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Inngangur
Viðfangsefni mitt í þessu verkefni er rannsókn og sýning á ljósmyndum austfirskra
kvenljósmyndara. Fjallað verður um þær konur sem menntuðu sig í greininni, tóku myndir á
Austurlandi eða störfuðu á ljósmyndastofu á sama svæði. Tímabilið sem rannsóknin nær yfir
er frá árinu 1871 þegar fyrsta konan hóf ljósmyndanám allt til ársins 1944 þegar
ljósmyndastofa Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði hætti starfsemi, en við þá stofu unnu margar
þeirra kvenna sem eru til umfjöllunar.
Nicoline Weywadt á Teigarhorni var fyrsta íslenska konan sem lærði ljósmyndun og
stundaði sjálfstæðan atvinnurekstur í greininni. Þrettán aðrar konur eru til umfjöllunar og
eru þær hér taldar upp í stafrófsröð og tengdar við staðinn þar sem þær fengust við
ljósmyndun; Anna Klausen Eskifirði, Anna Ólafsdóttir Mjóafirði, Emelía Blöndal Seyðisfirði,
Hansína Björnsdóttir Teigarhorni, Kristbjörg Stefánsdóttir Seyðisfirði, Lára Ólafsdóttir
Reyðarfirði, Margrét Möller Eskifirði, Margrét Ólafsdóttir Seyðisfirði, Salvör Kristjánsdóttir
Seyðisfirði, Sigríður Jensdóttir Seyðisfirði, Solveig Einarsdóttir Seyðisfirði, Svanborg
Sigurðardóttir Seyðisfirði og Svava Eyjólfsdóttir Seyðisfirði.
Markmið verkefnisins er að kynna þátt austfirskra kvenna í sögu ljósmyndunar á Íslandi.
Annars vegar er um að ræða fræðilega umfjöllun og hins vegar handrit að sýningu sem
verður sett upp í Safnahúsinu á Egilsstöðum. Leitað verður heimilda um ævi, störf og verk
þessara kvenljósmyndara. Ennfremur verða dregin fram helstu atriði í sögu ljósmyndunar,
þær aðferðir sem notaðar voru og hvaða þátt konur áttu í þeirri þróun. Þessu tengist
umræða um stöðu og hlutverk þeirra í samfélaginu. Auk þess verður sagt frá varðveislu
ljósmynda á Austurlandi, ljósmyndasöfnum þar og fjallað sérstaklega um Ljósmyndasafn
Austurlands sem er sérstök deild innan Héraðsskjalasafns Austfirðinga þar sem ég starfa.
Í nóvember 2013 var samþykkt að lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun yrði
austfirskir kvenljósmyndarar. Svo skemmtilega vildi til að 25. janúar 2014 var sýningin Betur
sjá augu. Ljósmyndun íslenskra kvenna 1872-2013 opnuð í myndasal Þjóðminjasafns Íslands
og hjá Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Er ánægjulegt að ljósmyndir íslenskra kvenna fái þá
athygli sem þær verðskulda.
Samstarfskonur mínar hjá Héraðsskjalasafni Austfirðinga, heimildamenn og allir þeir
sem útveguðu mér ljósmyndir fyrir ritgerðina og sýninguna fá bestu þakkir fyrir hjálpina.
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Ágrip af sögu ljósmyndunar
Þjóðfélagsgerð á Íslandi var frumstæðari en í iðnvæddum samfélögum Evrópu, hér var
strjálbýlt bændasamfélag og þéttbýlismyndun skammt komin. Ljósmyndun náði tiltölulega
seint fótfestu á Íslandi, ekki síst vegna þess að hér var lítil hefð fyrir gerð mannamynda.
Nokkrir Íslendingar létu mála af sér smámyndir í Danmörku en þeim myndlistarmönnum sem
fyrstir menntuðu sig í Kaupmannahöfn tókst ekki að sjá sér farborða með list sinni þegar
heim var komið.1
Fyrsti Íslendingurinn sem lærði ljósmyndun var Helgi Sigurðsson (1815-1888) á Jörfa,
síðar prestur í Melasveit. Fyrsti ljósmyndarinn á Austurlandi, og næstur á eftir Helga, var
Siggeir Pálsson (1815-1866) sýslumannssonur frá Hallfreðarstöðum í Hróarstungu, síðar
prestur í Bakkafirði, sem lærði í Ósló árið 1857.2
Sigfús Eymundsson var fyrstur til að gera ljósmyndun að ævistarfi á Íslandi. Hann lærði í
Bergen 1864-1865 og opnaði sína fyrstu ljósmyndastofu í Reykjavík sumarið 1867.3 Fyrsta
íslenska konan sem lærði ljósmyndun og starfaði sjálfstætt við þá grein kom frá Austurlandi.
Það var Nicoline Weywadt (1848-1921) sem tók myndir á Djúpavogi árin 1872-1881 og rak
ljósmyndastofu á Teigarhorni í Berufirði árin 1881-1900. Eyjólfur Jónsson (1869-1944) var
með ljósmyndastofu á Seyðisfirði frá vori 1893 til dauðadags og þar lærðu margar þeirra
kvenna sem hér eru til umfjöllunar.
Upphaf ljósmyndunar í heiminum miðast við þegar Louis-Jacques-Mandé Daguerre
kynnti nýja tækni fyrir meðlimum frönsku vísindaakademíunnar árið 1839.
Upphaf ljósmyndunar og daguerretýpur
Aðferð Daguerre fólst í því að silfurnítrat var borið á koparplötu og yfirborð hennar gert
ljósnæmt með joðblöndu. Platan var þessu næst lýst í myndavél, framkölluð í kvikasilfursgufu
og gerð varanleg með því að baða hana í heitri matarsaltsupplausn. Hver mynd var jákvæð
og einstök, sameinaði bæði filmu og mynd og var spegilmynd af fyrirmyndinni. Tökutími
hverrar myndar var langur, í fyrstu 3-30 mínútur, en styttist síðar niður í hálfa mínútu.
Myndirnar voru rammaðar inn eða settar í fóðraðar öskjur.4 Franska ríkið keypti uppfinningu
Daguerre, aðferðin náði hraðri útbreiðslu og leysti af hólmi gerð málaðra smámynda sem
voru vinsælar meðal heldri borgara í Evrópu en tíðkuðust ekki á Íslandi.
Einungis tveir Íslendingar, þeir Helgi Sigurðsson og Siggeir Pálsson, lærðu að taka
daguerretýpur. Myndir þessar voru nefndar sólmyndir á íslensku vegna þess að við gerð
þeirra þurfti mikla birtu. Siggeir tók myndir á Eskifirði og líklega víðar á Austurlandi en engar
af plötum hans hafa varðveist svo vitað sé. Hjá Þjóðminjasafni Íslands er til pappírsmynd
(pósitífa) eftir Siggeir af Guttormi Pálssyni (1815-1866) presti í Vallanesi.5 Engin íslensk kona
tók ljósmyndir með daguerreaðferð.

1

Frá aldamótum 1800 til um 1850 komu fjórir myndlistarmenn heim frá námi í Kaupmannahöfn. Sbr. Inga Lára
Baldvinsdóttir. 2001, s. 11.
2 Smári Geirsson. 1995, s. 19-21.
3 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 320.
4 Sama heimild, s. 10.
5 Sama heimild, s. 13.

4

Elstu varðveittu sólmyndir af Íslendingum voru teknar af námsmönnum í höfuðstað
Danaveldis. Þær eru varðveittar í Þjóðminjasafni Íslands og Ljósmyndasafni Reykjavíkur í
Borgarsögusafni Reykjavíkur. Aðeins um 20 myndir hafa varðveist en eflaust hafa fleiri
sólmyndir verið í fórum námsmanna þegar þeir komu aftur heim til Íslands en glatast.6 Ekki
síst vegna slæmra geymsluskilyrða þar sem myndirnar voru viðkvæmar og þoldu illa raka í
íslenskum húsum. Markaður fyrir íslenskan ljósmyndara var ekki til staðar auk þess sem
nauðsynleg efni til starfans voru dýr og torfengin. Tilkoma glerplatna varð til þess að taka
ljósmynda náði meiri útbreiðslu en áður.
Ljósmyndun með votum plötum
Ný aðferð við ljósmyndun sem Englendingurinn Frederick Scott Archer fann upp árið 1851
varð allsráðandi næsta aldarfjórðunginn. Negatífa var tekin á gler sem þakið var
kollódíonblöndu (innihélt joðsilfur) og var síðan framkölluð með pyrogallicsýru. Ljósnæm
himnan var borin á plötuna rétt áður en mynd var tekin og hún var enn rök þegar hún var
sett í myndavélina. Plöturnar voru lengi að taka við sér og því voru myndirnar teknar á
löngum tíma en framkalla varð plötuna strax að lokinni myndatöku. Glerplöturnar voru síðan
notaðar á tvo vegu. Leggja mátti svart flauel aftan við þær eða mála þær svartar á bakhlið og
varð myndin þá pósitíf og einstök (ambrótýpa). Ef ætlunin var að framkalla myndirnar var
plötunum komið fyrir í sérstökum framköllunarrömmum ásamt ljósmyndapappír og dagseða sólarljósið látið sjá um lýsinguna.7 Enda þótt tökutími þessara mynda væri styttri en
daguerretýpunnar var hann enn það langur að ljósmyndarar áttu í erfiðleikum með að fá fólk
til að sitja nógu lengi kyrrt fyrir framan myndavélina.
Elstu ljósmyndasyrpur sem varðveist hafa frá Íslandi tóku erlendir ferðamenn sem komu
hingað til skammrar dvalar. Fyrsti Íslendingurinn til að reyna fyrir sér við ljósmyndun með
votum plötum var Jón Chr. Stephánsson trésmiður sem lærði ljósmyndun á Borgundarhólmi
1858 um leið og hann kynnti sér smíðar og skrautmálun. Ljósmyndun var aukageta hjá
honum á Akureyri.8
Nú kom fyrsta íslenska konan fram á sjónarsviðið. Nicoline Weywadt frá Djúpavogi lærði
ljósmyndun með votum plötum í Kaupmannahöfn árin 1871-1872 og árið 1888 fór hún í aðra
námsferð til að kynna sér betri glerplötutækni.

6

Sama heimild, s. 12-13.
Sama heimild, s. 15.
8 Sama heimild, s. 18.
7
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Ljósmyndun með þurrum plötum
Ný gerð af ljósmyndaplötum, þurrar plötur með himnu úr gelatíni, bárust til Íslands árið
1883. Þá var Sigfús Eymundsson staddur erlendis og sendi starfsmanni sínum, Daníel
Daníelssyni, nokkrar tylftir af slíkum plötum til prufu. Kostir þessarar nýju aðferðar voru þeir
að hægt var að kaupa fjöldaframleiddar plötur í stað þess að útbúa þær rétt fyrir notkun,
þær voru fljótari að taka við sér og bíða mátti með að framkalla þær. Þetta varð til þess að sá
búnaður sem ljósmyndarar ferðuðust með varð einfaldari og fyrirferðarminni.
Starfandi ljósmyndarar fóru í sérstakar námsferðir til Danmerkur til að kynna sér þessa
aðferð, þar á meðal Nicoline eins og þegar hefur komið fram. Engu að síður voru glerplötur
enn þungar, brothættar og dýrar og það breyttist ekki fyrr en framleiðandi Kodak-véla kom
fram með ljósnæmar himnur sem voru festar á rúllufilmur en ekki gler. Með tilkomu
þurrplötunnar og síðar filmunnar fjölgaði ljósmyndurum og áhugamennska fékk byr undir
báða vængi.9
Aðstaða til ljósmyndunar
Nokkuð var um myndatökur utandyra en þær voru háðar veðri og birtu. Þess vegna komu
flestir ljósmyndarar sér upp húsnæði fyrir inniljósmyndun. Það þurfti að vera með miklum
gluggum til að hleypa dagsbirtunni að við myndatökurnar en einnig til að unnt væri að nýta
birtuna við framköllun myndanna sem lengi voru framkallaðar við dagsljós í gluggunum.
Ljósmyndaskúr Nicoline Weywadt var byggður með glerveggjum á einni hlið og
þakgluggum.10
Ljósmyndarar áttu gjarnan máluð baktjöld, til dæmis af skútu á sjó, súlum í stássstofu
eða trjálundi. Með þessu móti var eins og ljósmyndirnar væru teknar í heimahúsum eða á
ferðalögum á fjarlægum slóðum. Leikmunirnir voru þó ekki eins glæsilegir og erlendis, jafnvel
aðeins stóll, dúkað borð eða grindverk. Á ferðum ljósmyndara um sveitir landsins var algengt
að nota teppi eða peysufatasjöl sem bakgrunn eða jafnvel segl.
Pappírsmyndir
Talið er að 95% ljósmynda sem teknar voru á 19. öld hafi verið svonefndar visit-myndir,
smámyndir sem voru í stærðinni 9x6 cm og límdar á karton. „Með visit-myndinni varð til sú
siðvenja, sem var útbreidd langt fram á 20. öld, að gefa vinum og vandamönnum ljósmynd af
sér og með staðlaðri myndstærð pappírsmynda var einnig hægt að framleiða
myndaalbúm.“11 Létu menn gera af sér mynd í nokkrum eintökum og notuðu þær sem eins
konar visitspjöld eða nafnspjöld.
Hægt var að skipta glerplötunni niður í átta hluta og taka myndaröð af fólki. Þar af
leiðandi eru á Ljósmyndasafni Austurlands gjarnan til fleiri en eitt eintak af hverri mynd.
Fram til þessa höfðu myndir fyrst og fremst verið innrammaðar og hangið á veggjum. Visitstærðin var útbreiddasta myndgerðin til um 1914. Önnur stærð mynda sem náði einhverri
útbreiðslu voru kabinet-myndir sem voru stærri eða 14x12 cm.

9

Sama heimild, s. 35-36.
Sbr. kafla um Nicoline Weywadt.
11 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 18.
10
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Á flestum þessara mynda virka fyrirsætur stífar og svipbrigðalitlar og er ástæðan
væntanlega sú að tæknin og lengd myndtöku krafðist þess að fólk væri alveg kyrrt við
tökuna. Skemmtileg er frásögn Rósu Einarsdóttur af fyrstu kaupstaðarferðinni til Akureyrar
árið 1893 en þar kemur vel fram hversu mikið nákvæmnis- og þolinmæðisverk ljósmyndun á
glerplötur var:
Frúin [Anna Schiöth] fór að laga okkur til fyrir framan vjelina, en líkaði ekki hvernig við
stóðum. Við áttum að halda höfðinu hærra. Þá tók hún sperru og setti við hnakkann á
systur minni og varð hún nú sæmileg eftir það en ekki mun hún hafa átt nema þessu
einu sperru, því nú byrjuðu vandræðin með mig. Frúin brá sjer við og við undir svarta
tjaldið, sem var breytt yfir vjelina, kom svo og lyfti upp á mjer hökunni og sagði mér að
vera glaðlegri. [...] Loks uppgafst blessuð frúin. Það small í vjelinni og myndatakan var
búin. [...] Er við vorum tilbúin að fara út úr ljósmyndastofunni, komu inn hjón með tvær
litlar stúlkur. Þau heilsuðu foreldrum mínum og strax var farið að tala um veðrið, að það
væri ekki heppilegt til myndatöku. Segir þá aðkomukonan mjög ákveðin: „Slæmar
myndir eru betri en engar myndir“.12

Visitkort eru ýmist einstaklings- eða hópmyndir, gjarnan með
máluðu baktjaldi, borði með dúk og bók eða birkigrindverki framan
við fólkið. Er fólkið ýmist standandi eða sitjandi, eingöngu börn eða
fullorðnir eða blandaður aldur á hverri mynd. Einnig eru dæmi um
einungis andlits- eða portrettmyndir. Myndir eru ýmist límdar
ferkantaðar eða hringlaga á spjald.
Á kabinetkortum er meira um fjölskyldu- og hópmyndir. Einnig
má nefna myndir af nemendum og kennurum í Búnaðarskólanum á
Eiðum sem starfaði árin 1883-1918.13

Trúlega hefur verið
erfitt að fá þessi börn til
að sitja kyrr.

