarverðmætum sem liggja eftir hann. 

Ásgeir skildi eftir sig minnisvarða sem er húsið sem hann bjó í seinni hluta ævi 

sinnar og á Seyðisfirði er vart til það heimili sem ekki hefur að geyma eitt eða fleiri af 

verkum hans. Því vaknar óhjákvæmilega áhugi á og forvitni að fá innsýn í líf hans og 

list og svör við spurningunum: Hver var Ásgeir? Hvernig listamaður var hann? Hvernig 

tengist hann einförum í myndlist og hvernig er list Ásgeirs varðveitt?  

Það eru einvörðungu um 50 ár síðan listfræðingar og listasöfn hófu að skrásetja 

myndlist eftir einfara og gera henni skil.
1
 Flokka má Ásgeir sem einfara í myndlist sem 

skóp sinn eigin myndheim úr efniviði úr umhverfinu. Ásgeir tók þátt í nokkrum 

samsýningum og eftir lát hans var haldin einkasýning á verkum hans í Skaftfelli sem er 

miðstöð myndlistar á Austurlandi. Í tengslum við hana var gefin út bókin Geiri; Líf og 

list Ásgeirs Emilssonar. En það er ekki til mikið efni um listamanninn sjálfan og 

myndlist hans og í ritgerðinni verður því unnið út frá bókinni, blaðaviðtölum við Ásgeir 

og einkaviðtölum við Valgerði systur hans, sem og tveimur sjónvarpsviðtölum við 

Ásgeir, ásamt umfjöllunum um hann sem birst hafa í blaðgreinum. 

Í fyrstu verður fjallað um uppruna Ásgeirs, líf hans, sérstöðu og hugmyndir. 

Listhugtakið myndlist eftir einfara (e. Outsiders Art) verður kynnt, með sérstaka áherslu 

á næfa myndlist (e. Naive Art) sem fellur undir það hugtak, til kynningar á þeirri list 

sem Ásgeir fékkst við. Þar á eftir verður fjallað um myndlist hans, aðferðir og útkomu. 

Geirahús verður skoðað sem staðbundið listaverk. Til glöggvunar á list Ásgeirs verður 

málverk eftir hann, af konu og manni, greint. Farið verður svo stuttlega í sögu einfara í 

list og tengingar gerðar við list Ásgeirs og nokkurra listamanna sem hafa að bera 

einhver líkindi. Vegna þess hve lítið hefur verið fjallað um list sem verður til við 

endurvinnslu á rusli hér á landi eru ekki til miklar upplýsingar um það fyrirbæri og því 

verður ekki farið nánar inn á það hér. Þessi yfirferð ætti að gefa heilsteypta mynd af 

Ásgeiri sem listamanni, af list hans og vekja löngun til að kynna sér hann enn frekar og 

samskonar list.  

                                                 
1
 Aðalsteinn Ingólfsson, Einfarar í íslenskri myndlist (Reykjavík: Almenna bókafélagið : Iceland Review, 

1990), 5. 
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Æviágrip 

Listamaðurinn Ásgeir Jón Emilsson, kallaður Geiri, fæddist 9. október árið 1931 að 

Hátúni á Hánefsstaðareyrum við Seyðisfjarðarkaupstað.
2
 Þegar Ásgeir kom í heiminn 

var honum vart hugað líf og talið var að hann myndi ekki ná nema í mesta lagi 10 ára 

aldri. Hann var með beinkröm,
3
 blindur á öðru auga og heyrnarlaus á öðru eyra. Vegna 

sjúkdómsins var hann seinn til gangs eða ekki fyrr en um tveggja til þriggja ára aldur. 

Þvert á spár óx líkamsstyrkur hans með árunum og hann fór að stunda hinar ýmsu 

íþróttir af miklum krafti fram yfir tvítugt.
4
 

Ásgeir fylgdi jafnöldrum sínum alla jafna að í námi og lærði að lesa og skrifa en 

hann átti erfitt með talmál, talaði bjagað og skrollaði. Á unglingsárunum sótti Ásgeir 

nám einn vetur í Málleysingjaskólanum í Reykjavík, en þar fór honum mikið fram í að 

gera sig skiljanlegan sem auðveldaði honum mjög samskipti við aðra. Unnið var með 

sköpun í skólanum þar sem hann lærði ákveðin grunnatriði í myndlist sem hann bjó að 

alla ævi, eins og að hnita myndir til að geta stækkað þær upp. Ásgeir fór ekki í 

myndlistarnám og var sjálflærður í allri sköpun sem hann tók sér fyrir hendur, hvort sem 

það var teikning, málun, smíði, útskurður, ljósmyndun eða skúlptúr úr blikki. Ungan að 

árum langaði hann til að verða listamaður, en hefur líklega litið á það sem eitthvað 

óraunhæft.
5
 Á þeim tíma kom margt í veg fyrir að fólk færi í listnám; þröngur kostur og 

hörð lífsbarátta, auk þess sem listsköpun þótti lítt vænleg til velsældar. En sá styrkur 

sem hann bjó yfir gerði honum kleift að vinna að list sinni í frítíma sínum. 

Ásgeir ólst upp í stórri fjölskyldu og var yngstur tólf systkina. Fjölskyldan var 

samheldin og allir hjálpuðust að. Lífið hjá Ásgeiri sem barn á Eyrunum var gott og hann 

þurfti ekki að kljást við stríðni né einelti þótt hann hafi verið sérstakur og átt örðugt um 

mál. Ásgeir og foreldrar hans, ásamt Valgerði systur hans og fjölskyldu hennar, fluttu af 

Eyrunum í Seyðisfjarðarbæ
6
 árið 1949

7
, þá var hann 18 ára að aldri. Hann átti 

einstaklega kært samband við foreldra sína og bjó með þeim þar til þau létust á áttunda 

                                                 
2
 Pétur Kristjánsson, „Ásgeir Emilsson – Geiri“, Geiri : Líf og list Ásgeirs Emilssonar, ritstjóri Árný 

Bergsdóttir o.fl. (Seyðisfjörður: Bókaútgáfa Austfjarða og Skaftfell : miðstöð myndlistar á Austurlandi, 

2010), 45. 
3
 Viðtal við Valgerði Emilsdóttur, systur Ásgeirs. 

4
 Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 

5
 Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 

6
 Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 

7
 Anna G. Ólafsdóttir og Ragnar Axelsson, „Afmælisbarnið sparibýst : um 100 ára afmælishátíð 

Seyðisfjarðarkaupstaðar,“ Morgunblaðið, 25. júní, 1995, 10. 
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áratug síðustu aldar, móðir hans árið 1974 og faðir 1976.
8
 Andlát þeirra tók mjög á 

Ásgeir og gerði það að verkum að hann varð einstæðingur og missti þann samastað sem 

hann átti með foreldrum sínum. En nokkrum árum síðar eða árið 1979 þegar Ásgeir var 

48 ára fékk hann úthlutað hjá bænum litlu húsi á Seyðisfirði. Hann gerði húsið vistlegt, 

fyllti það af fögrum hlutum og list sinni. Einnig plantaði hann trjágróðri í garðinn og 

girti af svo úr varð Höllin hans Geira eins og fólk nefnir húsið á tíðum.
9
 (sjá mynd 1, bls. 

30) 

Ásgeir stundaði sjóinn fyrri hluta ævi sinnar og fór á vertíðir víða um land, 

meðal annars til Vestmannaeyja, Hafnar í Hornafirði og Keflavíkur. Hann segir sjálfur 

frá því að áhuginn og forvitnin fyrir sjómennskunni hafi verið svo mikil þegar hann var 

lítill að hann stalst níu ára með í einn túr.
10

 Mestan hluta ævi sinnar vann hann við 

fiskvinnslu á Seyðisfirði og við að beita. Í gegnum vinnu og samfélagið á Seyðisfirði 

eignaðist Ásgeir vini og félaga og þótti hann einlægur og umhyggjusamur maður og þá 

sérstaklega fyrir lítilmagnanum. Ásgeir lét fötlun sína vegna heyrnaleysis ekki koma í 

veg fyrir að hann myndaði félagsleg tengsl við fólk, jafnvel þótt fólk hafi átt það til á 

stundum að misskilja hann viljandi eða gera örlítið grín að honum.
11

 Upp úr tvítugu fór 

Ásgeir að drekka og lék áfengið hann grátt á tímabilum og var nærri búið að ganga af 

honum dauðum. Hann átti það til að verða reiður og uppstökkur þegar hann drakk, en 

var sjálfum sér verstur við þær aðstæður.
12

 Ásgeir minnkaði á allra síðustu árum 

drykkjuna og átti þá listsköpunin hug hans allan.
13

  

Ásgeiri er lýst sem hjartahlýjum manni með djúpt innsæi á mannlífið og 

heimspekilega þenkjandi. Hann var blíður og ljúfur við dýr, fólk af yngri kynslóðinni og 

þá fullorðnu sem honum þótti þess verðugir. Hann var hreinskiptinn og heiðarlegur og 

ætlaðist til þess sama af öðru fólki. Hjá honum voru allir jafnir og hann átti enga óvini 

heldur naut þess að gleðja fólk. Til að mynda leysti Ásgeir margan bæjarbúann út með 

verkum eftir sig þegar þeir kíktu í heimsókn til hans. Honum þótti ekki mikið koma til 

                                                 
8
 Jóhann Jónsson, „Guðný Helga Guðmundsdóttir ; Emil Theódór,“ Íslendingaþættir Tímans, 14. febrúar, 

1976, 1. 
9
 Pétur Kristjánsson, „Inngangsorð.“ Geiri : Líf og list Ásgeirs Emilssonar, ritstjóri Árný Bergsdóttir o.fl. 