Póstkort
Flestir ljósmyndarar í yngri kantinum stunduðu póstkorta-framleiðslu. Kortin voru vinsæl
söfnunarvara og hægt var að kaupa sérstök póstkortaalbúm. Á póstkortunum voru gjarnan
náttúru- eða staðamyndir en einnig myndir frá íþróttamótum eða öðrum merkilegum
viðburðum. „Þetta voru augnabliksviðburðir, fréttamyndir þess tíma, enda myndbirtingar í
dagblöðum engar.“14

12

R[ósa] E[inarsóttir]. 1951, s. 134-135.
Arndís Þorvaldsdóttir. 2014.
14 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 55.
13
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Þáttur kvenna í sögu ljósmyndunar
Erfitt er að segja nákvæmlega til um hver var fyrsti kvenljósmyndari í heiminum. Konur urðu
strax virkir þátttakendur í gerð ljósmynda eftir því sem ólíkar aðferðir komu fram. Má þar
nefna Englendinginn Constance Talbot (1811-1880), konu William Henry Fox Talbot, sem var
fyrstur til að taka neikvæða ljósmynd (kalotýpu) á pappír árið 1835. Hún gerði eigin myndir
en þáttur hennar í sögu ljósmyndunar hefur ekki fengið þá athygli sem hún verðskuldaði
enda lifði hún á tímum þar sem „körlum var ætlað að gegna athafnasömum hlutverkum en
konum að styðja þá á hljóðlátan hátt.“15
Annar þekktur ljósmyndari var Anne Atkins (1799-1871) sem notaði svokallaða
cyanotækni (blueprint/light graphics) við að gera myndir af öllum þekktum þörungum á
Bretlandseyjum og gefa út á bók árið 1843. Þar með varð Anne fyrsti einstaklingurinn af
báðum kynjum til að birta ljósmyndir í prentaðri bók.16 Þrátt fyrir þessa frumherja virðist
þáttur kvenna í sögu ljósmyndunar hafa fengið minni athygli en framlag karla.
Fyrsta konan sem rak eigin ljósmyndastofu var Geneviève Elisabeth Francart Disdéri
(1817–1878) sem stofnaði daguerrestúdío í Brest í Frakklandi ásamt André manni sínum
annað hvort árið 1848 eða 1849. André flutti til Parísar og setti upp ljósmyndastofu þar en
árið 1854 fékk hann einkaleyfi fyrir myndavél sem gerði mögulegt að taka átta myndir af
hverri fyrirsætu á eina glerplötu sem síðar voru framkallaðar á visitkort. Þessi aðferð náði
fljótt miklum vinsældum meðal ljósmyndara. Geneviève hélt áfram rekstri stofunnar í Brest
en flutti til Parísar árið 1872 og setti upp eigið stúdíó þar.17
Ekki verður fjallað nánar um erlendar konur sem voru frumherjar á þessu sviði enda er
komið að því að fjalla um austfirska kvenljósmyndara og þar á meðal fyrstu íslensku konuna
sem lærði ljósmyndun.

15

Þýðing á „men were expected to take active roles and women to be quietly supportive“ í Rosenblum, Naomi. 2010, s. 40 ;
Richard Ovenden hjá Oxford's Bodleian Library telur að ein mynd úr safni William sé tekin af Constance og því fyrsta
ljósmynd eftir konu í heiminum. Sjá frétt á vef The Guardian
http://www.theguardian.com/artanddesign/2012/dec/09/bodleian-library-bid-fox-talbot-archive
16 Sama heimild, s. 41.
17 Sama heimild, s. 337.
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Austfirskir kvenljósmyndarar
Hér verður fjallað um þær konur sem lærðu ljósmyndun, bjuggu á Austurlandi og unnu við
greinina þar á árabilinu 1871-1944. Fjórtán kvenljósmyndarar tóku myndir á Austurlandi á
þessu tímabili. Konurnar eru taldar upp í þeirri röð sem þær hófu störf við greinina en ekki í
aldursröð.
1. Nicoline Weywadt (1848-1921)
Nicoline Marie Elise Weywadt var fyrsti kvenljósmyndarinn á
Austurlandi og raunar á öllu landinu. Hún fæddist á Djúpavogi 5.
febrúar 1848 en foreldrar hennar voru Niels Peter Emil Weywadt,
faktor á Djúpavogi, og Sophie Brochdorf Tvede húsfreyja, dóttir
Morten Hansen Tvede sýslumanns í Suður-Múlasýslu.
Nicoline lærði ljósmyndun í Kaupmannahöfn árin 1871-1872
en þá var enginn ljósmyndari starfandi á Austfjörðum. Árið 1888
kynnti hún sér ljósmyndun með þurrum plötum og aðrar nýjungar
í Kaupmannahöfn. Nicoline var ljósmyndari á Djúpavogi árin 1872188118 og verslunarþjónn (assistent) hjá Ørum & Wulff þar sem
Nicoline Weywadt.
faðir hennar var verslunarstjóri.19
Weywadt-fjölskyldan bjó í faktorshúsinu á Djúpavogi en rak smábúskap á Teigarhorni í
Berufirði. Eftir að Niels lét af störfum við verslunina lét hann reisa timburhús fyrir
fjölskylduna á Teigarhorni. Nicoline tók við búinu af föður sínum þegar hann lést árið 1883,
ári eftir að byggingu hússins lauk.
Við íbúðarhúsið á Teigarhorni var byggð sérstök
viðbygging þar sem Nicoline rak ljósmyndastofu árin
1881-1900. Auk þess ferðaðist hún um Austurland og
tók myndir, meðal annars á Seyðisfirði sumarið 1882 og
einnig á Eskifirði. Starfsferill Nicoline var tæplega 30 ára
langur. Hún fékkst við myndatökur fram yfir aldamótin
1900 og sinnti veðurathugunum á árabilinu 18881921.20 Ennfremur hafði hún nokkrar tekjur af sölu
Teigarhorn, ljósmyndaskúrinn er til hægri
geislasteina til útlanda. Hansína Björnsdóttir,
á myndinni.
uppeldisdóttir og systurdóttir Nicoline, nam ljósmyndun hjá henni og vann við hlið hennar
árin 1903-1911.

18

Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 296.
Sálnaregistur Hofs og Hálskirkju. Ef til vill hefur hún sinnt því starfi lengur þó þess sé ekki getið árin á undan eða á eftir þar
sem einungis er skráð að hún sé ein af börnum eða dætrum hjónanna á Djúpavogi og Teigarhorni.
20 Hilmar Garðarsson. 1999, s. 10-11 og 391. Veðurathuganir hófust á Djúpavogi árið 1872, fyrstum staða á Austurlandi, en
stöðin var flutt að Teigarhorni árið 1881. Níels faðir Nicoline var fyrsti veðurathugunarmaðurinn en mælingar voru á vegum
dönsku veðurstofunnar allt til ársins 1920.
19
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Myndir Nicoline eru sérstaklega vandaðar á tímum þegar
tæknin var bæði seinleg og takmarkandi. Algengt var að
myndir þessa tíma væri hreyfðar vegna þess að fólk gat ekki
setið nógu lengi kyrrt fyrir framan myndavélina. En Nicoline
notaði hnakkajárn til að skorða höfuð fyrirsætu meðan á
myndatöku stóð enda voru tekjumöguleikar ljósmyndara
Hnakkajárn Nicoline og Hansínu.
bundnir mannamyndum. Enda þótt stærstur hluti af
myndum hennar séu mannamyndir tók hún einnig margar einstæðar myndir á Djúpavogi og
yfirlitsmyndir af öðrum þéttbýlisstöðum á Austurlandi sem voru í örum vexti á hennar
starfstíma.
Nicoline lést 20. febrúar árið 1921. Þjóðminjasafnið keypti um 750 mannamyndaplötur
eftir Nicoline árið 1943. Árið 1981 keypti safnið um 80 útimyndaplötur frá henni og Hansínu,
mannamyndir, ljósmyndavélar, hnakkajárn og ýmsan annan útbúnað. Þar á meðal er elsta
varðveitta ljósmyndavél íslensks ljósmyndara auk einstaks safns áhalda allt frá baktjaldi til
bakka og efnaglasa.21 Í tilefni af þessum kaupum var sett upp ljósmyndasýning í Bogasal
Þjóðminjasafns í mars 1982.22 Sýningin var einnig sett upp hjá Minjasafni Austurlands sama
ár.
Ljósmyndaskúrinn var stækkaður og honum breitt í tvígang á meðan Nicoline og Hansína
ráku þar ljósmyndastofu. Í skúrnum var biðstofa, myrkrakompa og atelier (myndastofa) með
stórum gluggum á hliðarvegg og á þaki. Þjóðminjasafn Íslands keypti gamla timburhúsið á
Teigarhorni árið 1992 og er það hluti af húsasafni Þjóðminjasafnsins. Ljósmyndaskúrinn er
ekki lengur uppistandandi en nú eru uppi áform um að endurbyggja hann og setja þar upp
safn í minningu Nicoline.23
Í vettvangsferð til Berufjarðar helgina 21.-23. febrúar 2014
rakst ég á ljósmyndavél og þrífót sem voru merkt Nicoline. Þessir
gripir voru á lofti Löngubúðar á Djúpavogi þar sem kominn er
upp vísir að minjasafni. Einnig mátti finna baktjald með myndum
frá erlendri stórborg á lofti gamla íbúðarhússins að Teigarhorni.
Síðar kom í ljós að vélin í Löngubúð var ekki myndavélin sem
Nicoline átti heldur nákvæmlega eins vél.24
Myndavél á lofti Löngubúðar.

21

Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 30 og 296.
Inga Lára Baldvinsdóttir. 1982.
23 Guðmundur Lúther Hafsteinsson. 2014, s. 1. Árið 2013 keypti íslenska ríkið óðalsjörðina Teigarhorn vegna mikilvægra
menningar- og náttúruminja og í framhaldinu var öll jörðin friðlýst sem fólkvangur. Þar er einn þekktasti fundarstaður
geislasteina (zeolita) í heiminum og sá hluti jarðarinnar var friðlýstur sem náttúruvætti árið 1975. Sjá frétt á vef
Djúpavogshrepps: http://www.djupivogur.is/adalvefur/?id=30907
24 Andrés Skúlason. 2014.
22
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2. Anna Ólafsdóttir (1865-1962)
Anna Ólafsdóttir fæddist á bænum Firði í Mjóafirði 13. janúar
1865.25 Foreldrar hennar voru Ólafur Guðmundsson bóndi og Anna
Katrín Sveinsdóttir kona hans. Veturinn 1880-1881 var Anna við
nám í Kvennaskólanum á Eskifirði og síðar við Kvennaskólann í
Reykjavík 1883-1884. Hún lærði kjólasaum og kynnti sér ljósmyndun
í Kaupmannahöfn 1892-1893 og kom heim til Íslands með myndavél
og annan búnað.
Önnu var margt til lista lagt. Hún tók ljósmyndir á árunum
1893-1899, bæði á Austfjörðum og í Borgarfirði syðra.26 Var hún
sveitakennari á ýmsum bæjum í Borgarfirði veturna 1894-1897 þar
sem hún kenndi meðal annars handavinnu og orgelspil. Hún var eini Anna Ólafsdóttir.
sveitakennari Mýrasýslu sem kenndi leikfimi27 en á sumrin fór hún heim að Firði.
Árin 1899-1926 var Anna búsett í Kanada þar sem hún vann við saumaskap. Hún flutti
aftur til Íslands 1926, nú til Reykjavíkur þar sem hún kenndi ensku og vann við kjólasaum. Í
Kanada kynntist Anna Christian Science hreyfingunnni og um hana flutti hún tveggja kvölda
erindi í Ríkisútvarpinu í maí árið 1931.28 Anna flutti aftur að Firði árið 1933 og bjó þar allt til
ársins 1956. Síðustu árin dvaldi hún á elliheimilinu í Neskaupstað þar sem hún dó 16. maí
1962, ógift og barnlaus. Hún var jarðsett í kirkjugarðinum í Firði.
Til eru örfáar myndir sem Anna tók í Mjóafirði. Meðal annars kom Stefán Árnason á
Höfðabrekku með fjölskyldu sína til myndatöku sumarið 1893. Fáum sögum fer af störfum
Önnu í Firði en hún bjó fyrst hjá Sveini bróður sínum og síðar hjá Sesselju bróðurdóttur sinni
og manni hennar. Þó munu tvö frændsystkini hafa sótt enskutíma hjá henni.29
Á Kanadaárum sínum var Anna fyrst í Nýja-Íslandi. Heimildir skortir til að segja til um
hvort hún hafði einhverjar tekjur af myndatökum þar en hún virðist hafa verið þekkt sem
ljósmyndari ef marka má þessa tilkynningu í þarlendu héraðsriti árið 1900: „Fyrir viku síðan
kom hingað að Gimli, hr. J. P. Sólmundson með konu sína og börn. [...] Ennfremur kom með
J.P.S., ungfrú Anna Ólafsdóttir (myndasmiður) systir Einars Ólafssonar í Winnipeg.“ 30
Anna notaði ekki formlegan nafnstimpil og plötusafn hennar er glatað. Það hefur ekki
hjálpað til við varðveislu að í desember árið 1952 brann íbúðarhúsið í Firði. Heimilisfólkið
sakaði ekki en allt innbú varð eldinum að bráð. Bræðurnir Þorvaldur og Jón Ingvar Jónssynir
frá Mjóafirði söfnuðu myndum þar og létu taka eftir þeim. Líklega hafa ýmar myndir frá Firði
bjargast á þann hátt.31 Nokkrar myndir eftir Önnu hafa fundist í Kanada, meðal annars hjá
afkomendum Guðmundar bróður hennar í Tantallon, Saskatchewan.32

25

Í bók Ingu Láru Baldvinsdóttur er Anna sögð fædd 12. janúar og í grein Vilhjálms Hjálmarssonar 23. janúar. Hér er notuð
dagsetningin 13. janúar sbr. Ministerialbók Fjarðarkirkju. Leiði Önnu í Firði er ómerkt að sögn Ólafs Arnars Sveinssonar.
26 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 104.
27 Snorri Þorsteinsson. 2009, s. 43-44.
28 Anna var önnur konan sem flutti erindi í útvarpinu sem hóf göngu sína í desember 1930. Sbr. Auður Styrkársdóttir. 2014.
29 Vilhjálmur Hjálmarsson. 2013, s. 8-10.
30 Bergmálið, 1900. Orðið „myndasmiður“ er tilkomið vegna þess að ljósmyndun var í upphafi nátengd iðnaði og Íslendingar
sem lærðu ljósmyndun voru samhliða gjarnan að nema aðra iðngrein.
31 Sbr. viðtal við Vilhjálm Hjálmarsson. Ljósmyndasafn Austurlands á aðeins eftirtökur af ljósmyndum Önnu úr hans eigu.
32 Nelson Gerrard. 2014.
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3. Margrét Möller (1873-1956)
Margrét Pálína Friðriksdóttir fæddist 9. janúar 1873 í
Höfðakaupstað á Skagaströnd, sem þá var verslunarstaður
Húnvetninga. Foreldrar hennar voru Friðrik Pétur Möller
verslunarstjóri á Eskifirði og Ragnheiður Jónsdóttir
húsfreyja. Margrét nam við Kvennaskólann á Ytri-Ey á
Skagaströnd 1888-1889 og lærði ljósmyndun í
Kaupmannahöfn 1893-1894. Hún rak ljósmyndastofu í
viðbyggingu við Framkaupstað á Eskifirði, verslunar- og
íbúðarhús föður síns, árin 1894-1895.
Árið 1895 giftist Margrét, flutti til Stokkseyrar og rak
ljósmyndastofu í sjálfstæðum myndaskúr sem var byggður
nærri verslunarhúsi Ólafs Árnasonar manns hennar. Þessa
Sjálfsmynd frá um 1900. Á
stofu rak hún í um eitt ár eða til ársins 1896 þegar hún
myndinni heldur Margrét á þræði
eignaðist sitt fyrsta barn af fimm.
sem tengdur er myndavélinni og
Margrét flutti til Reykjavíkur árið 1907 og árið 1909
smellir þannig af.
skildi hún við mann sinn. Hún hélt þó eftirnafninu Árnason sem hún tók upp við giftingu.
Fjórða barn Margrétar lést fjórtán mánaða gamalt í október 1907 en það yngsta fæddist í
desember árið 1909. Margrét andaðist á sínu 83. aldursári þann 29. október 195633 og var
jarðsett í Hólavallagarði í Reykjavík.34
Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur er 41 plata og sjö filmur eftir Margréti.35 Myndir hennar eru
merktar „Margrjet Eskifirði“ og á bakhlið þeirra stendur: „Eftir þessari plötu eru teknar
myndir, allt að líkamstærð.“ Samkvæmt þessu hefur Margrét átt stækkara, sem var fátítt á
þessum árum. Einnig er mögulegt að þetta sé þýðing á erlendum bakstimpli.

33

Ekki árið 1965 eins og segir í bók Ingu Láru Baldvinsdóttur um ljósmyndara á Íslandi og er væntanlega stafavíxl.
Sbr. gardur.is.
35 Sigríður Kristín Birnudóttir. 2014. Áður var talið að þær væru komnar frá Láru Ólafsdóttur sbr. Inga Lára Baldvinsdóttir.
2001, s. 274.
34
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4. Lára Ólafsdóttir (1867-1932)
Lára Ólafsdóttir fæddist á Árbakka á Skagaströnd 16. september
1867. Hún var dóttir Valgerðar Narfadóttur húsfreyju og Ólafs
Jónssonar veitingamanns á Skagaströnd og síðar á Akureyri.
Lára var verslunarstjóri hjá C.D. Tulinius á Búðareyri við
Reyðarfjörð árin 1892-1894. Hún lærði ljósmyndun í
Kaupmannahöfn 1894-1897. Eftir heimkomu rak hún
ljósmyndastofu á Stokkseyri árin 1897-1898 í sama myndaskúr og
Margrét Möller frænka hennar notaði eins og kom fram í síðasta
kafla.
Lára var síðar ljósmyndari á
Lára Ólafsdóttir.
Búðareyri við Reyðarfjörð 18981903 en sömu ár rak hún verslun í húsi sem hún byggði í vík
innan við Bakkagerði á Reyðarfirði. Hún tók talsvert af
myndum á Eskifirði. Auk þess
Auglýsing í Austra 10. maí 1899.
kenndi hún stúlkum ýmsar
greinar til „munns og handa“ veturna 1899-1901. Hún flutti til
Akureyrar, rak vefnaðarvöruverslun árin 1904-1908 en tók
árið 1911 við stjórn verslunarinnar Sápuhússins allt til um
1920.
Auglýsing í Austra 31. júlí 1899.
Plötu- og filmusafn Láru er að mestu glatað. Á Þjóðminjasafni Íslands eru 38 plötur sem
komu að gjöf frá Einari Braga rithöfundi árið 1981 og eru sagðar eftir hana.36 Lára merkti
myndir sínar fullu nafni en ekki stað eins og var algengt hjá stöllum hennar.
Við Láru er kennt ritið Bréf til Láru frá Þórbergi Þórðarsyni sem kom út árið 1924. Hún
arfleiddi Guðspekifélagið á Akureyri að öllum eignum sínum en þau Þórbergur munu hafa
kynnst í gegnum þá hreyfingu. Lára lést 24. ágúst árið 1932, 65 ára að aldri, og var jarðsett á
Akureyri.37
Í vikublaðinu Degi segir: „Bráðkvödd varð um hádegisbilið í gær verzlunarstýra Lára
Ólafsdóttir hér í bæ. Hún var nokkuð við aldur og farin að heilsu hin síðustu árin, þótt fótavist
hefði lengstaf. - Lára var hin mætasta sæmdarkona á alla lund, óvenjulega vel gefin og
menntuð og öllum geðþekk, er henni kynntust, og mátti aldrei vamm sitt vita í neinu. Hún
var aldrei manni gefin.“38

36

Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 274 ; Smári Geirsson. 1995, s. 55.
Sbr. gardur.is.
38 Dagur. 1932.
37
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5. Anna Klausen (1870-1959)
Norska stúlkan Anna Klausen fæddist í Bergen 30. október 1870.
Faðir hennar var Frederik Klausen skipstjóri þar í borg, síðar
skipstjóri og kaupmaður á Eskifirði. Anna fluttist til Íslands árið
1885 ásamt föður sínum sem þá var skilinn við Berte
Thorgersen, fyrri konu sína og móður Önnu.
Anna lærði ljósmyndun, líklega hjá Margréti Möller á
Eskifirði fyrir árið 1896, og var í framhaldsnámi í Stavanger árin
1896-1897. Anna rak ljósmyndastofu á Eskifirði árin 1897-1901 í
þar til gerðri myndastofu sem var í viðbyggingu við Klausenshús.
Árið 1901 giftist hún Sigfúsi Jóhannesi Daníelssyni,
verslunarstjóra á Ísafirði, síðar skrifstofustjóra í Reykjavík. Anna
tók upp eftirnafnið Daníelsson við giftingu en þau hjónin
Anna Klausen.
eignuðust fimm börn. Hún lést í Reykjavík 14. október 195939 og
er jarðsett í Hólavallagarði.40
Plötusafn Önnu er glatað en ljósmyndavélin er varðveitt hjá Sjóminjasafninu á Eskifirði.
Myndir hennar voru merktar „A. Klausen Eskefjord Island“.

39
40

Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s.100.
Sbr. gardur.is
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6. Hansína Björnsdóttir (1884-1973)
Hansína Regína Björnsdóttir fæddist á Eskifirði 6. júní 1884 og var
næstelst átta barna Björns Eiríkssonar trésmiðs og Susanne
Weywadt mjólkurfræðings og húsfreyju. Susanne lést árið 1903 en
hún var dóttir Niels Weywadt og Sophie Tvede á Djúpavogi, síðar
Teigarhorni. Hansína ólst upp hjá Nicoline Weywadt móðursystur
sinni á Teigarhorni og lærði af henni ljósmyndun. Auk þess var hún í
framhaldsnámi í Kaupmannahöfn 1902-1903.
Hansína rak myndastofu árin 1903-1911 í sama ljósmyndaskúr
og var byggður fyrir Nicoline fósturmóður hennar. Árið 1911 giftist
Hansína Jóni Kr. Lúðvíkssyni húsgagnasmið sem gerðist bóndi á
Hansína Björnsdóttir.
Teigarhorni. Þau eignuðust fimm börn.41 Hansína hætti rekstri
ljósmyndastofu þegar húsmóðurstörfin tóku við eftir giftingu en hún hélt þó áfram að taka
útimyndir.
Sagt er að Hansína hafi haft meira yndi af því að taka
útimyndir en mannamyndir. Stór hluti af útimyndaplötum
hennar eyðilagðist fyrir slysni en þær myndir sem til eru eftir
hana eru allar úr Berufirði og nágrenni. Sótti hún myndefnið
meðal annars í dagsins önn eins og myndir af heyskap á
Teigarhorni sýna.
Hansína lést 5. febrúar 1973 og er jarðsett við hlið manns
síns í Djúpavogskirkjugarði.42 Hún merkti myndir sínar „H.
Eiriksson Berufirði“ og kenndi sig þar við föður sinn Björn
Eiríksson en hún virðist ekki hafa notað það eftirnafn að öðru
leyti.
Þjóðminjasafn Íslands keypti plötusafn Hansínu, um 1.200
Hansína stendur, Nicoline
plötur, árið 1981. Þar á meðal voru einnig plötur frá Nicoline og
fósturmóðir hennar situr.
er því erfitt að fullyrða um nákvæman fjölda platna hvorrar um
Yngra barnið er óþekkt.
sig. Einnig voru keypt ýmis verkfæri tengd ljósmyndum, meðal
annars málað baktjald sem Hansína hafði meðferðis þegar hún kom frá námi í Danmörku.43
Á Héraðsskjalasafni Austfirðinga eru til ýmis skjöl frá búskaparárum Hansínu, Jóns og
Nicoline að Teigarhorni. Þar má meðal annars finna uppskrift að ljósmyndapappír,44
leiðbeiningar um veðurathuganir, ýmis bréf varðandi sölu á geislasteinum, erfðaskrá Nicoline
Weywadt frá 1905 og kvittun fyrir móttöku á föðurarfi Hansínu árið 1917. Gögnin komu frá
Fornleifavernd ríkisins árið 2005.
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Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 210.
Sbr. gardur.is
43 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 210.
44 Oplösninger ; Hörður Geirsson minjavörður á Akureyri skoðaði skjalið og segir að þarna sé lýst aðferð til að búa til
saltpappír, sem síðan var notaður til að kópera myndir á, af glerplötum. Líklega sé þetta frá fyrstu starfsárum NIcoline því
þessi pappír var grófur og erfiðari í notkun en Albúmium pappírinn sem kom síðar til sögunnar.
42
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7. Sigríður Jensdóttir (1881-1956)
Sigríður Jensdóttir fæddist í Skógargerði í Fellahreppi 9. júní
1881. Foreldrar hennar voru Jens Halldórsson gullsmiður á
Seyðisfirði og Ingibjörg Gísladóttir húsfreyja. Sigríður vann við
saumaskap á skraddarastofu Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði um
aldamótin 1900, lærði ljósmyndun hjá honum á myndastofu í
sama húsi um 1903-1904 og fór í framhaldsnám til
Kaupmannahafnar veturinn 1906-1907. Sigríður varð síðari kona
Eyjólfs árið 1914 en Guðný fyrri kona hans dó árið 1908.
Eyjólfur var útibússtjóri Íslandsbanka á Seyðisfirði árin 19041929. Sigríður rak ljósmyndastofuna á þessum tíma, fyrir utan
hlé vegna barneigna45, og með manni sínum þegar hann lét af
störfum hjá bankanum. Verslunin Turninn var einnig rekin af
Sigríður Jensdóttir.
þeim hjónin árin 1908-1936. Sigríður og Eyjólfur eignuðust fimm
börn en yngstur þeirra var Garðar, síðar ljósmyndari á Fáskrúðsfirði.
Sigríður hafði fjóra nema í ljósmyndun, þrjár konur og einn karl. Það voru Emelía Blöndal
systurdóttir hennar (lærði um 1915), Svava Eyjólfsdóttur dóttur Eyjólfs og eina barn hans af
fyrra hjónabandi (lærði fyrir 1920), Solveig Einarsdóttir (lærði 1925) og Garðar Eyjólfsson
sonur hennar (lærði 1940-1944).46 Einnig er líklegt að Kristbjörg Stefánsdóttir hafi lært af
Sigríði. Þegar Eyjólfur féll frá árið 1944 flutti Sigríður til Reykjavíkur enda voru flest börn
hennar þá komin þangað. Sigríður lést í Reykjavík 4. ágúst 1956.47 Engar myndir frá
ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði eru merktar henni.

45

Sjá nánari umfjöllun um rekstur stofunnar í kaflanum Huldukonur í austfirskri ljósmyndun.
Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 162-163 og 415.
47 S[igurður] A[rngrímsson]. 1956.
46
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8. Svanborg Sigurðardóttir (1887-19??)
Svanborg Eiríka Sigurðardóttir fæddist á Seyðisfirði 28. maí 1887. Foreldrar hennar voru
Sigurður Eiríksson þurrabúðarmaður og Steinunn Guðrún Stefánsdóttir húsfreyja.48 Þau
bjuggu í húsinu Berlín sem Sigurður byggði árið 1881 við Hafnargötu 24 á Seyðisfirði. Faðir
Svanborgar lifði á fiskveiðum auk þess sem hann var með ýmsa leigjendur í húsinu. Þeirra á
meðal var Guðrún Lilja Finnbogadóttir sem varð síðari kona Sigurðar en Steinunn lést árið
1898.49 Svanborg var þriðja í röð sjö barna þeirra Steinunnar og Sigurðar, það elsta var fætt
árið 1883 og það yngsta 1894.50
Svanborg, kölluð Svana, lærði ljósmyndun hjá Eyjólfi Jónssyni á Seyðisfirði árin 19041906. Árið 1907 flutti hún frá Seyðisfirði til Akureyrar og gerðist ljósmyndari á Siglufirði árið
1908 en varð ári síðar vinnukona á Raufarhöfn. Þar stoppaði Svanborg stutt því árið 1910,
þegar hún var 22. ára, sigldi hún til Vesturheims og er talið að hún hafi sest að á Vancouver
Island í Kanada.51
Takmarkaðar heimildir eru til um líf og störf Svanborgar eða afdrif alsystkina hennar. Í
minningargrein um hálfbróður þeirra, Finnboga L. Sigurðsson sem lést árið 1988, segir að
Sigurður hafi eignast fimm börn með fyrri konu sinni en þau séu öll látin. Það voru Anna, Elín,
Einar, Sóla og Svana.52 Aðeins eitt af börnum Sigurðar af fyrra hjónabandi varð eftir á Íslandi
en fjögur fóru vestur um haf; Einar Karl f. 1883, lausamaður á Kóreksstöðum, fór til
Vesturheims árið 1914. Hann barðist fyrir kanadíska herinn í fyrri heimsstyrjöldinni en var
síðar vélstjóri; 53 Sólrún Guðlaug f. 1886 var þjónustustúlka í húsinu Nóatúni á Seyðisfirði árið
1901; Elín Jóhanna (1891-1978) var tekin í fóstur á Fremstabæ í Seyðisfirði; Anna Sigríður f.
1894 var hjú í húsinu Liverpool á Seyðisfirði árið 1910 en fór til Vesturheims árið 1913 og var
þá skráð lausakona.54 Auk þess fæddist Jón Elís árið 1889 en dó ári síðar og Stefán fæddist
1892 en hefur líklega látist ungur að árum.55 Ekki er vitað um dánarár Stefáns eða þeirra
systkina sem fluttu til Ameríku.
Einar Karl og Sólrún komu til Íslands eftir seinna stríð og fóru með systrum sínum Elínu
og Steinunni austur á Seyðisfjörð.56 Talið er að Anna hafi dáið ung og að önnur systirin hafi
gifst eftirlifandi manni hennar.57 Ekki hefur tekist að fá nánari upplýsingar um afdrif Svönu í
Kanada og engin ljósmynd af henni hefur komið í leitirnar.58
Svanborg merkti ljósmyndir sínar „Svanborg Sigurðardóttir Siglufirði Island“. Eina slíka
mynd er að finna hjá Ljósmyndasafni Austurlands og fjórar myndir eru til hjá Þjóðminjasafni.