(Seyðisfjörður: Bókaútgáfa Austfjarða og Skaftfell : miðstöð myndlistar á Austurlandi, 2010), 3. Og, 

„Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 
10

 Sjónvarpsviðtal við Ásgeir. 
11

 Pétur, „Inngangsorð“ og „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 3 og 45. 
12

 Viðtal við Valgerði systur Ásgeirs. 
13

 Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 
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yfirvalds, embættismanna og annarra slíkra, þar var þó Vigdís Finnbogadóttir þáverandi 

forseti undanskilin.
14

  

Ásgeir var fjölhæfur listamaður og fór sínar eigin leiðir sem kemur vel fram í 

frumlegri sköpun hans. Ásgeir var jafnframt húmoristi og var mikið fyrir að gantast við 

fólk og tók lífinu ekki hátíðlegra en það er.
15

 Níels Hafstein safnstjóri Safnasafnsins 

telur að verklag og efnisnotkun Ásgeirs eigi sér ekkert tilsvarandi hér á landi en sú 

endurvinnsla að búa til skrautmuni og nytjahluti úr blikki sé mikil og viðurkennd tækni 

erlendis og þá einkum í Bandaríkjunum.
16

 Sköpunarkraftur Ásgeirs var mikill og gerði 

hann all mörg listaverk þar til hann lést 68 ára að aldri á heimili sínu árið 1999.
17

 

  

                                                 
14

 Pétur, „Inngangsorð“ og „Ásgeir Emilsson - Geiri,“ 3 og 45. 
15

 Sjónvarpsviðtal við Ásgeir. 
16

 Níels Hafstein, „Hrekkleysi hugans,“ Geiri : Líf og list Ásgeirs Emilssonar, ritstjóri Árný Bergsdóttir 

o.fl. (Seyðisfjörður: Bókaútgáfa Austfjarða og Skaftfell : miðstöð myndlistar á Austurlandi, 2010), 23. 

Og, Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 
17

 Pétur, „Ásgeir Emilsson – Geiri,“ 45. 
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Einfarar í myndlist 

Listamaðurinn Ásgeir hefur verið kynntur sem alþýðulistamaður og list hans sem 

alþýðulist. Í ritinu Íslensk orðabók er skilgreiningin á alþýðulistamanni sú að hann sé 

ómenntaður alþýðumaður sem skapar eða túlkar list.
18

 Í Íslenskri Alfræðiorðabók er 

ekki til skilgreining á alþýðulistamanni en skilgreiningin á alþýðulist er þessi: 

Alþýðulist: list alþýðufólks, s.s. bænda, hirðingja, sjómanna og handverksmanna, 

yfirleitt byggð á þjóðlegum arfi. Til a telst oft einnig listsköpun minnihlutahópa; nær til 

flestra teg. listsköpunar.
19

 Allir sem skapa eitthvað, koma úr lægri stéttum samfélagsins 

og eru ómenntaðir í myndlist, eru settir undir sama hatt og þannig er hugtakið of vítt til 

að útskýra myndlist Ásgeirs. Myndlist einfara er það hugtak sem lýsir hvað best 

myndlist Ásgeirs. Undir myndlist einfara er hægt að finna hugtakið næf list sem er enn 

nánari skilgreining á þeirri list sem Ásgeir fékkst við. 

Einfarar í myndlist eða utangarðslist þýðir það sama og Raw Art, Art Brut, og 

Outsiders Art. Hugtökin hafa verið sett fram á mismunandi tímum en hafa að bera sama 

inntak, list einfara sem standa á einhvern hátt utan við samfélagið. Undir þessi hugtök 

falla svo mismunandi listgerðir: næf list, alþýðulist, list barna, list geðveikra og 

utangarðsfólks.
20

 

Myndlist einfara hefur að bera þá hreinu sjónrænu sköpun sem skapast af 

ósjálfráðu flæði frá heila til yfirborðs eða verks. Listin er einstök, frumleg, hrá og 

ómenguð af menningu, laus við félagslegar hefðir og móral. Hreinustu einfarar í 

myndlist líta ekki á sjálfa sig sem listamenn né telja þeir sig vera að skapa list yfir 

höfuð.
21

 Ásgeir talaði um að hann hefði viljað vera listamaður og á því má skilja að 

hann hafi ekki litið á sig sem slíkan, heldur hafi hann séð í hillingum að geta eingöngu 

unnið að ástríðu sinni öllum stundum, en ekki bara í frístundum. Það má segja að hver 

einstaklingur fæðist með neista til listsköpunar. Þessi neisti nær að halda lífi hjá sumum 

einstaklingum og verður ekki kæfður af normum samfélagsins.
22

 Það sem Ásgeir bjó 

yfir og náði að halda í var nákvæmlega þessi neisti, sem kemur skýrt fram í listsköpun 

hans. 

                                                 
18

 Mörður Árnason ritstjóri, Íslensk orðabók (Reykjavík: Forlagið, 2010), 22. 
19

 Dóra Hafsteinsdóttir ritstjóri, Íslenska Alfræðiorðabókin, A-G (Reykjavík: Örn og Örlygur, 1990), 44. 
20

 John Maizels, Raw Creation : Outsiders Art and Beyond ( London: Phaidon Press, 1996), 8 - 10. 
21

 „Rawision: skilgreining á list einfara,“ skoðað 6. apríl 2013, 

http://www.rawvision.com/about/raw-visions-definitions. 
22

 Maizels, Raw Creation, 7. 
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Flest fólk hefur teiknað og skapað myndir á barnsaldri. Teiknað og málað mynstur 

og hluti sem hafa komið ómeðvitað upp í hugann. Flestir hætta að teikna áður en þeir ná 

fullorðins aldri þó svo að sköpunargleði færist hjá sumum í vinnutengd efni og 

áhugamál. Sumir fara faglegu leiðina og mennta sig í myndlist, verða listamenn í 

vestrænum nútímaskilningi þess orðs. Til er stór og myndarlegur hópur af einförum í 

myndlist sem falla ekki inn í þá flokkun. Það eru einlægir, skapandi listamenn sem búa 

til áhugaverð og áhrifamikil verk.
23

  

Þessi grunnþörf til sköpunar hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda, hvað svo sem 

hefur verið skilgreint sem list, handverk eða ekki list. Í nútímasamfélagi og í gegnum 

öld iðnvæðingar, tækniframfara og upplýsinga, hefur orðið ákveðin firring, manneskjan 

hefur fjarlægst náttúruna og uppruna sinn. Við það hefur skapast þörf fyrir að upplifa og 

hafa í nærumhverfinu eitthvað ekta, einfalt og einlægt sem tengist því upprunalega í 

manneskjunni svo hún upplifi ekki tómleika.
24

 Þetta eru að hluta til þær frumhvatir og 

tilfinningar sem margir nútímalitamenn hafa reynt að miðla til fólks. Ekki eingöngu að 

spegla heiminn og sýna raunveruleikann sem var klassískt viðfangsefni myndlistar í 

alda raðir, heldur einnig að sýna það sem býr innra með fólki. Það er sú sýn sem næfir 

myndlistarmenn virðast eiga auðvelt með að miðla fyrirhafnarlaust til áhorfandans.  

 

Næfir einfarar í myndlist 

Orðið naív er dregið af orðinu nativus sem þýðir einfeldnislegur eða tilgerðarlaus.
25

 Í 

bókinni Einfarar í íslenskri myndlist notar Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur íslenska 

orðið næfur um naíva list og verður það því notað hér. Að jafnaði er dregið visst 

samasemmerki með næfri, bernskri og æsku myndlist í umfjöllun um myndlist. 

Einstakur tjáningarmáti listarinnar kemur fram í hreinskiptri, óbeislaðari frásögn og 

einföldu litavali. Myndverkin eru oft einlæg, ævintýraleg og koma beint frá hjartanu. 

Litirnir bjartir og verkin oft flöt með lítilli fjarvídd.
26

 List næfra myndlistarmanna er 

einstök og hver og einn listamaður býr yfir ákveðinni sérstöðu. Vegna þess hve 

fjölbreytt myndlist þeirra er og úr ólíku umhverfi þeir koma, er ógjörningur að 

skilgreina öll séreinkenni þeirra. Sett verður fram mynd með þeim helstu séreinkennum 

                                                 
23

 Colin Rhodes, Outsider Art, Spontaneous Alternatives (London: Thames & Hudson, 2000), 7. 
24

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 5. 
25

 „Vísindavefurinn: hvað er naívismi?“ skoðað 6. apríl 2013, 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2035. 
26

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 7 - 8. 
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sem næfir myndlistarmenn hafa að bera til að gefa heilstæða sýn á fyrirbærið. Næfir 

myndlistarmenn búa fyrst og fremst yfir einstökum myndheimi sem þeir halda sig við 

og hafa enga tilhneigingu til að fella inn í hinn viðurkennda akademíska listheim. Að 

sama skapi má segja að þeir markaðssetji sjaldan eða aldrei list sína, né hugsa verkin 

sem söluvöru með móttakanda.
27

 

Í listgerð næfra myndlistarmanna er neistinn sem einfara myndlistarmenn ná að 

viðhalda, fyrsta einkennið sem ber að nefna og sá þáttur sem er hvað mikilvægastur. 

Myndlistar- og frumhæfileiki sem flest fólk fæðist með en nær ekki að viðhalda fram á 

fullorðinsárin, en þeir halda og eru fyrst og fremst að skapa af því að þeir hafa knýjandi 

þörf til þess. Það sem gerir næfum myndlistarmönnum kleift að vernda þennan 

eiginleika getur verið einangrunin, viðkomandi hefur ekki verið inn í listumræðu 

samtímans og ekki leitt hugann að því hvað sé góð eða vond myndlist.
28

 

 Í öðru lagi er það einkennandi fyrir næfa listamenn að vera sjálfmenntaðir. Næf 

myndlist er sköpuð af listamönnum sem hafa ekki dæmigerða myndlistarmenntun að 

baki, né fylgja þeirri myndlistarhefð sem er ríkjandi á hverjum tíma. Það að vera 

sjálflærður í myndlist skýrir samt ekki og gerir viðkomandi ekki sjálfkrafa að einfara í 

myndlist. Þar sem flestir sem eru sjálflærðir eru að líkja eftir, eins og listfræðingurinn 

Aðalsteinn Ingólfsson kemst að orði, þá stendur hugur flestra sjálflærðra listamanna 

oftast til þess að líkja eftir viðurkenndri myndlist samtímans. Aftur á móti búa næfir 

myndlistarmenn sér til sinn eigin myndheim til hliðar við viðurkennda myndlist.
29

 

Þriðja atriðið sem má nefna er að næfir listamenn hafa ekki getað unnið 

eingöngu við list sína af ýmsum ástæðum. Flestir stunda þeir almenna vinnu og vinna 

svo að listinni í frítíma. Aðrir hafa ekki haft möguleika að vinna almenna vinnu vegna 

persónulegra ástæðna eins og veikinda. Margir næfu myndlistarmannanna hafa byrjað 

að mála á efri árum, eftir að almennri vinnuskyldu var lokið. Látið gamla drauma rætast 

um að njóta þess að mála og teikna sér til afþreyingar, ánægju og yndisauka. Einhverjir 

hafa fundið þörf á að fá leiðsögn í listinni af kunnáttufólki, viljað bæta upp á tækni og 

meðferð efnis, en flestir hefjast handa án nokkurrar kennslu.
30

 Ásgeir nýtti sér 

kennslubókina Drawing-self taught eftir Arthur Zaidenberg til að geta stækkað upp 

myndir og æfa sig í teikningu. (sjá mynd 2, bls. 30) En hann fékk enga tilsögn í myndlist 

                                                 
27

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 7 - 8. 
28

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 7. 
29

 Aðalsteinn Ingólfsson. Móttökustöð fyrir mannsandann, sýningaskrá, Reykjavík: Gallerí Fold, 2012. 
30

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 8. 
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fyrir utan þau litlu kynni við tækni í teikningu sem hann lærði í Málleysingjaskólanum. 

Hann sá alfarið sjálfur um að þróa færni sína og útfæra hugmyndir sínar. 

Þegar næf list er skoðuð er aðallega að finna tvenns konar minni. Annars vegar 

eru sögur og endurminningar listamanna og hins vegar skreytilist. Næfir sögumenn mála 

sögur, portrettmyndir, landslagsmyndir, uppstillingar, atburði úr sveit og borg. 

Jafnframt innihalda myndverkin frásagnir af frægum atburðum úr Íslands- eða 

veraldarsögunni. Hjá sögumönnum er inntakið í myndunum aðalhugðarefnið en ekki 

hvernig tækni, stíl og útfærslu er beitt við gerð verksins, sem er oftast ofarlega í huga 

lærðra myndlistarmanna.
31

 Aðalsteinn lýsir í bókinni Einfarar í íslenskri myndlist, 

innihaldi frásagna: 

 

Í frásögnum sínum eru næfir listamenn ekki að gera upp á milli viðeigandi 

og óviðeigandi hugmynda og tilfinninga. Þeir eru óhræddir við aulafyndni, 

tárvota hvarma, melódramatíska atburði og almenn sannindi, vegna þess að 

lífið sjálft er uppfullt af slíku og þvílíku. Þeim dettur ekki í hug að upphefja 

veruleikann, þótt þeir séu gjarnir á að sjá hann í skini ævintýranna: Einu 

sinni var...
32

  

 

Næfir skreytilistamenn hafa að geyma svipað litróf og næfir sögulistamenn. En 

skreytilistamenn vinna með mynstur og flúr sem sprettur oft á tíðu upp af ærnu og 

óstýrlátu ímyndunarafli eða er ekki í miklum tengslum við raunveruleikann, oft er það 

þráhyggjukennt.
33

 List Ásgeirs fellur undir bæði þessi minni. Það eru miklar skreytingar 

í skúlptúrunum hjá Ásgeiri, þar sem hann gerir ruggustóla með útflúruðu baki og fótum. 

Hann málaði einnig ramma í kringum húsið, dyr og glugga, skreyttan með laufa 

mynstri. Ásgeir var jafnframt að segja sögu, sögu af því umhverfi sem hann bjó í, 

fjöllunum, hafinu, bátunum og ímynduðu konunum. 

  

                                                 
31

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 8. 
32

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 8 - 9. 
33

 Aðalsteinn, Einfarar í íslenskri myndlist, 8 - 9. 
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Myndlist Ásgeirs 

Ásgeir hafði að bera taumlausa þörf til sköpunar. Hann lagði mikla natni í verkin sín og 

velti samsetningum og fegurð þeirra fyrir sér.
34

 Sköpun og listhneigð Ásgeirs spratt úr 

hans innsta kjarna og í verkum hans er hægt að sjá ákveðna sögu um samfélagið, hans 

nánasta umhverfi og hugarheim, sem inniheldur jafnframt skreytingar. Hann bjó yfir 

frumleika og sérstöðu, hann tjáði sig á næfan hátt og nýtti notaða hluti og efni til 

listgerðar. Ásgeir talaði um listáhuga og iðju sína sem áráttu og að hann einn byggi yfir 

henni í fjölskyldunni. Hann nýtti flestar frístundir sínar í að teikna, mála og skapa.
35

 

Ásgeir var fagurkeri og sá fegurð í öllu, hann vandaði sig við verkin og er áhugavert 

hvernig stórar vinnulúnar hendur hans náðu að gera fínlegu skúlptúrana.
36

 

Ásgeir er einn af fáum Íslendingum sem hefur unnið með endurvinnslu í 

myndlist. Erlendis er þetta heill heimur. Endurvinnsla býður upp á frjóa hugsun, þar sem 

hægt er að sjá hluti skapast úr rusli. Í blaðaviðtali við Ásgeir kemur fram að honum þótti 

mikil sóun í því að henda öllu rusli og að honum þætti betra að endurnýta dósirnar en að 

henda þeim á haugana.
37

 Efnisnotkun Ásgeirs var einstök að því leyti að á þessum tíma 

var lítil meðvitun um endurvinnslu. Til myndgerðar nýtti Ásgeir, fundið efni, notað, 

ákveðið rusl og þá sérstaklega dósir og sígarettupakkaumbúðir. Vinir og vandamenn 

Ásgeirs fóru jafnframt að safna fyrir hann, fólk gætti þess að henda ekki pakka utan af 

sígarettum eða öldós því hlutirnir gátu breyst í listaverk í höndum Ásgeirs og líklegast 

haft áhrif á fagurfræðilega afstöðu manna til rusls.  

Ásgeir virðist ekki hafa unnið með nein hefðbundin áhöld og efni 

myndlistarinnar. Líklegast hefur hann fundið það efni sem til féll og ekki hugsað list 

sína í gegnum viðtekin efni og tól. Hugsanlega hefur spilað inn í að hann hafði ekki 

mikla peninga milli handanna og því ekki eytt í slíkt. En telja má að lítil fjárráð, ástríða 

hans til sköpunar, ásamt því að finnast erfitt að sjá sóunina við að henda öllu rusli hafi 

spilað saman og samspilið skapað þann grunntón sem einkennir myndlist Ásgeirs. 