48

Ministerialbók Dvergasteinskirkju í Seyðisfirði.
Þóra Guðmundsdóttir. 1995, s. 222-223.
50 Sbr. Íslendingabók.
51 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001 s. 354 ; Júníus H. Kristinsson. 1983, s. 343.
52 Gunnar [Gunnarsson]. 1988.
53 Skráður Einar Carl Eiríksson sbr. Minningarrit íslenzkra hermanna. 1923, s. 129 ; Júníus H. Kristinsson. 1983, s. 41.
54 Manntal.is ; Júníus H. Kristinsson. 1983, s. 52. Sólrún mun einnig hafa flutt til Kanada en finnst ekki í Vesturfaraskrá.
55 Sbr. Íslendingabók.
56 Ari Sigurjónsson. 2014. Steinunn var dóttir Sigurðar af síðara hjónabandi.
57 Hjördís Kristín Guðmundsdóttir. 2014.
58 Ég er búin að leita að ljósmynd hjá söfnum víða um land. Steingrímur Kristinsson hjá Ljósmyndasafni Siglufjarðar hefur
aldrei heyrt um konuna eða að kona hafi tekið ljósmyndir á Siglufirði um þær mundir sem Svanborg var þar.
49
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9. Kristbjörg Stefánsdóttir (1886-1974)
Kristbjörg Stefánsdóttir fæddist í Akurseli í Öxarfirði 16. maí
1886, dóttir Stefáns Brynjólfssonar bónda þar og síðar á Þverá
og Sigurbjargar Illugadóttur. Árið eftir fermingu fór Kristbjörg
sem vinnukona til Gunnars Gunnarssonar (föður skáldsins)
bónda á Ljótsstöðum í Vopnafirði þar sem hún var í tvö ár og
næstu tvö árin á eftir var hún í Stakkahlíð í Loðmundarfirði. Þar
bjó Stefán Gunnarsson, bróðir Gunnars eldri, en Stefán hafði
áður verið í Skógum í Öxarfirði.
Þaðan lá leiðin til Seyðisfjarðar þar sem hún varð
aðstoðarstúlka hjá Eyjólfi Jónssyni. Kristbjörg vann á ljósmyndaog saumastofu hans í fimm ár, líklega á árunum 1906-1910. „Til
að byrja með vann hún byrjendastörf á ljósmyndastofunni og
saumastofunni eins og hver annar lærlingur, en vann er frá leið
Kristbjörg Stefánsdóttir.
bæði sem ljósmyndari og eins við að framkalla myndir.“59
Kristbjörg giftist Benedikti Kristjánssyni vorið 1912 en þau sáust fyrst á Seyðisfirði.
Benedikt var skólastjóri Búnaðarskólans á Eiðum 1906-1907, síðar stundakennari þar og
ráðunautur hjá Búnaðarsambandi Austurlands. Kristbjörg starfaði við Gróðrastöðina á Eiðum
í tvö ár frá vori 1910. Þau hjónin fluttu að Þverá í Öxarfirði fljótlega eftir giftingu vorið 1912,
stunduðu þar búskap og eignuðust sex börn. Þau ólu einnig upp tvö fósturbörn sem misstu
föður sinn ung.
Árið 1958, þegar sonur þeirra var tekinn við búinu, fluttu hjónin í íbúð í húsi yngstu
dóttur sinnar í Reykjavík. Kristbjörg lést 7. september árið 1974, fjórum árum eftir lát bónda
síns, en duftkerjum þeirra var fundinn staður í öxfirskri mold.60

59

Kristján Benediktsson. 2006, s. 39. Erfitt er að segja nákvæmlega til um á hvaða árum Kristbjörg vann á stofunni. Hún er
ekki tekin með í bókinni Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1946. Hennar er hins vegar getið í eldri námsritgerð Ingu Láru frá árinu
1984 þar sem segir að hún hafi lært á árunum 1907-1908. Sbr. tilvitnun í bók Smára Geirssonar. 1995, s. 59.
60 Sama heimild, s. 40-44.
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10. Salvör Kristjánsdóttir (1887-1970)
Salvör Stefanía Kristjánsdóttir fæddist 5. október 188761 og var
dóttir Kristjáns Árnasonar bónda og Stefaníu Jóhönnu
Stefánsdóttur húsfreyju. Um aldamótin 1900 bjuggu þau á
Austur-Skálanesi en verslunarstaður Vopnafjarðar var í landi
jarðarinnar og þar myndaðist síðar kauptún. Árið 1902 fluttu
hjónin ásamt fimm börnum sínum að Skjaldþingsstöðum.
Steindór, elsti sonurinn, tók við búinu á Skjaldþingsstöðum
árið 1911 og fjölskyldan fór til Syðri-Víkur árið 1918.62
Salvör nam við hannyrðaskóla í Danmörku árið 1908 en
lærði ljósmyndun og starfaði við þá grein hjá Carli Ólafssyni í
Reykjavík um 1910-1914. Hún var með ljósmyndastofu í
Austur-Skálanesi í Vopnafirði um 1915-1917, líklega í
viðbyggingu við stofu. Salvör fékkst einnig við fatasaum, bæði
á börn og konur.63 Í manntali árið 1920 er hún skráð
Salvör Kristjánsdóttir.
tímabundið sem „(vinnu)saumakona“ á bænum Böðvarsdal í Vopnafirði.
Að öðru leyti var Salvör búsett hjá fjölskyldu sinni, síðast í Syðri-Vík allt til ársins 1967.
Frá árinu 1940 var Salvör ráðskona hjá Valdóri bróður sínum þar á bæ en sama ár dó Stefanía
móðir þeirra. Kristján faðir þeirra lést 1929 og Guðrún kona Steindórs bróður þeirra féll frá
árið 1923 frá þremur ungum börnum.64 Salvör lést á Akureyri 30. janúar 1970 og er jarðsett í
kirkjugarðinum þar.65 Hún giftist ekki og eignaðist ekki börn en tók þátt í uppeldi
bræðrabarna sinna í Syðri-Vík.
Plötu- og filmusafn Salvarar er glatað en myndir hennar eru merktar „S. Kristjánsdóttir
Vopnafirði“. Hún tók bæði inni- og útimyndir.

61

Ministerialbók Hofskirkju Vopnafirði. Hún er ranglega sögð fædd árið 1888 í bók Ingu Láru.
Sveitir og jarðir í Múlaþingi. 1974, s. 115 og 170.
63 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 318.
64 Sveitir og jarðir í Múlaþingi. 1974, s. 173.
65 Sbr. gardur.is.
62
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11. Margrét Ólafsdóttir (1894-1984)
Margrét Ólafsdóttir fæddist á Ísafirði þann 15. nóvember 1894,66
dóttir Ólafs Halldórssonar trésmiðs og Sigríðar Elísabetar
Árnadóttur húsfreyju. Eftir nám í kvöldskóla Iðnaðarmannafélagsins á Ísafirði lærði hún ljósmyndun árin 1912-1915 hjá
Sigríði Ingvarsdóttur forstöðukonu á ljósmyndastofu Björns
Pálssonar á Ísafirði. Á sama tímabili var hún einnig um nokkurra
mánaða skeið við nám og störf á ljósmyndastofu Carls
Ólafssonar í Reykjavík.
Árið 1915 tók Margrét við rekstri ljósmyndastofu Björns og
var þar allt til ársins 1917. Hún starfaði síðar á ljósmyndastofu
Martinusar Simsons á Ísafirði frá um 1918 til 1922.67 Martinus
Margrét Ólafsdóttir.
keypti ljósmyndastofu Björns Pálssonar 1918 og Margrét kenndi
honum en hann hafði enga formlega ljósmyndamenntun þótt hann hafi fengist við
ljósmyndun áður.68
Þessu næst fór hún til Kaupmannahafnar þar sem hún vann hjá Peter Elfelt, konunglegum hirðljósmyndara, árin 1923-1924. Þaðan lá leiðin til Seyðisfjarðar þar sem hún sá um
rekstur ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar í tvö ár um 1925. Árið 1926 giftist hún Sigurði
Stefánssyni verslunarmanni á Seyðisfirði og eignuðust þau eitt barn.
Sigurður var bróðursonur Eyjólfs en þegar hann lést af slysförum árið 1930 flutti Margrét
aftur til Ísafjarðar og starfaði á ljósmyndastofu Martinusar um skeið. Eftir það var hún
afgreiðslukona í vefnaðarvöruversluninni Dagsbrún í áratugi. Margrét var í prófanefnd við
sveinspróf í ljósmyndun á Ísafirði 1942-1958.69 Árið 1970 flutti Margrét til Ólafíu Sigríðar
dóttur sinnar í Reykjavík og var þá hætt myndatökum. Níu árum síðar fór hún á Hrafnistu þar
sem hún lést 2. mars 1984.70 Hún er jarðsett í Gufuneskirkjugarði.71

66

Ministerialbók Eyrarkirkju í Skutulsfirði. Ártalið 1895 er rangt í Íslendingabók.
Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 407-408.
68 Sama hemild, s. 294.
69 Sama heimild, s. 407-408. Þess má geta að með reglugjörð um iðnaðarnám nr. 87/1927 var námstíma og prófum lærlinga
fyrst settar fastar skorður. Sbr. Stjórnartíðindi 1928, B.
70 Birgir Finnsson. 1984 ; Sigurður Stefán Jónsson. 2014.
71 Sbr. gardur.is.
67
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12. Emelía Blöndal (1897-1987)
Hólmfríður Emelía72 Antonsdóttir fæddist á
Seyðisfirði 6. mars 1897 og var dóttir Antons
Vilhelms Sigurðssonar skipstjóra og Guðleifar
Jensdóttur húsfreyju, saumakonu og verslunarkonu.
Emelía, sem var kölluð Milla, lærði ljósmyndun
hjá Sigríði Jensdóttur móðursystur sinni á
ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar um 1915 og vann
á sömu ljósmyndastofu til 1924. Það ár giftist hún
Friðriki Theodóri Lárussyni Blöndal bankaútibússtjóra á Seyðisfirði og tók þá upp eftirnafn hans.73
Þau hjónin tóku að sér tvö kjörbörn, Pétur
Júlíus og Guðleifu Erlu. Pétur, fæddur 1925, var
systursonur Emelíu, sonur Jensínu Ingibjargar
Antonsdóttur sem lést árið 1926 og Kristófers
Péturssonar. Erla var dóttir Ingibjargar Guðmundu
Kristófersdóttur, systur Péturs.74 Emelía lést á
Emelía við myndavélina. Við hlið hennar má
Seyðisfirði 12. febrúar 1987 og er jarðsett í
sjá uppstillt póstkort sem voru til sölu á
stofunni.
kirkjugarðinum þar.
Ættingjar Emelíu færðu Ljósmyndasafni Austurlands myndasafn hennar til varðveislu árið
2003. Í safninu voru glerplötur, filmur og pappírsmyndir auk mynda sem voru prentaðar á
póstkortaspjöld.

72

Nafnið er oftast ritað Emilía í heimildum, en Pétur Blöndal segir að hún hafi borið nafnið Emelía. Það nafn er auk þess á
legsteini hennar og er sá ritháttur því notaður í ritgerðinni, nema í beinum tilvitnunum.
73 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 396-397.
74 Lárus Jóhannesson. 1981, s. 326-330.
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13. Solveig Einarsdóttir (1905-1976)
Solveig75 Einarsdóttir fæddist í Fjarðaseli í Seyðisfjarðarhreppi
þann 29. ágúst árið 1905. Foreldrar hennar voru Bergljót
Guðlaug Einarsdóttir húsfreyja og Einar Sölvason bóndi þar og
víðar. Solveig var yngsta barn þeirra en Einar faðir hennar
andaðist árið 1908 og ólst hún þá upp með móður sinni eða
Sigríði systur sinni á Seyðisfirði.
Strax eftir fermingu flutti Solveig til Eyjólfs Jónssonar og
Sigríðar Jensdóttur á Seyðisfirði og var þar í 10 ár. Fyrstu árin
sinnti Solveig heimilisstörfum en vann síðan á ljósmyndastofu
Eyjólfs.76 Solveig lærði ljósmyndun hjá Sigríði Jensdóttur árið
1925 og starfaði við þá iðju til ársins 1929.77
Sumarið 1928 kynntist Solveig Hannesi J. Magnússyni, síðar
skólastjóra og rithöfundi, á Seyðisfirði. Þau giftu sig haustið 1929
Solveig Einarsdóttir.
en brúðkaupsveislan var haldin á heimili Eyjólfs og Sigríðar.
Solveig flutti í Búðakauptún á Fáskrúðsfirði, þar sem maður hennar var barnakennari, en sjálf
kenndi hún nokkrum stúlkum ýmiss konar hannyrðir veturinn 1929-1930. Haustið 1930 fékk
Hannes kennarastöðu við Barnaskólann á Akureyri og fluttu þau þangað norður.
Solveig og Hannes eignuðust fimm börn en elsta stúlkan Sigríður Jakobína lést úr
mænuveiki þegar hún var fjögurra ára. Solveig gerðist handvinnukennari við Barnaskólann
árið 1954, þegar börnin voru farin að heiman, og sinnti því starfi til ársins 1963. Hún vann
einnig á saumastofu í bænum. Haustið 1965 fluttu þau hjónin til Reykjavíkur, þar sem börnin
og barnabörnin bjuggu.78 Solveig lést þann 11. maí 1976 og er jörðuð í Reykjavík.79
Margrét systir Solveigar bjó ásamt manni sínum að Þingmúla í Skriðdal. Solveig kom oft í
heimsókn og hafði myndavélina sína gjarnan með sér.80 Hún átti myndavélina í allmörg ár
eftir að hún flutti norður til Akureyrar. En um 1950 þurfti hún að selja vélina sína en
kennaralaunin voru lág á þessum árum og myndirnar aðeins „fyrir heimabrúk.“ Ein mynd eftir
Solveigu er þó á forsíðu Vorsins, tímariti fyrir börn og unglinga, sem var gefið út á Akureyri en
Hannes maður hennar var annar útgefenda. Nokkrar glerplötur og ljósmyndir eftir Solveigu
eru í fórum barna hennar.81

75

Nafnið er ýmist ritað Solveig eða Sólveig í heimildum. Hún var skírð Solveig en Sólveigar nafnið tók smám saman
yfirhöndina í munnmáli. Sbr. tölvupóst frá Sigríði J. Hannesdóttur, dóttur Solveigar.
76 Hannes J. Magnússon. 1968, s. 56.
77 Inga Lára Baldvinsdóttir. 2001, s. 416 ; Í Húsasögu Seyðisfjarðar segir að Sólveig Einarsdóttir úr Skriðdal hafi stýrt
ljósmyndastofunni á eftir Emelíu Blöndal en ég hef ekki frekari heimildir um það. Sjá Þóra Guðmundsdóttir. 1995, s. 280.
78 Hannes. J. Magnússon. 1968, s. 56-57, 113-116 og 328 ; Kennaratal á Íslandi. 1987, s. 221.
79 Sbr. gardur.is.
80 Ragnheiður Kristjánsdóttir. 2005.
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14. Svava Eyjólfsdóttir (1899-1959)
Svava Eyjólfsdóttir fæddist á Seyðisfirði 28. nóvember 1899
og var dóttir Eyjólfs Jónssonar ljósmyndara og Guðnýjar
Sigmundsdóttur húsfreyju. Hún nam við húsmæðraskólann í
Sorø í Danmörku. Svava lærði ljósmyndun hjá Sigríði
Jensdóttur stjúpmóður sinni fyrir árið 1920 og starfaði á
ljósmyndastofu Eyjólfs um hríð.
Frá um 1928 til 1937 vann hún á ljósmyndastofu í
Kaupmannahöfn og síðan við ljósmyndastörf (retússeringu)82
í heimahúsum fyrir ljósmyndastofu í Kaupmannahöfn frá
1939 til dánardags. Hún var talsímakona á Seyðisfirði og á
ritsímanum þar um tíma árin 1918-1920 og aftur 19371939.83
Í Morgunblaðinu þann 8. nóvember 1959 tilkynnir
Haukur Eyjólfsson lát systur sinnar „í Kaupmannahöfn 26.
þ.m.“84 Hún lést því 26. október árið 1959, ógift og barnlaus.
Svava Eyjólfsdóttir stendur og
Emelía Blöndal situr.
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Samantekt
Hér að framan hafa verið taldar upp fjórtán konur sem tóku ljósmyndir eða störfuðu á
ljósmyndastofu á Austurlandi á árunum 1872-1944.
Sex þessara austfirsku kvenna voru sjálfstætt starfandi ljósmyndarar; Nicoline Weywadt,
Hansína Björnsdóttir, Margrét Möller, Lára Ólafsdóttir, Anna Klausen og Salvör
Kristjánsdóttir. Þær Margrét Ólafsdóttir og Sigríður Jensdóttir sáu um rekstur ljósmyndastofu
í nafni annars ljósmyndara. Emelía Blöndal, Svava Eyjólfsdóttir og Kristbjörg Stefándóttir
unnu á ljósmyndastofu og Anna Ólafsdóttir lærði ljósmyndun en vann aldrei á stofu.
Svanborg Sigurðardóttir vann einnig á ljósmyndastofu á Austurlandi en var síðar ljósmyndari
á Siglufirði.
Konurnar tengjast á ýmsan hátt, meðal annars fjölskyldu- og ættarböndum. Nicoline
kenndi Hansínu systurdóttur sinni á Teigarhorni. Anna Klausen lærði líklega hjá Margréti
Möller, Lára rak ljósmyndastofu í húsi á Stokkseyri sem var áður í eigu Margrétar Möller
frænku hennar. Sigríður lærði hjá Eyjólfi Jónssyni sem síðar varð eiginmaður hennar. Svava
lærði hjá Sigríði síðari konur föður síns og sama gerði Emelía en Sigíður var móðursystir
hennar. Kristbjörg og Solveig lærðu einnig hjá Sigríði og Margrét Ólafsdóttir sá um rekstur
ljósmyndastofu Eyjólfs í tvö ár.
Elstu konurnar, þær Nicoline Weywadt, Anna og Lára Ólafsdætur, sóttu grunnmenntun
sína í ljósmyndun til Danmerkur. Þegar ljósmyndurum tók að fjölga á Íslandi opnuðust
möguleikar til menntunar hér heima. Engu að síðar leituðu sumar sér framhaldsmenntunar
erlendis. Anna Klausen fór til Noregs en þær Hansína og Sigríður til Danmerkur.
Konurnar hófu störf á þéttbýlisstöðum á Austurlandi, en einnig á Stokkseyri og á Ísafirði;
gjarnan í sjávarþorpum sem voru að myndast á síðari helmingi 19. aldar og buðu bæði upp á
verslunar- og löndunaraðstöðu. Um þessar mundir var uppgangstími á Austfjörðum, þorp
voru að myndast í tengslum við útgerðina á nokkrum stöðum, meðal annars vegna veiða
Norðmanna sem hófust þar upp úr 1870. Þangað lá leið fólks sem var að leggja inn eða taka
út vörur, sigla milli staða á Austurlandi, til annarra hafna á Íslandi og jafnvel til fjarlægari
landa.
Austfirsku kvenljósmyndararnir sem unnu á formlegri ljósmyndastofu störfuðu flestir á
Seyðisfirði. Þar voru Sigríður, Svanborg, Kristbjörg, Margrét Ólafsdóttir, Emelía, Solveig og
Svava. Nicoline og Hansína voru á Teigarhorni, á Eskifirði voru Margrét Möller og Anna
Klausen, Margrét Möller og Lára unnu einnig á Stokkseyri en aðalstaður Láru var
Reyðarfjörður, Salvör var í Vopnafirði og Margrét Ólafdóttir á Ísafirði.
Sex sjálfstætt starfandi kvenljósmyndir á Austurlandi verður að teljast nokkur fjöldi
miðað við að árin 1890, 1900 og 1920 voru allir ljósmyndarar á sama svæði 12 talsins. Sé litið
til landsins í heild voru starfandi ljósmyndarar á þeim árum 70.85 Verður nú skoðað hvers
vegna þessar konur völdu að leggja stund á ljósmyndun og hverjir voru möguleikar þeirra til
menntunar og starfa.
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Áhrifavaldar og bakgrunnur
Stúdentar sem fóru til náms í Kaupmannahöfn létu gjarnan taka af sér mynd þar úti en
erlendir gestir eiga heiðurinn af fyrstu ljósmyndunum sem voru teknar á Íslandi. Slíkir
aðkomuljósmyndarar eru taldir hafa leitt til þess að Nicoline Weywadt varð ljósmyndari:
„Hjer má nefna skipstjóra einn danskan, er Hemmert hjet og var hinn mesti vinur Weywadts,
enda dvaldist hann einatt tímunum saman á heimili hans. Hann tók margt mynda, bæði þar
austur frá og annars staðar á landinu.“86
Árið 1866 kom til Djúpavogs danskur maður, Johan HolmHansen, sem ferðaðist meðal annars um Austurland í þeim
tilgangi að taka myndir.87 Báðir þessir menn höfðu væntanlega
áhrif á að þá ákvörðun að Nicoline kaus að læra ljósmyndun.
Á frægri mynd Holm-Hansen situr Nicoline við hlið
saumavélar í eigu Weywadt fjölskyldunnar sem er talin vera sú
fyrsta á Austurlandi. Weywadt var ekki aðeins efnaður
kaupmaður heldur var hann búsettur á verslunarstað sem bauð
upp á beinar siglingar til kóngsins Kaupmannahafnar. Því má
segja að heimilið hafi verið í náinni snertingu við umheiminn
Nioline Weywadt við
saumavélina.
enda var Weywadt faktor í um 40 ár. Voru tvær af elstu
dætrunum sendar til náms en Susanne lærði ostagerð á Jótlandi.
Það var engin tilviljun að fyrstu austfirsku kvenljósmyndararnir voru af efnafólki komnir,
dætur kaupmanna (Nicoline, Margrét Möller og Anna Klausen) eða stórbónda (Anna
Ólafsdóttir). Þær komu frá heimilum sem höfðu efni á að senda þær til náms. Fjölskyldum
sem voru meðvitaðar um gildi menntunar fyrir bæði dætur og syni og opnar fyrir nýjungum.
Ljósmyndun á Íslandi og annars staðar í heiminum var því frekar stéttbundin en kynbundin.
Þeir sem luku ljósmyndanámi þurftu að kaupa sér dýran ljósmyndabúnað, meðal annars
myndavél og þrífót, áður en haldið var heim og þegar frá leið og myndatökur voru hafnar
varð að kaupa nýjan lager af nauðsynlegum vörum eins og framköllunarvökva. Þannig þurfti
um 400 myndatökur til að standa undir sjálfum grunnkostnaðinum vegna búnaðar á
ljósmyndastofu og er þá reiknað með að fólk hafi pantað fleiri en eina mynd eftir hverri töku.
Fátækum almúga var vart mögulegt að leyfa sér þann munað að fara á myndastofu.
Miðað við verð í auglýsingu ljósmyndara í Þjóðólfi árið 1861 kostaði hver mynd 10 mörk eða
160 skildinga. Til samanburðar var hægt að kaupa 20 pör af sjóvettlingum fyrir sömu upphæð
og taminn áburðarhestur var ígildi ellefu ljósmynda.88
Á þessum tímum var myndataka ekki hversdagslegur viðburður eins og í nútímanum.
Fólk gerði sér jafnvel sérstaka ferð í kaupstað til að láta taka af sér mynd og hjá mörgum varð
það fyrsta og eina ljósmyndin. „Þegar leið fram á 20. öld voru nýir þéttbýlisstaðir ekki nógu
stórir til að standa undir svo sérhæfðri starfsemi og ljósmyndun lagðist víða af sem
atvinnugrein eins og á Bíldudal, í Vík í Mýrdal, á Vopnafirði og á Eyrarbakka [...]
Ljósmyndurum fjölgar hins vegar jafnt og þétt í Reykjavík og á Akureyri frá 1890 eftir því sem
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þessir bæir vaxa.“89 Þessir þættir renna stoðum undir þá skoðun að ljósmyndin „sé í eðli sínu
þéttbýlisfyrirbæri“.90
Hlutskipti kvenna
Staða kvenna og ekkna var misjafnlega góð í lok nítjándu aldar og í upphafi þeirrar
tuttugustu. Kristbjörg Stefánsdóttir missti föður sinn í byrjun mars aldamótaárið 1900 og
„þar með var undirstaðan fyrir frekari búrekstri horfin, að mati sveitarstjórnar. Ekkja með
tvær ungar dætur, Kristbjörgu 14 ára og Ingólfu 9 ára. En þar sem Sigurbjörg móðir þeirra átti
jörðina Þverá, gat hún ráðið hvort jörðin væri leigð eða seld. Sigurbjörg leigði jörðina, en hélt
hluta hennar fyrir þær mæðgur.“91 Það má því segja að þær mæðgur hafi verið heppnar,
mörg hemili voru leyst upp ef húsbóndinn féll frá. Og síðar, þegar Sigurbjörg lést árið 1911,
erfðu þær systur jörðina.92 Þar með hafði Kristbjörg meiri möguleika á að ákveða sinn
samastað í lífinu eins og kom í ljós þegar hún giftist Benedikti Kristjánssyni og þau flutti til
heimahaga hennar.93
En ýmsum þótti ástæða til að gagnrýna þær menningarbundnu hugmyndir sem almennt
voru taldar skilyrða frelsi kvenna. Bríet Bjarnhéðinsdóttir skrifaði blaðagrein, fyrst kvenna á
Íslandi, um menntun og réttindi kvenna sem birtist í Fjallkonunni árið 1885. Þar kom meðal
annars fram að konur hefðu engan möguleika til nokkurs framhaldsnáms, hvorki bóklegs né
verklegs og að konur hefðu um fátt annað að velja en vinnukonustarfið eða að gifta sig.94
Nám við kvennaskóla var eina menntunin sem stúlkum stóð til boða þar til tilskipun um rétt
kvenna til að njóta kennslu og taka próf í Lærða skólanum í Reykjavík, prestaskólanum og
læknaskólanum tók gildi árið 1886.95
Bríet gagnrýndi ekki síður hve stúlkur og drengir fengu ólíkt uppeldi auk þess sem
möguleikar til náms og atvinnu voru ekki þeir sömu: „Drengirnir voru aldir upp frá blautu
barnsbeini til að vinna fyrir sér og verða sjálfstæðir menn. Með þessum undirbúningi þeirra
undir lífið var tekið tillit til óska þeirra og hæfileika, eftir því sem efni og ástæður foreldranna
leyfðu. En fyrir stúlkurnar var ekkert nám fáanlegt né atvinna, nema óbreytt heimilisstörf, og
svo gifting, eða vinnumennska ævilangt.“96
Af opinberum störfum stóð ljósmóðurstarfið til boða, en því höfðu konur gegnt um aldir.
Með lögum um ljósmæður frá árinu 1875 var landinu skipt í umdæmi og krafa gerð um próf
frá ljósmæðraskóla í Kaupmannahöfn, landlækni eða héraðslækni. Fyrstu lærðu íslensku
hjúkrunarkonurnar útskrifuðust frá skóla í Kaupmannahöfn árið 1898 og hófu störf á
nýbyggðum Laugarnesspítala í Reykjavík.97
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Þegar lífshlaup ljósmyndaranna er skoðað er áberandi hve starfstími flestra kvennanna
var stuttur, oft aðeins fáein ár. Undantekning frá þessu er Nicoline Weywadt sem starfaði í
28 ár, síðari árin með Hansínu fósturdóttur sinni. Nicoline fór ótroðnar slóðir þegar litið er til
menntunar kvenna á síðari hluta 19. aldar. „Það viðhorf var áberandi að konur skyldu
mennta sig í því sem nýtist landi og þjóð, en minna fór fyrir áherslu á að þær ættu rétt á að
mennta sig á eigin forsendum.“98 Að vissu leyti var tilkoma húsmæðra- og kvennaskóla skref í
rétta átt en kostnaður vegna slíkrar menntunar var heldur ekki á allra færi fjárhagslega.
Nicoline var af dönskum ættum, faðir hennar var verslunarstjóri og móðir hennar
sýslumannsdóttir. Niels og Sophie Weywadt eignuðust fjórtán börn, fjögur þeirra dóu
kornung og 15 ára stúlka lést 1865. Árið 1872 drukknuðu fjögur af eftirlifandi systkinum á
báti í Berufirði, þar á meðal elsta dóttirin Johanne Frederikke, en á þessum tíma dvöldu
Nicoline og Susanne ytra við nám. Í þessu slysi létust tveir og einu albræður Nicoline, tvær
systur, einn hálfbróðir samfeðra og sex manns að auki. Fólkið var að koma úr skemmtiferð og
á leið frá Teigarhorni til Djúpavogs. Nú voru aðeins fimm dætur eftir á lífi og var Nicoline
þeirra elst. Þegar Weywadt lét af störfum sem faktor flutti fjölskyldan að Teigarhorni og
Nicoline tók við búinu eftir dauða föður síns, sinnti veðurathugunum, seldi geislasteina, sá
um móður sína til dauðadags og ól upp systurdóttur sína sem tók síðar við búinu ásamt
manni sínum. Er ekki að sjá annað en að Nicoline hafi verið atorkusöm þó fram komi að hún
hafi verið „mjög heilsuveil, en æðrulaus og vann oft, þótt sárþjáð væri.“99
Anna Ólafsdóttir var næstelst tíu systkina og elst sinna systra. Við fyrstu sýn verður því
að teljast merkilegt að hún hafi átt þess kost að mennta sig. En Fjörður var stórbýli á þess
tíma mælikvarða, „kostajörð meðan þar var búið með þjóðlegum hætti, ágætt haglendi,
góðar slægjur, mótak, silungur í ánni og líf í sjó. [...] Börnin í Firði nutu góðrar heimafræðslu
og flest sóttu skóla.“100
Fyrrnefndar fjölskyldur bjuggu við góð lífskjör á þeirra tíma mælikvarða. Lögð var
áhersla á að mennta börnin og gjarnan var ráðinn heimiliskennari þar til sá möguleiki
opnaðist að senda stúlkurnar í skóla. Anna Ólafsdóttir er ein 22 námsmeyja sem vitað er að
stunduðu nám við kvennaskóla Guðrúnar Arnesen á Eskifirði sem mun vera annar
kvennaskóli landsins á eftir kvennaskóla Þóru Melsted í Reykjavík.101
Anna Ólafsdóttir rak ekki formlega ljósmyndastofu en hún tók myndir á sex ára tímabili
samhliða kennslustörfum í Borgarfirði. Þegar Margrét Ólafsdóttir varð ekkja flutti hún aftur
til Ísafjarðar og þó hún hafi aðeins starfað þar stutt við ljósmyndun var hún í prófanefnd fyrir
sveinspróf í mörg ár. Einnig verður að teljast merkilegt að samhliða ljósmyndastörfum á
Reyðarfirði byggði Lára Ólafsdóttir verslunarhús og rak þá starfsemi árin 1898-1903 en
stjórnaði síðar verslun á Akureyri. Salvör Kristjánsdóttir hafði ljósmyndastofu í Vopnafirði í
um tvö ár en var síðar ráðskona og fékkst við fatasaum.
Allar þessar konur voru einstæðar og er áberandi hve fjölbreyttum störfum þær sinntu,
þrátt fyrir að Nicoline Weywadt og Margrét Ólafsdóttir hafi haft fyrir börnum að sjá.
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„Giftast – hætta að vinna“102
Þær konur sem giftust hættu allar nema Sigríður Jensdóttir að sinna atvinnuljósmyndun og
svo virðist sem flestar þeirra hafi ekki komið nálægt ljósmyndun eftir það.
Anna Klausen rak ljósmyndastofu í fjögur ár en hætti þeirri starfsemi þegar hún giftist og
tók upp eftirnafnið Daníelsson. Hansína Björnsdóttir hætti rekstri ljósmyndastofu árið 1911
þegar hún giftist og Kristbjörg Stefánsdóttir flutti aftur í sveitina sína fyrir norðan þegar
Benedikt Kristjánsson kvæntist henni.
Emelía Blöndal giftist árið 1924, tók upp eftirnafn manns síns og vann ekki opinberlega
við ljósmyndun eftir það. „Ljósmyndavélin var þó aldrei langt undan og eru myndir Emilíu
ómetanlegar heimildir um mannlíf og atvinnuhætti í Seyðisfjarðarkaupstað á 20. öld. Í lífi
Emilíu var fjölskyldan í fyrsta sæti og sýna margar myndir hennar börn að leik og eru þannig
bæði heimild um leiki barna og klæðnað.“103
Velta má fyrir sér hvort litið hafi verið á ljósmyndun sumra þessara kvenna sem
tímabundið áhugamál. Hlutverk þeirra var að giftast, sjá um heimili og börn en ekki síst að
styðja eiginmann sinn í einu og öllu. Kemur þetta meðal annars fram í grein um hjónin á
Þverá, þau Kristbjörgu Stefánsdóttur og Benedikt Kristjánsson:
Svo sem geta má nærri, þurfti slíkur félagsmálagarpur sem Benedikt var, oft að vera að
heiman um lengri eða skemmri tíma. Þá kom sér vel fyrir hann að eiga skilningsríka og
atorkumikla konu. [...] Kristbjörg var manni sínum frábærlega samhent og mun sízt hafa
latt hann til hinna mörgu og miklu félagslegu átaka. Það gefur því auga leið, að bústörfin
hafa oft hvílt á henni, og hún því verið tímum saman bæði bóndinn og húsfreyjan. Hlutur
hennar í farsælu félagsmálastarfi bónda hennar hefur því vissulega verið stór, eins og
margra annarra góðra eiginkvenna, þótt oft sé minna um talað en skyldi.104