 Skaftfell stefnir að því að skrásetja list Ásgeirs í safnarskráningarforritið Sarpinn 

og verður þá aðgengilegra að skoða list Ásgeirs ofan í kjölinn og skilgreina í 

framtíðinni. 

                                                 
34

 „Liðnar sýningar : GEIRI – Líf og list Ásgeirs Emilssonar,“ skoðað 6. apríl 2013, 

http://skaftfell.is/2010/05/geiri-opnun-laugardaginn-15-mai-kl-1600/.  
35

 Borghildur Anna, „Langaði að verða listamaður þegar ég var ungur ; viðtal við Ásgeir.“ Vikan, 22. 

nóvember 1984, 28 - 29. 
36

 Viðtal við Valgerði systur Ásgeirs. 
37

 „Fólk í fréttum. Ásgeir Jón Emilsson ; býr til ruggustóla úr bjórdósum.“ Morgunblaðið, 5. september, 

1985, 48. 
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Listformin þrjú 

Skipta má verkum Ágeirs í þrjú listform sem hann fékkst aðallega við. Það eru: 

myndverk, skúlptúrar og ljósmyndir.  

Málverk 

Málverkin eftir Ásgeir eru mjög mismunandi að gerð og útkomu. Í grunnflötinn eða 

bakgrunn málverkanna notaði Ásgeir tréplötur, pappa, lok af málningardósum, spjöld, 

pappír og annað sem til féll. Ekki er hægt að sjá að hann hafi fengist við að mála á 

striga. Ásgeir fann myndir í blöðum, tímaritum og dagatölum og vann út frá þeim 

málverk. (sjá mynd 3, bls. 31) Hann klippti út myndir úr blöðum og límdi beint inn í verk 

úr blikkdósum sem hann hafði myndað sem ramma eða skálar. (sjá mynd 4, bls. 31) Hann 

límdi líka myndir af konum á tréplötur sem hann sagaði svo út eftir ákveðinni lögun eða 

formi kvennanna. (sjá mynd 5, bls. 32) 

Ásgeiri var hugleikið að mála myndir af konum og skipum. Hann málaði 

seglskip, togara og mismunandi gerðir af bátum. Appelsínugula skipið sem Ásgeir 

málaði utan á húsið sitt, heitir Gullberg og var það eitt af skipum útgerðarinnar á 

Seyðisfirði og málaði hann það í gamalli og nýrri útgáfu.
38

 Ásgeir málaði einnig 

seglskip sem hann nefndi eftir sjálfum sér eða Geiri Smart og liggur talsverður húmor 

þar á bakvið, því ætla má að Ásgeir hafi verið að vitna í textann Sirkus Geira Smart eftir 

Spilverk þjóðanna, textinn er ádeila á þáverandi ríkistjórn með Geir Hallgrímsson í 

fararbroddi árið 1977.
39

 (sjá mynd 6, bls. 32) Á myndina límdi Ásgeir skipið, öldur og fiska 

sem hann hafði sagað úr tré. Límið hefur dökknað með árunum og er áberandi á 

myndfletinum. Konurnar í myndum Ásgeirs eru fengnar úr blöðum eins og Playboy. 

Oftar en ekki er fyrirmyndin Brigitte Bardot sem honum þótti auðsjáanlega mjög 

spennandi og fögur. Enda var Bardot ein heitasta leikkona og kyntákn sjötta og sjöunda 

áratugar síðustu aldar.
40

 Ásgeir notaði oft sömu mótívin af konum sem hann vann svo 

með aftur og aftur. Hann stækkaði myndirnar upp í nokkrum stærðum og útfærði á 

mismunandi hátt. En hann málaði einnig myndir af ástföngnum pörum sem faðmast og 

kyssast. 

Stundum sýnast málverk Ásgeirs sem ókláruð. Hann hnitaði upp myndir af 

mótívum og rissaði með blýanti og málaði svo ofan í myndirnar, en í sumar myndirnar 

                                                 
38

 Borghildur Anna, „Langaði að verða listamaður þegar ég var ungur ; viðtal við Ásgeir,“ 28 - 29. 
39

 „Halldór Ingi Andrésson: plötudómar,“ skoðað 6. apríl 2013, http://plotudomar.com/?p=798. 
40

 Barnett Singer, Brigitte Bardot: A Biography (North Carolina: McFarland & Company, Inc., 

Publishers. 2006), 66. 
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er ekki búið að mála yfir allt, þar er sumt teiknað og annað málað. (sjá mynd 7, bls. 33) 

Einnig eru myndirnar mis ítarlega gerðar og mismikið farið í smáatriði, eins og sum 

mótívin fá andlitsdrætti og önnur ekki. (sjá mynd 8, bls. 33) Hann hefur líklegast verið 

kominn með hugann við aðra mynd eða unnið að mörgum í einu. Hugurinn leitar oft í 

fullkomnun en þetta gerir verkin opin og hverful eins og lífið er. 

Skúlptúrar 

Ásgeir bjó til litla þrívíða skúlptúra í formi ruggustóla og stóla úr áldósum, útflúraða 

myndaramma, öskubakka og skálar úr niðursuðudósum og kórónur úr málningardósum 

allt með sömu aðferð. Inn í myndarammana og öskubakkana límdi hann myndir sem 

hann hafði málað, ljósmyndir sem hann hafði tekið og myndir úr blöðum. Ásgeir taldi 

sig vera þann eina á Íslandi og jafnvel í heiminum sem fengist við að skapa slíka 

skúlptúra.
41

 (sjá mynd 9+10, bls. 34) 

Hugmyndina að skúlptúrunum sínum fékk hann þegar hann fékk sýnishorn af 

samskonar ruggustól úr blikki lánaðan hjá konu nokkurri í bænum sem hafði fengið 

hann erlendis frá. Ásgeir skoðaði stólinn gaumgæfilega og fann út hvernig tækni var 

beitt við gerð hans. Hann fór fljótlega að gera stóla úr áldósum, það var létt efni sem 

auðvelt var að móta og hann notaði skæri og töng við gerð þeirra. Hann útfærði síðar 

hugmyndina og fór að gera verk eins og kórónu úr málningardósum, skálar og ramma.
42

 

Í sjónvarpsviðtali við Ásgeir segir hann að gerð hvers ruggustóls tæki hann um átta 

klukkustundir að vinna og krefst mikillar einbeitingar og því ekki alltaf hægt að spjalla á 

sama tíma. Það kemur einnig fram í viðtalinu að hann átti sér uppáhalds verk sem var 

kóróna sem hann bjó til úr málningardós.
43

 (sjá mynd 11, bls. 35) Ásgeir virðist hafa lesið 

og tileinkað sér úr umhverfinu tæknifærni fyrir sköpunarmáttinn. Á þann hátt náði hann 

að yfirfæra, útfæra og skapa sinn myndheim.  

Við gerð stólanna klippti Ásgeir annan endann af dósunum og klippti svo 

efniviðinn í þunnar ræmur sem hann tengdi saman og krullaði upp á. Botn dósarinnar 

varð sessa og ræmurnar sameinuðust í skrautlegum fótum og útflúruðu baki. Verkin 

voru unnin af miklum hagleik og með nákvæmnisvinnu og minnir mynstrið í stólbaki og 

fótum á íslenska víravirkið.
44

 Sum verkin málaði hann og þá yfirleitt hvít eða spreyjaði 

                                                 
41

 Sjónvarpsviðtal við Ásgeir. 
42

 Viðtal við Valgerði systur Ásgeirs. 
43

 Sjónvarpsviðtal við Ásgeir. 
44

 Níels, „Hrekkleysi hugans,“ 23. 
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þau gyllt og bólstraði stóla með rauðu efni og öðru sem til féll. Ásgeir skar einnig úr áli 

fjölbreyttar gerðir af sverðum og skreytti handföngin með útskurði.
45

 

Ásgeir skapaði einnig ramma og keðjur úr pappír, sem hann notaði oftast til 

skrauts utan um myndir og gleröskubakka. (sjá mynd 12, bls. 35) Hann gerði þá á þann hátt 

að hann braut sígarettupakka saman á ákveðna vegu, raðaði þeim upp að hverjum öðrum 

með sérstöku litasamspili og límdi saman í keðju svo ekki var lengur hægt að sjá 

upprunalegt notagildi umbúðanna. Úr urðu einstakir rammar með mismunandi mynstri, 

litrófi og stærðum sem gátu t.d. minnt á íslenska fánann. Einnig má sjá stakan ramma 

sem sérstakt verk. Á listsýningunni í Skaftfelli sem var haldin árið 2010 var hægt að sjá 

marga keðjuramma setta saman í einn klasa í glerkassa á stöpli og við það er gefin sýn á 

margbreytilegt formið og magnið. (sjá mynd 13 + 14, bls. 36) 

Ljósmyndir 

Ásgeir hafði einskæran áhuga á ljósmyndun, tók myndir við öll tækifæri og naut þess að 

sjá með augum linsunnar. Hann tók mikið magn af myndum af dýrum, bílum, hlutum, 

atburðum og fólki. Hann hafði sérstaka sýn á form og annað sem fyrir augu hans bar. 