Efalaust völdu sumar þessara kvenna að taka fjölskyldulíf og barneignir fram yfir frama í
ljósmyndun. En fyrstu austfirsku konurnar sem lærðu ljósmyndun voru jafnframt „að reyna
að skapa sér einhvern annan lífsmöguleika en að sigla hraðbyri í höfn hjónabandins.“105
Á þessum árum var sjaldgæft að hjón skildu en við rannsókn á lífi og starfi Margrétar
Möller rakst ég á áhugavert dómsmál sem snérist um fjárhagsleg réttindi hennar og barna
þeirra Ólafs eftir að þau skildu og skiptum á dánarbúi fyrrverandi manns hennar.
Dómsmál Margrétar Möller
Margrét Möller hætti ekki strax að mynda þegar hún giftist Ólafi Árnasyni árið 1895 heldur
um það leyti sem hún eignaðist sitt fyrst barn um ári síðar. Margrét tók sér eftirnafnið
Árnason við giftingu en stóð greinilega fast á rétti sínum. Eftir hana liggja tvær ritsmíðar;
kverið Ójafn leikur (7 bls.) var gefið út árið 1916 og ritið Auður og embættisvöld kom út í
fjórum hlutum á árunum 1917-1919 en fjórða heftið ber titilinn Til Alþingis. Rökstudd
rjettarkrafa vegna eigna hennar og barna hennar (47 bls. 1919). Rit þessi má rekja til
dómsmála sem hófust 1916 og stóðu til ársins 1920.
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Þegar Ólafur lést í júní 1915 var Margrét óánægð með hvernig dánarbúinu var skipt,
taldi að hann hefði dregið undan eignir og krafðist þess að börnum þeirra yrði greidd
framfærsla úr dánarbúinu. Ólafur og Margrét gerðu kaupmála 10. júní 1907 þar sem meðal
annars var kveðið á um séreignir þeirra hjóna. Þann 18. mars 1909 gerðu þau með sér full
fjárskipti, skildu að borði og sæng samkvæmt leyfisbréfi 18. júní 1909 og var þá meðal annars
samið um framfærslu með börnunum. Margrét fékk ekki framfærslueyri sjálf þrátt fyrir að
hún gengi með dreng sem fæddist 14. desember sama ár. „Með skilnaði að borði og sæng
sleit hinu hjónabandslega helmingafjelagi, og átti jeg frá þeirri stundu helming alls er við
áttum, og varð myndug.“106
Hún fór með málið til skiftaréttar Árnessýslu 23. maí 1916 og þaðan til landsyfirréttarins 8.
janúar 1917. Á báðum stigum tapaði Margrét málinu auk þess sem hún var dæmd fyrir
„ósæmilegan rithátt“ meðal annars fyrir orðin: „Eg mótmæli þeim níðingshætti að skamta mér
skít úr hnefa.“ Hún áfrýjaði að lokum til hæstaréttar þar sem hún hafði sigur að hluta:
„Því dæmist rétt vera: Áfrýjandi ekkjan Margrét Árnason á að hafa rétt til að taka þátt í meðferð
á dánarbúi Ólafs Árnasonar að því leyti, er að framan greinir. Að öðru leyti á dómur
landsyfirréttarins að vera óraskaður.“107
Vekur athygli að hún flytur mál sitt sjálf fyrir hæstarétti en er engu að síður, og þrátt fyrir
að hún sé skilin við mann sinn, kölluð ekkja í dómsskjölunum. Um ástæður fyrir skilnaðinum
segir Margrét:
Og er eg misti tiltrúna til hans og virðinguna fyrir breytni hans, þvarr annar kærleikur
smámsaman. Þó var eg enn lengi á báðum áttum, en loks rak að því, að mér fanst eg ekki
geta búið við alt þetta óhreinlyndi og undirferli lengur. Sótti eg því um skilnað að borði
og sæng árið 1909, en aldrei varð fullur lagaskilnaður milli okkar hjóna né skifti á
eignunum. [...] Eg var 16 ára er eg lofaðist Ólafi, en hann 26 ára. Hann var mjög laglegur
maður, og náði hann vegna aldursmunarins fullmiklu valdi yfir mér og þvingun, en eg
ekki þeirri lífsreynslu búin, sem konum er nauðsynleg áður en þær leggja út á raunadjúp
hjónabandsins og afleiðingar þess. Aldrei var rifrildi milli okkar, og ekki sagði eg fólki
mínu neitt um þetta, eg gat það ekki. Þungt er þejandi böl. Eg bjóst ekki við að það
myndi skilja mig, því það hélt að eg væri svo vel gift eins og hinar systur mínar og að
hann væri svo mikill >>forretningsmaður<<. Það var álitið fyrirlitlegt að skilja.108

Á þessum tíma var skilnaður feimnismál og er ekki á hann minnst í minningargrein um
Margréti sem frænka hennar skrifaði í Þjóðviljann. Í sömu grein kemur hins vegar fram að
Margrét hafi verið „vel ritfær“109 og því getur varla staðist sú fullyrðing að Ólafur Friðriksson
verkalýðsleiðtogi og bróðir Margrétar sé höfundur bókanna sem hér hefur verið vitnað í.110
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Huldukonur í austfirskri ljósmyndun
Segja má að sumar þeirra kvenna sem hefur verið fjallað um hér að framan séu hálfgerðar
huldukonur í ljósmyndun. Þær unnu hjá öðrum ljósmyndurum, ráku jafnvel ljósmyndastofur
fyrir eigendur þeirra en engar myndir voru merktar þeim sérstaklega. Á það við um konurnar
á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði. Myndirnar eru merktar myndastofunni en
ekki þeim ljósmyndara tók myndina.
Eyjólfur Jónsson (1869-1944) var stórtækasti ljósmyndari Austurlands á þessum árum.
Hann rak ljósmyndastofu á Seyðisfirði frá vori 1893 til dauðadags. Daglegur rekstur
Ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar var í höndum kvenna, sem höfðu lært og/eða unnið hjá
honum, árin 1904-1929 þegar hann var útibússtjóri Íslandsbanka á Seyðisfirði.111 Eyjólfur rak
útibúið í Sólvangi, heimili sínu við Norðurgötu 1, en byggði sérstakt hús fyrir ljósmyndastofu
og klæðskeraverkstæði á lóðinni.112
Þær konur sem unnu á ljósmyndstofunni eða sáu um rekstur hennar voru:
 Sigríður Jensdóttir rak ljósmyndastofu Eyjólfs frá um 1904-1929 með hléum og með
manni sínum þegar hann hætti störfum sem útibússtjóri árið 1929 til um 1940.
 Svanborg Sigurðardóttir lærði ljósmyndun á stofunni árin 1904-1906 og hefur
væntanlega unnið þar líka.
 Kristbjörg Stefánsdóttir vann á stofunni í fimm ár um 1906-1910.
 Emelía Blöndal starfaði á ljósmyndastofu Eyjólfs frá um 1915-1924.113
 Margrét Ólafsdóttir rak ljósmyndastofu Eyjólfs í tvö ár um 1925.
 Solveig Einarsdóttir vann á stofunni árin 1926-1929.
 Svava Eyjólfsdóttir vann á stofunni öðru hvoru.
Níu einstaklingar lærðu ljósmyndun á myndastofu Eyjólfs, þar af sex konur, og var Sigríður
síðari kona Eyjólfs ein þeirra. Þegar Sigríður sá um rekstur stofunnar voru Emelía, Svava og
Solveig í læri hjá henni og unnu samhliða á stofunni. Líklegt er að fleiri hafi lært af Sigríði,
meðal annars Kristbjörg, en ekki er hægt að fullyrða um það.
Stærstu ljósmyndastofurnar á Íslandi byggðu
vinnu sína á starfi ófaglærðra kvenna eftir því
sem leið fram á 20. öld. Þær unnu meðal annars
við retússeringu, handlitun, frágang mynda og
almenna afgreiðslu.114 Frá um 1920 annaðist
ljósmyndastofa Eyjólfs Jónssonar einnig
framköllunarþjónustu fyrir áhugaljósmyndara
sem varð smám saman stærri þáttur í
Nokkrir starfsmenn gátu unnið á hverri stofu eins
starfseminni.115 Konurnar sem sáu um rekstur
og þessi mynd frá ljósmyndastofu á Ísafirði ber
ljósmyndastofunnar í fjarveru Eyjólfs og Sigríðar
með sér. Margrét Ólafsdóttir er fyrir miðju.
voru hins vegar menntaðir ljósmyndarar.
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Það fór illa fyrir glerplötusafni Eyjólfs Jónssonar og skrá yfir ljósmyndir sem voru teknar á
stofu hans. Fyrstu árin var hann með myndastofu í húsinu Liverpool við Ránargötu 10 á
Seyðisfirði. Árið 1895 flutti hann starfsemina í hús á árbakkanum sem brann árið 1904 með
öllu sem í því var. Þá keypti Eyjólfur húsið Sólvang og byggði upp aðstöðu þar, Eyjólfur dó
1944, húsið var selt og ljósmyndastofan var rifin árið 1952.116
„Eftir lát Eyjólfs, þegar ekkja hans flutti frá Seyðisfirði, var bænum boðið plötusafn
ljósmyndastofunnar til eignar gegn því skilyrði að það yrði varðveitt í viðunandi húsnæði.
Tilboðinu var hafnað og því var mest öllu plötusafninu hent í sjóinn 1945. Þjóðminjasafninu
voru gefnar 37 plötur 1. apríl 1976.“117 Grétar Brynjólfsson afhenti safnið sem samanstóð af
mannamyndum og örfáum útimyndum frá Seyðisfirði.118
Árið 2009 fékk Ljósmyndasafn Reykjavíkur 286 glerplötur og glerskyggnur og um 350
filmur að gjöf. Nils Jens Axelsson, barnabarn Eyjólfs, afhenti safnið fyrir hönd fjölskyldunnar.
Lokið er gerð skrár yfir 264 glerplötur og glerskyggnur úr safninu. Takmarkaðar upplýsingar
fylgdu ljósmyndunum, sumar voru merktar með einföldum titli en aðrar voru algjörlega
ómerktar. Því var lagst í rannsóknarvinnu við að afla upplýsinga um myndefnið.
Fljótlega kom í ljós að ljósmyndirnar voru ekki allar teknar af
Eyjólfi sjálfum og sást það meðal annars þegar glerplöturnar
voru bornar saman við ljósmyndir Emelíu Blöndal í eigu
Ljósmyndasafns Austurlands. Myndir sem voru teknar eftir
dauða Eyjólfs eða voru af tengdafjölskyldu Garðars Eyjólfssonar
voru skráðar á Garðar. „Aðrar myndir eru skráðar á Eyjólf
Jónsson þar sem ekki er annað vitað en að hann sé höfundur
þeirra. [...] Í langflestum tilfellum þurfti þó að aldursgreina
Mynd Emelíu Blöndal af ljósljósmyndirnar og áætla hvenær þær væru teknar. Vitað var að
myndastofu Eyjólfs Jónssonar.
þær ljósmyndir sem eru eftir Eyjólf eru frá tímabilinu 1893-1944,
eða frá því ári sem hann nam ljósmyndun til dánarárs hans“.119
Myndirnar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur eru flestar náttúru- og mannlífsmyndir,
yfirlitsmyndir af þorpum eða myndir af fjölskyldu Eyjólfs. Verður því að álykta að glerplötum
sem notaðar voru til að taka mannamyndir á ljósmyndastofunni sjálfri, og voru verk þeirra
kvenna sem þar störfuðu, hafi verið hent. Eitthvað hefur þó varðveist af myndum Emelíu
Blöndal, sbr. fyrrnefnda gjöf til Ljósmyndasafns Austurlands árið 2003.
Nú verður sagt frá þeim ljósmyndasöfnum sem eru starfandi á Austurlandi og
sérstaklega fjallað um Ljósmyndasafn Austurlands og sagt frá þeim myndum sem þar er að
finna.
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Varðveisla austfirskra ljósmynda
Á Austurlandi eru starfandi þrjú opinber ljósmyndasöfn á vegum sveitarfélaga. Það eru
Mynda- og skjalasafn Norðfjarðar, Ljósmyndasafn Eskifjarðar og Ljósmyndasafn Austurlands.
Í Fjarðabyggð eru því rekin tvö ljósmyndasöfn, undir hatti Safnastofnunar Fjarðabyggðar.
„Hlutverk safnanna er að varðveita ljósmyndir, filmur, glerplötur og skyggnur ásamt því að
veita almenna þjónustu. Söfnin veita upplýsingar um skráðar ljósmyndir og ljósmyndasöfn
sem vistuð eru í söfnunum. Einnig gefst fólki tækifæri á að kaupa myndefni sem er í eigu
safnanna.“120
Upphaf safnsins í Neskaupstað má rekja til þess að á fundi bæjarstjórnar í janúar 1979
var samþykkt að stofna skjalasafn. Var safnanefnd, undir forystu Guðmundar Sveinssonar
núverandi héraðskjalavarðar, falið að hefja söfnun ritaðra heimilda, ljósmynda og kvikmynda
er snertu sögu byggðalagsins. Á safninu eru u.þ.b. 90 þúsund ljósmyndir og er búið að skanna
um 71 þúsund þeirra.121
Byggðasögunefnd Eskifjarðar, sem var fyrst kosin árið 1968, hafði með það að gera að
Ljósmyndasafn Eskifjarðar var stofnað. Hlutverk hennar var að aðstoða væntanlegan
byggðasöguritara, safna munum og myndum og stuðla að verndun gamalla húsa. Einar Bragi
var aðalhöfundur Eskju, fimm binda ritraðar um sögu Eskifjarðar, sem kom út á árunum
1971-1986.
Mikilvægur þáttur við ritun verksins var skipuleg söfnun ljósmynda.122 Lét byggðasögunefndin meðal annars gera eftirtökur af 200 plötum úr safni Nicoline Weywadt. 123 Hilmar
Bjarnason var formaður nefndarinnar allan starfstíma hennar en hún var lögð niður árið 1998
þegar menningarnefnd Fjarðabyggðar tók við hlutverkinu. Núverandi forstöðumaður
Ljósmyndasafns Eskifjarðar er Pétur Sörensson. Á safninu eru um 100 þúsund ljósmyndir.124
Víðar á Austurlandi er gömlum myndum safnað þó ekki sé um formleg söfn að ræða. Má
þar nefna að á veturna hittast áhugamenn um sögu Vopnafjarðar í svokölluðu myndagrúski
þar sem þeir skoða og skrá gamlar vopnfirskar ljósmyndir. Halldór K. Halldórsson fer fyrir
hópnum sem hefur safnað um þúsund myndum. Almenningur getur skoðað og keypt myndir
í upplýsingamiðstöðinni Kaupvangskaffi þar sem Else Möller hjá Austurbrú hefur umsjón með
verkefninu.125
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Ljósmyndasafn Austurlands
Ljósmyndasafn Austurlands er varðveitt hjá Héraðsskjalasafni Austfirðinga sem er til húsa á
Egilsstöðum. Að safninu standa einnig Minjasafn Austurlands og Samband sveitarfélaga á
Austurlandi (Austurbrú).
Safnið á sér ekki sérstakt stofnár en nokkra forsögu. Á aðalfundi Sambands sveitarfélaga
í Austurlandskjördæmi (SSA) árið 1972 var Safnastofnun Austurlands (SAL) stofnuð að tillögu
safnanefndar SSA og að frumkvæði Hjörleifs Guttormssonar. Hlutverk Safnastofnunar var að
vinna að skipulegri uppbyggingu og viðgangi safna á sambandssvæði SSA.126
Minjasafni Austurlands (stofnað 1943) og Safnastofnun Austurlands áskotnaðist gegnum
árin nokkuð af ljósmyndum og Héraðsskjalasafn Austfirðinga, sem var stofnað 1976, fékk
einnig afhent nokkuð af myndum.
Árið 1996 flutti Héraðsskjalasafnið í nýtt húsnæði að Laufskógum 1 á Egilsstöðum sem
það deilir með Minjasafni Austurlands og Bókasafni Héraðsbúa. Það var áður til húsa í gamla
Símstöðvarhúsinu sem var keypt undir safnið í tilefni af þjóðhátíðarárinu 1974. Þegar elsta
(finnanlega) aðfangabók Ljósmyndasafns Austurlands er skoðuð kemur í ljós að fyrstu
myndirnar afhenti Helgi Gíslason frá Helgafelli til Héraðsskjalasafns árið 1977. Minjasafn
Austurlands afhenti nokkrar myndir til Ljósmyndasafns Austurlands árið 1983 en Minjasafnið
hafði áður fengið þær árið 1975.127
Árið 1984 gerðu Héraðsskjalasafn Austfirðinga, Minjasafn Austurlands og Safnastofnun
Austurlands drög að samningi þar sem segir: „Myndasöfnin verða sameinuð og varðveitt í
einu lagi, fyrst um sinn í skjalasafninu þangað til leysast húsnæðismál minjasafnsins. Þegar
það verður taka stjórnir safnanna og SAL sameiginlega ákvörðun um geymslustað.“128
Samningur þessi átti að taka gildi við undirskrift formanna allra þriggja stjórna safnanna en
staðfestur samningur hefur ekki fundist. Hins vegar er ljóst að myndasöfnin hafa verið
sameinuð um þessar mundir eins og kemur fram í ofangreindri aðfangabók.
Ljósmyndir voru ýmist teknar á glerplötur eða filmur og eru þá kallaðar negatívur. Þegar
búið er að framkalla ljósmynd af glerplötu eða filmu verður til pósitíf pappírskópía. Verður nú
gerð grein fyrir helstu myndasöfnum í eigu Ljósmyndasafns Austurlands.
Myndir í vörslu Ljósmyndasafns Austurlands
Í elsta hluta ljósmyndasafnsins eru um 14 þúsund pappírsljósmyndir (visit- og kabinetkort) og
eru margar þeirra komnar til ára sinna. Margt er þar forvitnilegra mynda frá ýmsum tímum
og stöðum, bæði mannamyndir og hópmyndir en einnig myndir af húsum, náttúru,
menningu, skólastarfi og atvinnulífi. Auk þess eru til stærri myndir í römmum, meðal annars
skólaspjöld frá Eiðum.
Myndirnar eru flestar komnar til safnsins frá einstaklingum, jafnvel úr dánarbúum, eða í
gegnum Minjasafn Austurlands sem afhendir Ljósmyndasafninu myndir sem þangað berast
með öðrum gripum. Ljósmyndasafnið hefur takmarkaða aðstöðu til að varðveita glerplötur.
Nokkrar eru þó til, meðal annars í safni Emelíu Blöndal sem var afhent til safnsins árið 2003.

126

Hjörleifur Guttormsson. 1975, s. 20-22.
Ljósmyndasafn Austurlands (LA) Aðfangabók.
128 Samningur (drög).
127

33

Starfsmenn ljósmyndsafnsins hafa lagt áherslu á að fá sem bestar upplýsingar um þær
myndir sem berast. Einnig er leitast við að fá fólk til að bera kennsl á fólk, hús, viðburði og
staði á gömlum og nýjum óþekktum myndum. Oft er skráð á bakhlið mynda hverjir það eru
en því miður hafa nöfn fólks stundum verið skrifuð á myndirnar sjálfar.
Myndir sem berast í albúmum hafa jafnan verið teknar úr þeim, skráðar og hver mynd
sett í sýrufrítt umslag til að hún varðveitist sem best. En uppröðun mynda í albúmi getur sagt
ákveðna sögu eða lýst samhengi og eru vönduð albúm geymd sem ein heild. Eftir að farið var
að skanna ljósmyndir hefur komið til tals að skanna albúmin eins og þau líta út og varðveita
einnig skönnun af hverri mynd fyrir sig.
Myndirnar eru skráðar í FileMaker gagnagrunn í sérstakt eyðublað. Oftast leitar fólk að
ljósmyndum af ákveðnu fólki, húsum, viðburðum eða hátíðum. Þess vegna er lögð áhersla á
að skrá ítarlegar upplýsingar um þá einstaklinga og staði sem eru á ljósmyndunum en ekki
tekst að bera kennsl á alla. Einnig er skráð hver tók ljósmyndina og hver er gefandinn. Það
hjálpar til við að rekja sögu myndanna.
Ljósmyndasafninu hefur einnig áskotnast nýrri söfn. Stærst þeirra er ljósmyndasafn
(kópíu- og filmusafn) Vikublaðsins Austra sem var afhent árið 2004 og telur rúmlega 26
þúsund skannaðar og tölvuskráðar myndir. Þær myndir eru að mestu leyti teknar á níunda og
tíunda áratug síðustu aldar og endurspegla vel mannlíf í fjórðungnum á sínum tíma.
Árið 2012 fékk safnið afhent ljósmynda- og filmusafn Ungmenna- og íþróttasambands
Austurlands (UÍA). Um er að ræða rúmlega 10 þúsund myndir sem er búið að skanna og skrá.
Einnig má nefna ljósmyndir Sigurðar Aðalsteinssonar af hreindýraveiðum o.fl. sem spanna frá
miðbiki 20. aldar til síðustu aldamóta.
Sífellt berst meira myndefni til Ljósmyndasafnsins, bæði á pappír og á stafrænu formi.
Frá árinu 2011 hefur Héraðsskjalasafnið verið í átaksverkefni um skönnun og tölvuskráningu
mynda og eru þær myndir birtar á ljósmyndavef sem var opnaður 28. maí 2014 á slóðinni
myndir.heraust.is með um 55 þúsund myndum. Verkefnið hefur verið unnið í samstarfi við
Héraðsskjalasafn Árnesinga og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga með stuðningi frá íslenska
ríkinu og aðilum á viðkomandi starfssvæði.
Í lok árs 2013 var búið að skanna rúmlega 58 þúsund myndir og skrá 52 þúsund þeirra í
FotoStation myndakerfið. Auk þess eru rúmlega 13 þúsund ljósmyndir, þar á meðal elstu
mannamyndirnar (visit- og kabinetkort) skráðar í FileMaker gagnagrunn, en tölvuskráning
þeirra hefur staðið yfir frá árinu 1997. Í byrjun árs 2014 hófst vinna við að skanna
mannamyndirnar. Með óskráðum og óþekktum myndum má áætla að heildarfjöldi mynda í
Ljósmyndasafni Austurlands slagi hátt í að vera 80 þúsund. Því til viðbótar er allnokkuð af
póstkortum til á Ljósmyndasafninu.129
Meirihluti pappírsljósmynda í eigu Ljósmyndasafns Austurlands er merktur ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði. Að frumkvæði Guðmundar Sveinssonar hjá Mynda- og
skjalasafni Norðfjarðar hafa söfnin tvö hafið samstarf um að reyna að tímasetja þær myndir
Eyjólfs sem eru í þeirra eigu. Sumar þessara mynda eru númeraðar á bakhlið og er þeim
tölum bætt við fyrirliggjandi skráningarupplýsingar. Með því að raða myndunum eftir þeim
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númerum, tegund og lit spjalda ásamt leturgerð á nafnastimpli má gera vísi að ljósmyndaskrá
eða kladda. Í slíka skrá voru jafnan settar upplýsingar um hlaupandi númer myndar,
dagsetning myndatöku og hver greiddi fyrir myndatökuna, sem var ekki endilega sá hinn
sami og var á ljósmyndinni. Einnig getur aldur þeirra fyrirsætna sem eru kunnar hjálpað til.
Eins og kom fram í kafla um Huldukonur í austfirskri ljósmyndun vann fjöldi kvenna á
ljósmyndastofu Eyjólfs. Með þessari samvinnu verður vonandi hægt að raða myndum í eigu
safnanna í tímaröð og jafnframt að finna einhverjar þeirra mynda sem konurnar eiga
heiðurinn af. En sú vinna er ekki hluti af þessu verkefni.
Ljósmyndasafn Austurlands varðveitir manna-, þjóðlífs- og staðarmyndir. Margir leita til
safnsins um að fá afrit af myndum. Einstaklingar vilja eignast mynd af forfeðrum sínum eða
ættingjum, til dæmis vegna ættarmóta, Vestur-Íslendingar leita róta sinni og útgefendur
sækjast eftir myndum vegna útgáfu bóka, tímarita eða kvikmynda.
Hvaða sögu segja myndirnar?
„Getur ekki sýnin á fólk fortíðarinnar dýpkað með hjálp ljósmyndanna og maður búið sér til
mynd af eldri tíð – ekki minningar – heldur eflt óáþreifanlegt samband milli kynslóða, milli
ólíkra tíma, milli samfélagsgerða?“ spyr Eggert Þór Bernharðsson í grein sinni um
fjölskyldumyndir.130 Meiri hluti mynda á Ljósmyndasafni Austurlands á uppruna sinn í slíkum
albúmum og berst frá fólki sem vill bjarga verðmætum eða losa sig við gamalt dót.
Flestar myndirnar tengjast Austurlandi á einn eða annan hátt. Annað hvort hafa þeir
sem á myndunum eru búið á Austurlandi eða ljósmyndarinn hefur starfað eða tekið myndir á
sama svæði. Í safninu er engu að síður margar ljósmyndir sem eru ekki teknar á Austfjörðum.
Það sem myndir í safninu eiga sameiginlegt er að afhendingaraðilar þeirra hafa ákveðið að
varðveita þær á Ljósmyndasafni Austurlands.
Elstu mannamyndirnar sýna fyrst og fremst uppstillt fólk, annað hvort einstakling,
fjölskyldu eða annan hóp, sem farið hefur á
ljósmyndastofu. Það hefur farið í sitt fínasta
púss, situr eða stendur stíft og afar
sjaldgæft er að það sjáist bros á vör. Þessar
myndir mætti kalla frosin augnablik, þær
sýna raunveruleg andlit en fólkið er slitið úr
samhengi við það hversdagslega umhverfi
sem það lifir í dags daglega. Á þeim birtist
ekki húsakostur, húsgögn eða innanstokksmunir á heimili viðkomandi einstaklings
heldur uppstilling á ljósmyndastofu, jafnvel
Hans Beck.
með erlendum bakgrunnsmyndum.
Óþekkt stúlka.
Mannamyndirnar gefa þó ágæta sýn á spariklæðnað, hár- og skeggtísku þess tíma.
Myndir teknar úti eru fágætari en mannamyndir í formi visit- eða kabinetkorta. Þær
myndir sem hafa varðveist sýna fólk, náttúru, bæjarhús og þorp enda ferðuðust
ljósmyndarar gjarnan um nágrenni sitt og víðar um Austurland. Útimyndir eru mikilvægur
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þáttur í byggðasögu Austurlands. Myndir eftir
Nicoline Weywadt veita meðal annars innsýn í
upphaf þorpsmyndunar á Djúpavogi, Eskifirði og
Seyðisfirði. Útimyndir gefa nokkuð góða mynd af
húsakosti og atvinnuháttum, má þar nefna mynd
Hansínu Björnsdóttur af blóðvelli á Djúpavogi
sem er áhugaverð heimild um vinnubrögð á
Sauðfjárslátrun á Djúpavogi.
þeim tíma.
Myndir Emelíu Blöndal af lýðveldishátíð á Seyðisfirði árið 1944 sýna meðal annars
skrúðgöngu, ræðuhöld og aðra hátíðardagskrá í tilefni dagsins. Það sem gefur myndum
hennar frá þessum degi meira gildi er að hún tók einnig myndir af fólki sem sat og horfði á
hátíðardagskrána.
Almennt má segja að útimyndir gefi raunsannari sýn á samfélagið en innimyndir af
prúðbúnu fólki. Inn á milli má þó rekast á fólk í vinnuklæðnaði, t.d. sjóklæðum. Í heildina litið
eru ljósmyndir ómetanleg samtímaheimild og góð viðbót við prentað mál og bréf. Sem dæmi
má nefna svokallaðar Ameríkumyndir. Fólk sem flutti til Vesturheims sendi af sér myndir
heim til Íslands og fékk sendar myndir af ættingjum sínum hér heima. Afkomendum VesturÍslendinga er það mikils virði að fá að sjá forfeður sína á ljósmynd. Hins vegar verður að hafa í
huga að ljósmyndin verður ekki notuð ein og sér til að öðlast skilning á sögunni.