Myndirnar eru ekki eins uppstilltar og tíðkaðist í þá daga. Ásgeir framkallaði myndirnar, 

rammaði inn og bjó til myndverk. Ásgeir skilur eftir sig mikið magn af ljósmyndum 

sem eru mikilvæg heimild um samfélagið á Seyðisfirði. Flestar ljósmyndir hans eru 

núna í eigu Tækniminjasafns Austurlands á Seyðisfirði, þar sem þær eru varðveittar. (sjá 

mynd 15 + 16, bls. 37)  

Safnstjórinn Níels Hafstein talar um að ljósmyndir Ásgeirs séu: ígildi nánari 

tengsla við mannlíf staðarins, tilfærsla reynslu og hugmynda, einhvers konar uppfylling 

í einsemd, skrásetning daglegra hátta, framvindunnar, einstakra viðburða eða tilviljana 

sem krydda lífið.
46

 Ljósmyndir geta gefið okkur ákveðið sjónarhorn og innsýn í heim 

Ásgeirs og tengingu hans við samfélagið. Ljósmyndirnar eru heill heimur út af fyrir sig 

og verður þeim ekki gerð nánari skil í ritgerðinni. 

  

                                                 
45

 Sjónvarpsviðtal við Ásgeir. 
46

 Níels, „Hrekkleysi hugans,“ 23. 
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Geirahús 

Húsið hans Ásgeirs, Geirahús er staðsett að Oddagötu 4C á Seyðisfirði. Það er skreytt 

að utan sem innan af listamanninum sjálfum með listaverkum og skrautmunum. Húsið 

er næstum því í sama horfi og þegar Ásgeir skildi við það þegar hann lést árið 1999, 

fyrir 14 árum síðan. Í dag hefur því verið breytt í varanlega sýningu, sem tilheyrir 

Skaftfelli. (sjá mynd 1, bls. 30)  

Húsið þarfnast viðhalds, gólfið er farið að síga og hillur á veggjum að halla og 

utan á húsið er búið að gera við múrinn en viðgerðum er enn ólokið og endurgera þarf 

veggmyndir utan á því. Nokkrir þekktir íslenskir listamenn hafa tekið að sér að 

endurgera veggmyndirnar. Ennfremur verða innviði hússins lagfærð og gerðar verða 

viðeigandi ráðstafanir. Stefnt er að uppbyggingu þess sumarið 2013, svo Geirahús 

glatist ekki heldur fái fólk að njóta þess núna og um ókomna tíð.  

Eftir að Ásgeir flutti inn í húsið árið 1979
47

 var eins og að áhugi manna á 

verkum hans hafi aukist og hann efldist í listgerð sinni og sköpunarkrafturinn jókst.
48

 

Hann tók þátt í samsýningu hjá Nýlistasafninu
49

 og sótti þáverandi forseti Vigdís 

Finnbogadóttir hann heim og þótti honum mikið til þess koma. Tekin voru viðtöl við 

hann í sjónvarpi og í blöðum.
50

  

Geirahús er í raun staðbundið listaverk þar sem hægt er að skynja nærveru 

listamannsins. Inn í þessu sjálfstæða listaverki er svo að finna fjöldann allan af stökum 

verkum eftir Ásgeir. Húsið hefur að geyma örlitla forstofu, eldhús, salerni, litla stofu, 

svefnherbergi og háaloft. Svefnherbergið hefur ekki eingöngu verið nýtt til hvíldar 

heldur einnig verið vinnustofa Ásgeirs þar sem myndverk, efniviður, tól og tæki eru til 

staðar og tilbúin til vinnslu á fleiri verkum. Innviði hússins eru hlaðin af listaverkum, 

hlutum, skrautmunum og tilfinningu fyrir minningum Ásgeirs. 

Ásgeir málaði utan á húsið myndir af umhverfi sínu, fjöllunum, fossunum, 

grænum engjum, sjó og bátum. Hreinar, fagrar, einfaldar og fjarvíddarlausar myndir 

með barnslega máluðu landslagi. Á framanverðu húsinu eru myndir af skipum á hafi úti. 

Öldurnar og skýin bera sama form og leysast upp í mörg ský og margar öldur. Hvítar 

öldur á dökkbláu hafi sem gefa til kynna úfinn sjó og vont veður, þar sem bátar vagga til 

og frá. Himininn umvafinn skýum, svo sólin kemst ekki í gegn. En þrátt fyrir þessar 
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vísbendingar um veðrið, er upplifunin samt sem áður ró og það gæti verið fyrir tilstilli 

næfrar túlkunnar.  

Umhverfið tengist Seyðisfirði, fossinn er einn af mörgum sem renna niður hlíðar 

Fjarðarheiðar. Konurnar sem hann málaði inn í umhverfið á hlið hússins, voru aftur á 

móti flestar ímyndaðar konur. Konur sem tengjast ekki raunverulega umhverfinu og eru 

því hugarheimur Ásgeirs. Að sögn Ásgeirs var ein fyrirmyndin Brigitte Bardot og sumar 

stúlkurnar úr Playboy blöðum.
51

 Myndirnar eru litríkar og búa yfir ákveðinni stillu, í 

þeim ber ekki á striti, óhamingju eða öðrum erfiðleikum. Mannlífið er draumkennt, þar 

sem fyrirmyndir kvennanna eru úr glanstímaritum, léttklæddar í háhæluðum skóm.
52

 

Húsið, glugga þess og dyr rammaði hann inn með máluðum laufskreyttum borða. Það 

tók Ásgeir um 3-4 vikur að mála og skreyta allt húsið að utan,
53

og það hefur fengið 

töluverða athygli fyrir útlitið.
54

 Ásgeir skapaði sína eigin veröld. Í Geirahúsi eru styttur 

af konum og af fólki að faðmast og kyssast. Hann var mikið fyrir konur og lét taka 

myndir af sér með þeim við hin ýmsu tækifæri. Hann málaði einnig konur á 

innanstokksmuni, á skápa og á vinnuborðið í eldhúsinu hjá sér. Hann bjó til heim þar 

sem hann var umvafinn kvenfólki. Ásgeir átti aldrei kærustu að sögn Valgerðar systur 

hans en á tímabili átti hann vinkonu.
55

  

Ástríða Ásgeirs fyrir bátum og leikur hans að stelast með á sjó aðeins níu ára að 

aldri, sýnir ef til vill þörf á að komast út, fara á vit ævintýranna. Það er eftirtektarvert að 

það birtist aldrei strit eða erfiði í málverkum hans, sem útvegslífið hefur þó líklegast 

verið. Myndirnar eru bjartar og notalegar. Myndir Ásgeirs voru kannski draumar hans, 

draumar um að sigla burt, fara á vit ævintýranna, í blíðu, stillu við bjartan himinn, 

umvafinn fögru kvenfólki og í faðmi ástarinnar. 

Mikill ferðamannastraumur er um Seyðisfjörð þar sem Norræna kemur til hafnar 

einu sinni í viku og er algengt að fólk stoppi og skoði húsið hans Ásgeirs og taki myndir 

af því. Í blaðaviðtali segir Ásgeir frá því að hann hafi stundum selt erlendum sem 

innlendum ferðamönnum munina sína.
56

 Geirahús er núna safn og minnisvarði um 

Ásgeir sem lýsir sérstakri hlið íslensks mannlífs og myndlistarlífs. 
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Greining á málverki eftir Ásgeir 

Hér verður málverk af pari eftir Ásgeir greint til kynningar á myndverki eftir hann. Þar 

sem myndlist Ásgeirs hefur ekki verið skrásett né skilgreind, er myndin ekki nefnd né 

stærðin á henni gefin upp. Í stað þess er myndinni lýst og hún sýnd í því rými sem hún á 

heima í Geirahúsi svo hugmynd fáist af umfangi og veru. (sjá mynd 17, bls. 38) 

Málverkið er portrett af ástföngnu kvikmyndapari skorin af myndfletinum við 

brjóstmál. (sjá mynd 18, bls. 39) Parið snýr að hvort öðru og þau halda utan um hvort 

annað. Í bakgrunni er antikblár himinn með laufguðum trjágreinum. Bakgrunnurinn er 

óræður, eru þau úti eða inni? Eru þau út í náttúrunni eða standa þau við málaða 

leikmynd í stúdíói? Myndin hefur fengið töluvert rými í lífi Ásgeirs og er staðsett fyrir 

ofan rúmið hans á milli tveggja mynda af Guðsmóður sem eru ekki eftir hann. 

Málverkið er málað á pappa með þykkri pensiláferð og ójafnri pensilskrift. 

Barnslega bleikur litur er í litahafti parsins. Það virðist vera einkennandi fyrir húðlit 

fólksins sem Ásgeir málar hve sterk bleik húð þess er. Myndin er römmuð inn í 

tréramma en einnig er málaður rauður og hvítur rammi í kringum myndefnið. Ásgeir 

leggur mikið upp úr því að ramma verkin sín inn. Myndin er svo til þrívíddarlaus og 

verður fyrir vikið næf í útliti. 

Ásgeir málaði á óhefðbundin efni og í þessu tilviki pappaspjald, það getur þar af 

leiðandi verið viðkvæmara fyrir raka og öðru álagi. Hann hefur líklegast ekki hugsað 

verkið sem eilíft heldur hefur það átt að gilda fyrir stað og stund. Verkið virðist vera 

með raka eða núningsskemmd við hægri hönd konunnar. Vera kann að setið hafi verið 

upp að myndinni og það myndast fitublettur þess vegna.  

Málningin virðist vera flosnuð úr hári þeirra beggja. Við nánari grennslan og 

skoðun á teikningum hans þá gerir Ásgeir sértaklega út á það að gera glans í hár og 

hefur hann þá kannski gert glansinn eftir á og þetta því ekki skemmd heldur lýsir 

glampa í hári. Miðað við það væri líka óvenjulegt að jakkinn sem maðurinn ber, heldur 

fullkomlega svarta litnum og er ekki farinn að láta á sjá. 

Líklegast hefur Ásgeir fundið fyrirmyndirnar af fólkinu í tímariti, stækkað upp 

og gert sína útfærslu á sambandi þeirra. Myndaval Ásgeirs er hefðbundin 

auglýsingamynd sjötta og sjöunda áratugs síðustu aldar, þar sem myndir af konum og 

pörum eiga að gefa áhorfandanum upplifun af rómans, fullkomnun og staðalímyndum 

kynjanna á þessum tíma, þar sem karlmaðurinn er verndandi fyrir konuna. Konan á 

myndinni horfir upp til mannsins og hefur Ásgeir málað hendurnar á henni langar og 



Ásgeir Jón Emilsson – einfari í myndlist 

20 

þannig náð að teygja þær svo konan nái vel utan um manninn. Við það myndast ákveðin 

skekkja sem er jafnframt mjög áhugaverð. Hvernig hann leggur áherslu á að ná 

hugmyndinni fram um nándina fremur en að sjónarhornið sé rétt. Maðurinn virkar 

frekar stífur, hönd hans sem heldur utan um konuna virkar frosin og flöt en meiri 

innileiki er í konunni þar sem hún hallar höfðinu aftur og faðmar manninn.  

Um miðjan sjötta áratug síðustu aldar, gagnrýndu Popp-listamenn í verkum 

sínum neysluhyggjuna og framsetningu kynjanna í auglýsingum.
57

 Sá 

sjónmenningarheimur og tími sem Ásgeir lifir í er einmitt sá sem Popp-listamenn 

gagnrýndu, þar sem allt gengur út á neyslu og ímyndarsköpun, þar sem verið er að búa 

til neysluþarfir og þar af leiðandi myndast meira rusl í heiminum. Ímyndin um ástina 

verður eftirsóknarverð og að eiga veraldlega hluti. Myndlist Ásgeir tengist þessu á tvo 

mismunandi vegu, meðvitað eða ómeðvitað. Í fyrsta lagi þá vinnur hann á móti þeirri 

sóun sem á sér stað með því að endurvinna hluti og nýtir sér ofgnóttina í myndverk. Í 

öðru lagi tekur hann út þessar staðalímyndir og varpar þeim í myndverk svo 

sjónarhornið verður annað en það sem kemur fram í blöðum og auglýsingum. 
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Saga einfara í myndlist 

Á seinnihluta nítjándu aldar urðu mikil straumhvörf í listum og þjóðfélagsmyndun þar 

sem iðnbyltingin og ný tækni spiluðu stórt hlutverk. Fyrri hugmyndir um myndlist voru 

gagnrýndar og þóttu eingöngu eftirmyndir af raunveruleikanum, innhaldslausar og án 

tilfinningalegs inntaks. Listamenn fóru að veita list frumstæðra þjóða athygli, þar sem 

hún þótti búa yfir sérstöðu, kyngimögnun og sögu. Listamenn töldu að ekki væri hægt 

að læra eða tileinka sér umbúða og tilgerðarleysi þeirrar sköpunar en það væri aftur á 

móti auðvelt að læra tæknilega færni atvinnulistamanna og endurtaka þau brögð.
58

  

Þessi nýji áhugi á hinni hreinu listsköpun gerði það að verkum að franski næfi 

myndlistarmaðurinn Henri Rousseau (1844-1910) var uppgötvaður af ungum 

myndlistarmönnum í París í byrjun tuttugustu aldar. Rousseau er oft nefndur fyrsti næfi 

myndlistarmaðurinn. Hann var sjálflærður og fór sínar eigin leiðir í myndlist, ekki eftir 

stefnum og straumum þess tíma. Í listsköpun sinni notaði Rousseau tæra og einfalda liti 

og voru myndirnar málaðar með ákveðnum og skörpum útlínum.
 59

 Hann málaði myndir 

af frumskógi með villtum dýrum, en sjálfur fór hann aldrei út fyrir París. Allt sem hann 

málaði var upp úr hans einkaveröld og það sem hann hafði lesið og séð í bókum og 

blöðum. Niðurstaðan voru kraftmikil verk sem höfðu að geyma einfaldleika og 

ljóðrænan stíl sem gerðu þau að meistaraverkum.
60

 (sjá mynd 19, bls. 39) 

Árið 1922 gaf þýski geðlæknirinn Dr. Hans Prinzhorn út viðamikla rannsókn 

The Artistry of the Insane, sem inniheldur nokkur þúsund myndverk eftir vistmenn á 

geðveikrahælum víða um Evrópu. Rannsóknin og myndverkasafnið náði athygli 

framúrstefnulistamanna og þar á meðal Jean Dubuffet.
61

 Í framhaldi af þessum 

uppgötvunum upphófu Súrrealistar og drógu fram í dagsljósið list og listamenn sem 

máluðu í stíl einfara, þeim þótti eftirsóknarverður hreinleikinn, uppruninn og óheflaður 

andi mannsins sem kom fram í sköpunarverkunum. Súrrealistar höfnuðu því að mála 

eingöngu það sem maður sá og brutu upp listhugtakið og reyndu að nálgast barnið eða 

frummanninn í sjálfum sér.
62

 Dubuffet gerði sér grein fyrir að þessi frumlega sköpun, 

var ekki eingöngu gerð af fólki með geðfötlun. Hann skoðaði fyrirbærið og skilgreindi 

listina sem Art Brut/Raw Art sem síðar var einnig kallað Outsiders Art eða Visionary 

                                                 
58

 E.H Gombrich, Saga listarinnar (Reykjavík: Mál og menning, 1998), 585 - 586. 
59

 Gombrich, Saga listarinnar, 585 - 589. 
60

 Kleiner, Gardner‘s Art through the Ages, 840. 
61

 Maizels, Raw Creation, 14 og 21. 
62

 Gombrich, Saga listarinnar, 585 - 589.  



Ásgeir Jón Emilsson – einfari í myndlist 

22 

Art - sérstaklega í Englandi.
63

 Honum þótti myndlist einfara æðri en akademísk list, og 

að hún inni gegn kæfandi áhrifum vestrænnar listmenningar. Dubuffet ásamt öðrum og 

þar á meðal súrrealistanum André Breton stofnuðu Art Brut árið 1948. Þeir fóru 

gagngert að leita að og safna list eftir einstaklinga sem höfðu sterk séreinkenni í list 

sinni.
64

 Dubuffet vildi ekki draga línu á milli list geðveikra og annarra einfara 

myndlistarmanna, list barna og næfra listamanna. Hann vildi meina að listræn sköpun 

væri eins í öllum tilfellum. Ekki væri hægt að skilgreina list út frá því hvort hún væri 

eftir geðveika frekar en að skilgreina list eftir því hvort fólk væri með meltingartruflanir 

eða auma hæla.
65

 

Árið 1972 kynnti breski listgagnrýnandinn Roger Cardinal hugtakið Outsider Art 

og skilgreindi það ennfremur. Það leið ekki á löngu þar til fleiri einfara myndlistarmenn 

voru uppgötvaðir.
66

 Í Bandaríkjunum komu verk Henry Dargers (1892-1973) í ljós eftir 

að hann lést árið 1973. Í dánarbúi hans fundust rit og myndverk eftir hann í miklu 

magni. Darger bjó til hið einstaka verk In the Realms of the Unreal sem er skáldverk 

sem hann myndskreytti. Verkið og myndefnið er af baráttu illra hermanna og hugrakkra 

barna sem hann kallar The Vivian Girls. Hann sjálfur er með hlutverk í sögunni sem 

Captain Henry Darger sem ver börnin.
67

 (sjá mynd 20, bls. 40) 

Sjá má viss líkindi með myndlist Ásgeirs og einfara myndlistarmanninum Henry 

Darger. Þeir voru þó um margt ólíkir karakterar, þar sem Darger var ekki mikið fyrir að 

umgangast fólk en Ásgeir naut þess að vera í félagsskap. Darger vann við verk sín í 

algjörri einangrun og einrúmi og það gerði Ásgeir einnig eftir að hann bjó einn. Báðir 

eyddu þeir mest öllum frítíma sínum í að vinna í verkum sínum. Myndverk Dargers var 

ímyndaður heimur sem hefur líklegast átt rætur í slæmri æsku en hann var alinn upp á 

upptökuheimilum. Til að búa til verkið notaði hann myndir úr blöðum, 

teiknimyndasögum tók þær upp og breytti, málaði með vatnslitum og teiknaði söguna. 

Ásgeir nýtti sér einnig myndir úr blöðum, klippti út og setti beint inn í verkin eða tók 

upp myndir með blýanti, stækkaði, breytti og málaði. Darger notaði aftur og aftur sömu 

mótívin, var óöruggur við að teikna og studdi sig þess vegna við myndirnar úr 

blöðunum. Magnið af myndverkum og vinnan lýsir ákveðinni þráhyggju sem Ásgeir 

lýsti svo vel hjá sjálfum sér. Listamaðurinn Darger var stundum kallaður galinn af því 
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að hann þótti sérvitur, það á einnig við um Ásgeir þ.e.a.s, hann var kallaður Geiri 

vitlausi.
68

 Hvorugur féll fyrir neysluhyggju þess tíma, ígildi kjarnarfjölskyldu og þar 

með ákveðinna staðalímynda sem Popp-listamenn gagnrýndu hart, heldur fóru þeir sínar 

eigin leiðir í að lifa lífinu með sköpunarkraftinn að leiðarljósi. 

Annar listamaður sem einnig er vert að skoða í tengslum við list Ásgeirs er 

Gladwyn K. Bush, sem var kölluð Miss Lassie (1914-2003) og fæddist á Caymaneyjum. 

Bush er nefnd í bókinni Raw Creation, eins og Henry Darger, sem einfari í myndlist. 

Hún var sjálflærður listamaður og á hún það sammerkt með Ásgeiri að hún gerði 

húsnæðið sitt að einstöku listaverki. Bush byrjaði að mála á efri árum, 62 ára að aldri, 

eftir að hún fékk hugljómun og fór að mála trúarlegar myndir. Hún málaði á striga en 

einnig á innanstokksmuni, veggi, glugga og utan á húsið sitt, sem er ekki ólíkt Ásgeiri. Í 

myndum hennar birtast verur sem eru þá líklega trúarlegs eðlis, ef til vill andar. Hún 

notar sterka liti og málar með frekar grófu og breiðu pensilfari. Húsið hennar er kallað 

Miss Lassie‘s house, sem minnir óneitanlega á svipaða styttingu og nafnið Geirahús. 

Húsið sem heitir í dag Mind‘s Eye er hægt er að skoða á Caymaneyjum og er mikilvægt 

menningarverðmæti fyrir eyjuna.
69

 (sjá mynd 21, bls. 40) 

Einfara listamenn koma úr mismunandi menningarkimum og eru allir mjög 

ólíkir. En það er hægt að finna svipaðan grunntón hjá þeim og einhver líkindi í 

myndlistinni. Eins og hjá listamanninum Eugene von Bruenchenhein (1910-1983) frá 

Milwaukee Wisconsin. Hann gerði málverk sem hann málaði með fingrunum og þrykkti 

á pappír, tók ljósmyndir og þá aðallega af konunni sinni en það sem tengir Ásgeir og 

hann eru skúlptúrarnir sem þeir unnu. Bruenchenhein gerði stóla úr kjúklingabeinum, 

límdi og málaði sem líkjast flúruðum hásætum en hann gerði einnig kórónur úr leir, 

frumlegar og með áhrifum af náttúrunni eins og flest hans verk. Bruenchenhein vissi 

sjálfur að hann væri sérstakur og ólíkur öðru fólki en hann hélt ótrauður áfram í list 

sinni og trúði sjálfur á að hann væri listamaður. Vegna slæmrar heilsu hætti hann 

snemma að vinna og fór þá alfarið að sinna listinni.
70

 (sjá mynd 22, bls. 41) 

Að vera einfari í myndlist er eitthvað sem ekki er hægt að læra, það byggir á 

einhvers konar frumkennd í listamönnunum sjálfum. En í róti listar og uppgjörs við 
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 Jessica Yu, framleiddi og ritstýrði. In the realms of the unreal: the mystery of Henry Darger. Diorama 
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69

 „Caymaneyjar,“ skoðað 6. apríl 2013, http://theculturetrip.com/caribbean/cayman-

islands/articles/house-of-spirits-the-visionary-art-of-gladwyn-k-bush/.  
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listhugtakið um aldamótin 1900, hreyfir uppgötvun listamanna á einfaralist við öllum 

listheiminum og opnar umheiminn jafnframt fyrir slíkri list.  

 

 

Myndlist einfara á Íslandi 

Á Íslandi var fyrst vakning á næfri myndlist þegar Ísleifur Konráðsson kom fram í 

sviðsljósið með sín einstöku verk um 1960. Hann hélt sína fyrstu einkasýningu árið 

1962 og er hún talin vera fyrsta íslenska listsýningin á næfri myndlist. Hann málaði 

myndir af íslenskri náttúru og hafa myndir hans að geyma bæði minni næfrar 

myndlistar, skreytilistar og sögu. Ísleifur var ómenntaður í list sinni og byrjaði að mála á 

efri árum eftir að almennri vinnuskyldu hans lauk. (sjá mynd 23, bls. 41) Í nýútkominni bók 

Íslensk listasaga (2011) er Ísleifur sá eini sem er nefndur af þeim einfara listamönnum 

sem vitað er að Íslendingar eiga.
71

 Vel hefði mátt nefna alla þá sem fram komu í bókinni 

Einfarar í íslenskri myndlist eftir Aðalstein Ingólfsson, að minnsta kosti hefði mátt 

undir öllum kringumstæðum nefna Sigurlaugu Jónasdóttur sem er talin vera merkasti 

merkisberi „klassískrar“ næfrar myndlistar á Íslandi.
72

 Hún var jafnframt fyrst næfra 

myndlistarmanna til að hljóta listamannalaun. Sigurlaug fór að vinna í listinni á efri 

árum, hún málaði minningar úr æsku sinni, um verklag og búhætti frá þeim tíma. 

Sigurlaugu fannst hún knúin til að segja frá þessum sögum og vildi hafa þær sem 

ítarlegastar en þótti ekki mikið til fagurfæðilegrar útkomu þeirra koma.
73

 (sjá mynd 24, bls. 

42)  

Með útgáfu fyrrgreindrar bókar Einfarar í íslenskri myndlist og listsýningunni 

með sama nafni í Hafnaborg árið 1990
74

, vaknaði áhugi á viðfangsefninu einfarar í 

myndlist. Þremur árum síðar var haldin sýningin „Outsiders USA“ á bandarískri 

utangarðslist í Hafnarborg.
75

 Í dag eru 23 ár síðan síðast kom út bók um einfara í 

myndlist á Íslandi svo ekki hefur verið mikil hreyfing og umræða síðan og fá listaverk 

hafa verið keypt inn á listasöfn eftir næfa myndlistarmenn. 
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Lokaorð 

Ásgeir Emilsson var einfari í myndlist, sérstakur, einlægur, umhyggjusamur, frumlegur 

og listrænn fram í fingurgóma. Hann gekk í gegnum ákveðnar þrekraunir út af fötlun 

sinni en vann sig í gegnum þær á æðrulausan hátt. Ásgeir virðist ekki hafa velt því fyrir 

sér hvað myndlist innihéldi eða hafa unnið eftir fyrirfram ákveðnum hugmyndum 

listheimsins. Hann vann út frá hreinni löngun til sköpunar. Björn Th. Björnsson skrifar í 

inngangi að Íslenskri listasögu að: Listhvöt felur fyrst og fremst í sér vilja til 

tjáningafrelsis.
76

 Ásgeir bjó sannarlega yfir þeirri hvöt og viljanum til að tjá sig í 

gegnum listina og til að sýna sinn innri heim. 

Ásgeir hafði taumlausa þörf til sköpunar sem kom beint frá hjartanu. 

Myndheimur hans spratt úr honum sjálfum, stöðu hans í samfélaginu og umhverfi. 

Hugmyndir og tæknilegar útfærslur í verkum Ásgeirs skapast í sjálfstæði hans og á 

stundum einveru. Inntak verkanna er innanfrá, en jafnframt utanfrá úr umhverfinu og 

áhugamálunum. Ásgeir bjó til heimsmynd sína með fallegum bátum og fögrum konum 

allt í kring og verða myndirnar þannig sjálfskilningur listamannsins. Hann náði á 

ómeðvitaðan hátt að upphefja í myndlist sinni líf sjávarplássins sem líkist því draumi 

einum.  

Geirahús er eitt af menningarverðmætum Seyðisfjarðar og laðar að ferðamenn. Í 

Geirahúsi gefst tækifæri til að gægjast inn í hugarheim listamannsins á einstakan hátt. 

Geirahús hefur mikið listrænt og menningarlegt gildi og er mikilvægt að viðhalda því í 

sem upprunalegastri mynd.  

Segja má að Ásgeir hafi verið á undan sinni samtíð og framtíð, því endurvinnsla 

getur seint talist stærsta hugðarefni listamanna eða almennings hér á landi. Með því að 

endurnýta hluti í list örvar Ásgeir ósjálfrátt áhorfandann til þess að hugsa um neyslu og 

endurnýtingu. Við það verðum við meðvitaðari um gildi þess að hugsa um neyslu okkar 

og sjá hana í öðru samhengi. 

Þegar niðurstaðan er sú að inntak einfara í myndlist með næfri tengingu 

samanstandi af bernsku innsæi, ferskleika, hreinskilni og tæknilegri sjálfshjálp eins og 

kemur fram í bókinni Einfarar í íslenskri myndlist er kominn ákveðinn rammi um þá 

myndlist sem Ásgeir gerði sem er samt sem áður mjög sveigjanlegur og opinn. 

Myndlist eftir einfara hefur ekki verið metin að verðleikum í gegnum aldirnar, 

hér á landi sem annarstaðar. Ómetanleg verk hafa týnst og eyðilagst því þau þóttu 
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verðlaus og óáhugaverð. Listaverkum eftir einfara hefur í gegnum tíðina verið hafnað 

og jafnvel gerð að athlægi. En nú virðist sá tími kominn að þessi tegund listar hefur 

fengið viðurkenningu innan listheimsins erlendis. Síðasta áratug hefur myndlist eftir 

einfara í auknum mæli komið fram í dagsljósið og verið metin af fleirum. Þetta er ein af 

áhugaverðastu þróunum sem gerst hefur innan hefðbundinnar listar í mörg ár og mun 

hafa langvinn og víðtæk áhrif. Þetta vekur upp spurningar um hvernig listin þróast á 

okkar tímum og ýtir við hugmyndum okkar um gildi listmenntunnar.
77

 

Einfarar í myndlist hafa nú fest sig í sessi sem hluti af nútímalist og hægt er að 

heimsækja stór söfn í Evrópu og Bandaríkjunum, þar sem reglulega er sýnd myndlist 

einfara. Einnig hafa verið stofnuð söfn í mörgum löndum sem sýna eingöngu myndlist 

einfara.
78

 Á Íslandi höfum við eitt safn sem er Safnasafnið í Eyjafirði sem tekur á móti 

og sýnir alþýðulist og þar má finna verk eftir Ásgeir og fleiri einfara í myndlist.
79

 

Með auknum skilningi á einfara myndlistarmönnum eins og Ásgeiri uppgötvast 

hve mikilvægt það er að kynna fjölbreytt birtingarform lista og sýna hvernig þau koma 

fram í mismunandi samfélagsgerðum. Þörfin er rík fyrir markvissa sýningu 

fjölbreytileikans á listasöfnum, að listin sé skrásett svo við fáum að kynnast 

listamönnum eins og Ásgeiri.  

 

Rétt eins og myndlist Ásgeirs varð til úr hans innsta kjarna,  

kemur hún við okkar innsta kjarna.   
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Mynd 1. Ásgeir fyrir framan Geirahús. Mynd fengin á heimasíðu Skaftfells. 

 

 

 

 

Mynd 2. Teikningar og bók. Ljósmynd í eigu Skaftfells frá listsýningu Geira 2010. 
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Mynd 3. Pinup kona. Ljósmynd af málverki í Geirahúsi. 

Mynd 4. Skál með mynd af stúlku úr blaði. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 
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Mynd 5. Konur skornar úr tré á skáp. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 

 

 
Mynd 6. Málverk af skipinu Geiri smart. Ljósmynd í eigu Skaftells frá listsýningu Geira 2010. 
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Mynd 7. Kona stækkuð upp úr dagatali. Ljósmynd í eigu Skaftfells frá listsýningu Geira 2010. 

 

 

Mynd 8. Hafmeyja með enga andlitsdrætti. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 
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Mynd 9. Ruggustóll. Mynd fengin á heimasíðu Skaftfells. 

 
Mynd 10. Ruggustóll og stólar. Ljósmynd í eigu Skaftfells frá listsýningu Geira 2010. 
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Mynd 11. Kóróna. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 

 

 
Mynd 12. Öskubakki. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 
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Mynd 13. Listsýning Ásgeirs í Skaftfelli 2010. Ljósmynd í eigu Skaftfells. 

 

 
Mynd 14. Keðjur/rammar. Ljósmynd tekin í Geirahúsi 
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Mynd 15. Ljósmynd. Í eigu Tækniminjasafns Austurlands úr ljósmyndasafni Ásgeirs. 

 
Mynd 16. Ljósmynd af Emil Emilsyni kennara bróður Ásgeirs og eiginkonu hans Sesselíu Jóhannsdóttur 

(Sillý). Sillý fékk sýnishornið af ruggustólnum lánað hjá Huldu Sigurjónsdóttur til að sýna Ásgeiri.                     

Ljósmyndin er í eigu Tækniminjasafns Austurlands úr ljósmyndasafni Ásgeirs.  
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Mynd 17. Svefnherbergi og vinnustofa Ásgeirs. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 
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Mynd 18. Kona og maður. Ljósmynd tekin í Geirahúsi. 

 

Mynd 19. Henri Rousseau. Mynd af Joseph Brummer, 1909. Olíulitir á striga, 116 x 88,5 cm; einkaeign. 
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Mynd 20. Henry Darger. Án titils. Blönduð tækni. Hluti af stærra verki. 
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Mynd 21: Gladwyn K. Bush sýnir eitt af verkum sínum í húsinu sínu. 

http://farm3.static.flickr.com/2218/1580563664_7ba687a439.jpg 
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Mynd 22. Leirkóróna og stólar úr kjúklingabeinum. Eugene von Bruenchenhein. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugene_Von_Bruenchenhein_(3264641190).jpg 

 
Mynd 23. Ísleifur Konráðsson. Rif á Snæfellsnesi á tímum Björns ríka, 1964. Olía á striga, 44 x 64 cm. 

Einkaeign. 
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Mynd 24. Sigurlaug Jónasdóttir. Breiðfirskur víkingur. Olía á striga, 65 x 51 cm, 1984. Listasafn ASÍ. 
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Viðauki 

 

Listsýningar 

Ásgeir tók þátt í nokkrum samsýningum og haldin var ein einkasýning eftir lát hans. 

Árið 1991 var Ásgeir einn af listmönnunum sem sýndi verk sín á sýningunni Í 

hjartans einlægni sem haldin var í Nýlistasafninu sem sýndi bernska list, eða næfa 

myndlist sem er jafnframt stundum kölluð æskulist. Níels Hafstein listamaður valdi 18 

listamenn til að vera með á sýningunni sem unnu skúlptúra og þar á meðal skúlptúra 

Ásgeirs.
80

  

Ásgeir tók þátt í samsýningunni Á SEYÐI á Seyðisfirði árið 1996. Á SEYÐI var 

fjölbreytt hátíð sem sýndi listaverk, handverk, minjar og safngripi af erlendum, 

innlendum og staðbundnu meiði. Ásgeir sýndi blikkskúlptúra, ruggustóla, ramma og 

öskubakka.
81

  

Árið 2010 var sett upp einkasýning á verkum Ásgeirs í Skaftfelli. Sýningin var 

hluti af Listahátíð Reykjavíkur það árið. Sýningin gaf innsýn í list- og hugarheim 

Ásgeirs og þótti einstaklega áhugaverð. Einhvers konar hálistabragur yfir henni, þar sem 

stássstólarnir voru settir í glerkassa á stöpla og verkunum gefið rými og fengu þar af 

leiðandi annað sjónarhorn, en það sem er að sjá í þröngum húsakosti.
82

 Á sýningunni 

voru sýndur þverskurður af list hans; málverk, skúlptúrar og ljósmyndir. 

Árið 2012 voru sex verk eftir Ásgeir í eigu Skaftfells lánuð til listasafnsins 

Metro Arts í Brisbane í Ástralíu þar sem þau eru sýnd á samsýningu. Sýningin nefndist 

A ship called she og stendur hópur ástralskra listamanna sem kallar sig Catherine fyrir 

henni.
83

 Vonandi fá verk Ásgeirs að ferðast og sigla víðar svo fleiri fái að njóta þeirra 

og upplifa. 
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