36

Lokaorð
Fjórtán konur tóku ljósmyndir eða störfuðu á ljósmyndastofu á Austurlandi á árunum 18721944. Sex þeirra voru sjálfstætt starfandi ljósmyndarar; Nicoline Weywadt og Hansína
Björnsdóttir Teigarhorni, Margrét Möller Eskifirði, Lára Ólafsdóttir Reyðarfirði, Anna Klausen
Eskifirði og Salvör Kristjánsdóttir Vopnafirði. Margrét Ólafsdóttir og Sigríður Jensdóttir sáu
um rekstur á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði. Emelía Blöndal, Svava
Eyjólfsdóttir og Kristbjörg Stefándóttir unnu á sömu ljósmyndastofu auk Svanborgar
Sigurðardóttur sem var síðar með ljósmyndastofu á Siglufirði. Anna Ólafsdóttir Mjóafirði
lærði ljósmyndun og tók myndir en vann aldrei á formlegri stofu.
Nicoline Weywadt var langt á undan sinni samtíð á Íslandi þegar hún fór utan til að læra
ljósmyndun árið 1871 og var öðrum konum gott fordæmi um möguleika til menntunar.
Annar íslenski kvenljósmyndarinn sem vann við greinina var Anna Schiöth á Akureyri sem
nam árin 1877-1878. Næsta austfirska konan, Anna Ólafsdóttir, fór ekki í ljósmyndanám fyrr
en árið 1892.
Fyrstu austfirsku kvenljósmyndararnir voru af efnafólki komnir, dætur kaupmanna og
stórbænda. Þær komu frá heimilum sem höfðu efni á að senda þær ungar til náms.
Fjölskyldum sem voru meðvitaðar um gildi menntunar fyrir bæði dætur og syni og opnar fyrir
nýjungum. Það er áberandi hve starfstími kvenljósmyndaranna var stuttur, þær sem lærðu
ljósmyndun voru ógiftar og barnlausar og þær sem stofnuðu fjölskyldu hættu yfirleitt í faginu
eða unnu slitrótt eftir að börnin fæddust.
Ólíkt flestum iðngreinum var ljósmyndun ekki kynbundin iðngrein á Íslandi frekar en í
öðrum löndum. Því má velta fyrir sér hvers vegna ástæða sé til að taka kvenljósmyndara til
sérstakrar umfjöllunar. Um þetta segir Linda Ásdísardóttir í riti um ljósmyndun íslenskra
kvenna árin 1872-2013: „Það gæti virst lítilsvirðing gagnvart konum og einföldun að tengja
starf þeirra stöðugt við fjölskyldulíf og húsmóðurhlutverkið svokallaða. Slíkt er samt
nauðsynlegt til að reyna að skilja á hvern hátt kynbundið samfélagshlutverk þeirra hafði áhrif
á störf þeirra sem ljósmyndara og það hversu fá verk liggja eftir þær.“131
Það er afkomendum Hansínu á Teigarhorni og Þjóðminjasafni Íslands að þakka að
ljósmyndir, myndavélar og aðrir gripir úr starfi þeirra Nicoline hafa varðveist. Þær dýrmætu
heimildir gera okkur kleift að halda nafni fyrsta kvenljósmyndara Íslands á lofti. Nú er hafið
samstarfsverkefni milli Djúpavogshrepps, Þjóðminjasafns og fleiri aðila þar sem stefnt er að
því að endurreisa ljósmyndaskúr Nicoline og setja upp safn í minningu hennar. Verður
spennandi að sjá hvort af því verður og hvernig til tekst.
Þrátt fyrir að myndir sem teknar eru á ljósmyndastofu gefi takmarkaða innsýn í mannlíf
þess tíma og að fólkið sé slitið úr samhengi við sitt venjubundna umhverfi gefa þessar
sparimyndir okkur nokkuð góða mynd af útliti og klæðaburð þess tíma, a.m.k. hjá þeim sem á
annað borð höfðu efni á að fara á myndastofu. Ljósmyndir eru því brotakenndar en
ómetanlegar heimildir og mikilvægur menningararfur sem ber að varðveita á sem bestan
hátt og miðla til almennings og fræðimanna.
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Myndum í eigu Ljósmyndasafns Austurlands hefur verið miðlað í tímaritsgreinum, með
greiningarsýningum víða á Austurlandi og við opnun ljósmyndavefs en þó ekki síst með
ýmsum sýningum í húsnæði Safnahússins á Egilsstöðum. Með sýningu um austfirska
kvenljósmyndara verður stigið enn eitt skref í miðlun þessa merka menningararfs.
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Sýningarhandrit
Sýningin Austfirskir kvenljósmyndarar verður sett upp í anddyri Héraðsskjalasafns
Austfirðinga í Safnahúsinu á Egilsstöðum í september 2014. Þar verða sýndar ljósmyndir af
þeim konum og eftir þær konur sem lærðu ljósmyndun, tóku myndir á Austurlandi eða
störfuðu á ljósmyndastofu á sama svæði á árabilinu 1871-1944. Auk þess verða birtir
upplýsingatextar um konunar sem eru alls fjórtán.
Í fyrstu var hugsunin sú að sýna eingöngu myndir sem eru varðveittar í Ljósmyndasafni
Austurland hjá Héraðsskjalasafni Austfirðinga. En þegar leið á rannsóknina kom í ljós að í því
safni voru ekki til myndir af öllum ljósmyndurunum og ekki nógu margar myndir eftir hvern
ljósmyndara til að geta gefið sem best yfirlit yfir starf þeirra. Var því ákveðið að fá afrit af
ljósmyndum frá öðrum aðilum, bæði opinberum ljósmyndasöfnum og einkaaðilum.
Myndaval
Á sýningunni verða myndir af þrettán kvenljósmyndurum af fjórtán vegna þess að ekki fannst
mynd af Svanborgu Sigurðardóttur. Einnig verða birtar ljósmyndir eftir þær konur sem voru
sjálfstætt starfandi ljósmyndarar og merktu myndir sínar með eigin nafni. Sýningarrýmið er
lítið og því varð að vanda valið á myndum þeirra ljósmyndara sem áttu myndir á safninu.
Ljósmyndasafn Austurlands á til portrettmynd af átta konum af fjórtán. Safnið á ekki
einstaklingsmynd af Svövu Eyjólfsdóttur svo valin var mynd af henni og Emelíu Blöndal
saman. Leitað var til Þjóðminjasafns Íslands um að fá ljósmynd af Nicoline Weywadt og
Hansínu Björnsdóttur. Frá því safni verður einnig sýnd ljósmynd af Margréti Möller. Mynd af
Margréti Ólafsdóttur kom frá Sigurði Stefáni Jónssyni barnabarni hennar.
Ljósmyndasafn Austurlands á myndir eftir allar konurnar sem voru sjálfstætt starfandi
ljósmyndarar og merktu myndirnar með sínu nafni.
Fjöldi mynda í Ljósmyndasafni Austurlands eftir hverja konu132
Anna Klausen
8
Anna Ólafsdóttir
6133
Emelía Blöndal
48
Hansína Björnsdóttir
22
Kristbjörg Stefánsdóttir
0134
Lára Ólafsdóttir
15
Margrét Möller
4
Margrét Ólafsdóttir
0135
Nicoline Weywadt
43
Salvör Kristjánsdóttir
5
Sigríður Jensdóttir
0136
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Óþekktar og óskráðar myndir eru ekki teknar með.
Eftirtökur.
134 Myndir sem hún tók á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar eru ekki merktar henni.
135 Sama athugasemd og fyrir ofan.
136 Sama athugasemd og fyrir ofan.
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Solveig Einarsdóttir
Svanborg Sigurðardóttir
Svava Eyjólfsdóttir

0137
1
0138

Flestar myndir í Ljósmyndasafni Austurlands eru eftir Nicoline Weywadt, Emelíu Blöndal,
Hansínu Björnsdóttur og Láru Ólafsdóttur. Emelía starfaði ekki sjálfstætt en safnið á nokkrar
myndir eftir hana sem verða birtar á sýningunni.139 Einnig er birt ein mynd sem Svanborg
Sigurðardóttir tók á Siglufirði en tvær myndir eftir hana koma frá Þjóðminjasafni.
Ljósmyndarar sem eiga eigin ljósmyndir á sýningunni eru því: Nicoline Weywadt, Anna
Ólafsdóttir, Margrét Möller, Lára Ólafsdóttir, Anna Klausen, Hansína Björnsdóttir, Svanborg
Sigurðardóttir, Salvör Kristjánsdóttir, Emelía Blöndal og Solveig Einarsdóttir. Þá eru eftir
Sigríður Jensdóttir, Kristbjörg Stefándóttir, Margrét Ólafsdóttir og Svava Eyjólfsdóttir sem
allar unnu á ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar. Til að gefa yfirlit yfir myndir frá þeirri
myndastofu verða mismunandi visit- og kabinett í raunstærð sett í ramma.140
Við myndaval var leitast við að birta sýnishorn mynda eftir hvern ljósmyndara en að
myndefnið væri þó sem fjölbreyttast. Bæði verða birt visit- og kabinetkort þar sem
myndefnið er ýmist einstaklingar eða hópur manna. Einnig verða birtar útimyndir, meðal
annars af bæjarhúsum og fólki að störfum.
Sýningarrýmið
Héraðsskjalasafn Austfirðinga hefur
ekki sérstakan sýningarsal. Sýningar á
ljósmyndum hafa verið settar upp í
anddyri Safnahússins á 1. hæð, við
inngang inn í skjala- og myndasafnið.
Hægt er að hengja myndir upp á tvo
veggi; annar er 215 cm breiður og sá
lengri er 865 cm en skorinn sundur
með þremur hurðum inn á salerni
þannig að raunverulegt sýningarpláss á
þeim vegg er 525 cm (160+185+85+95).
Textílsýning sem var sett upp í maí 2014.
Sýningarmyndir verða skannaðar og
prentaðar út í A4 stærð (b21xh29,7) og verður pláss fyrir um 45 myndir í þeirri stærð. Auk
þess verða sérstakir rammar með óþekktum myndum frá ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar.
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Sama athugasemd og fyrir ofan
139 Skrá fylgdi með myndasafni hennar þegar það var afhent.
140 Ekki er víst að allar þær myndir séu frá þeim tíma sem konurnar unnu á ljósmyndastofunni. En mikilvægt þótti að gefa
fjölbreytt sýnishorn af kortunum.
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Uppröðun ljósmynda verður eftirfarandi (skipt eftir veggplássi frá vinstri til hægri):
Bil 1
Nicoline
Weywadt

Bil 2
Margrét Möller

Hansína
Björnsdóttir
Anna
Ólafsdóttir

Lára Ólafsdóttir

Bil 3
Upplýsingar um
sýninguna

Bil 4
Svanborg
Sigurðardóttir
Salvör
Kristjánsdóttir

Bil 5
Ljósmyndastofa
Eyjólfs
Jónssonar
Emelía Blöndal

Anna Klausen

Umbúnaður mynda
Myndir verða prentaðar út í A4 stærð og límdar á foam-spjöld.
Tveir hringir verða skrúfaðir í topp hvers spjalds. Fyrir myndir
sem verða í efstu myndaröð verður sett lína úr girni í hringina
og fest á sýningarkróka í rennu upp við loftið. Ef önnur mynd á
að koma neðan við þá efri eru aðrir eins hringir skrúfaðir neðst
á spjaldið, tveir krókar settir efst á myndina fyrir neðan og
þessar tvær myndir kræktar saman.
Ljósmyndasafn Austurlands á nokkrar af útimyndum Hansínu Björnsdóttur og Nicoline
Weywadt frá fyrri sýningu. Myndirnar eru á pappaspjöldum í stærðinni b35xh28 og verður
úrval úr þeim sett í glerramma. Nokkur visit- og kabinetkort í raunstærð verða sett í ramma,
nálægt ljósmyndum af konunum sem störfuðu þar. Valdar voru myndir með mismunandi
fyrirsætum og þar sem merki ljósmyndastofunnar og útlit korta, sem myndir voru límdar á,
er mismunandi. Ætti það að gefa innsýn í þær fjölbreyttu myndir sem voru teknar á stofunni.
Veggspjöld og myndatextar
Eitt veggspjald mun kynna efni sýningarinnar. Æskilegt hefði verið að hafa veggspjald með
upplýsingum um hverja konu en vegna plássleysis var ákveðið að hafa upplýsingablöð um
þær í möppu á borði. Þar verða einnig upplýsingar um ljósmyndastofu Eyjólfs Jónssonar á
Seyðisfirði. Við hverja ljósmynd á vegg verður myndatexti og hjá óþekktum myndum, þar
sem safnið hefur ekki upplýsingar um fólkið eða bæina, gefst fólki kostur á að bæta við
upplýsingum.
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Markhópur og kynning
Helstu gestir Ljósmyndasafnsins hafa hingað til verið eldra fólk á svæðinu sem hefur
jafnframt verið duglegt að afhenda safninu ljósmyndir og bera kennsl á fólk eða staði á
öðrum myndum í eigu safnsins.
Opnun ljósmyndavefs í maí var auglýst í Dagskránni og með útsendum boðsbréfum til
valinna einstaklinga. Mæting á atburðinn var þó minni en búist var við. Því er ekki ætlunin að
hafa formlega opnunarathöfn heldur verður sýningin opnuð á ákveðnum degi og aðgangur
verður mögulegur á opnunartíma safna í Safnahúsinu. Héraðsskjalasafnið lokar kl. 16,
Minjasafnið kl. 17 og Bókasafnið kl. 19. Verður því mögulegt að skoða sýninguna fram að
lokunartíma á bókasafni.
Við heimilda- og myndaleit í tengslum við rannsókn á starfi kvenljósmyndaranna hefur
skapast áhugi hjá safnafólki og einstaklingum á svæðinu um að sjá sýninguna. Meðal annars
hefur umsjónarmaður með Myndagrúski á Vopnafirði óskað eftir að eldri borgarar sem vinna
við það verkefni fái að koma í heimsókn. Verður orðið við þeirri beiðni með sérstakri
móttöku.
Kostnaðaráætlun
Reynt var að hafa kostnað vegna sýningarinnar sem lægstan. Æskilegt hefði verið að hafa
fleiri veggspjöld, meðal annars með upplýsingum um hvern ljósmyndara, en fjárveiting var
ekki fyrir hendi.
Helstu kostnaðarliðir
Kostnaður við prentun mynda og líming á kork
A4 svart-hvít prentun: 725 kr. stk.
32.000
Auglýsing í héraðsblaði
25.000
samtals: 57.000
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Viðauki 1 – Veggspjald
Austfirskir kvenljósmyndarar 1871-1944
Fjórtán konur lærðu ljósmyndun, tóku myndir eða störfuðu á ljósmyndastofu á
Austurlandi á árunum 1871-1944. Nicoline Weywadt frá Djúpavogi var fyrsta
íslenska konan sem lærði ljósmyndun og stundaði sjálfstæðan atvinnurekstur í
greininni. Ljósmyndastofa Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði lokaði árið 1944 en við
þá stofu unnu margar þessara kvenna.
Nicoline Weywadt
(1848-1921)

Anna Ólafsdóttir

Nám/kennari
Danmörk 1871-1872,
framhaldsnám þar 1888
Danmörk 1892-1893

(1865-1962)

Lára Ólafsdóttir

Danmörk 1894-1897

(1867-1932)

Svanborg Sigurðardóttir Eyjólfur Jónsson Seyðisfirði
(1887-19??)

Margrét Möller

1904-1906
Danmörk 1893-1894

(1873-1956)
Líklega hjá Margréti Möller
frænku sinni fyrir 1896,
framhaldsnám í Noregi 18961897
Eyjólfur Jónsson 1903-1904,
Sigríður Jensdóttir
framhaldsnám í Danmörku
(1881-1956)
1906-1907
Lærði hjá Nicoline Weywadt
Hansína Björnsdóttir
fósturmóður sinni á
(1884-1973)
Teigarhorni, framhaldsnám í
Danmörku 1902-1903
Kristbjörg Stefánsdóttir Eyjólfur Jónsson Seyðisfirði,
1907-1908, líklega hjá Sigríði
(1886-1974)
Jensdóttur
Reykjavík 1910-1914
Salvör Kristjánsdóttir
(1888-1970)
Ísafjörður 1912-1915
Margrét Ólafsdóttir
(1894-1984)

Anna Klausen

Staður (myndataka/myndastofa)
Djúpivogur 1872-1881
Teigarhorn 1881-1900 (myndastofa)
Mjóifjörður, Borgarfjörður og Kanada
1893-1926
Stokkseyri 1897-1898
Reyðarfjörður 1898-1903
Siglufjörður 1908
Eskifjörður 1894-1895.
Stokkseyri 1895-1896
Eskifjörður 1897-1901

(1870-1959)

Emelía Blöndal
(1897-1987)

Solveig Einarsdóttir
(1905-1976)

Svava Eyjólfsdóttir
(1899-1959)

Lærði á stofu Eyjólfs Jónssonar
Seyðisfirði, hjá Sigríði
Jensdóttur
Lærði á stofu Eyjólfs Jónssonar
Seyðisfirði, hjá Sigríði
Jensdóttur
Lærði á stofu Eyjólfs Jónssonar
Seyðisfirði, hjá Sigríði
Jensdóttur

Rak stofu Eyjólfs Jónssonar 1904-1929
með hléum og með Eyjólfi manni sínum
eftir það til um 1940
Teigarhorn 1903-1911

Vann hjá Eyjólfi Jónssyni 1906-1910

Vopnafjörður um 1915-1917
Rak stofu Eyjólfs Jónssonar í 2 ár um
1925, vann einnig á Ísafirði og í
Kaupmannahöfn
Vann á stofu Eyjólfs Jónssonar um 19151924
Vann á stofu Eyjólfs Jónssonar 19261929
Vann á stofu Eyjólfs Jónssonar, föður
síns, með hléum og í Kaupmannahöfn
1928-1937 og 1939-1959
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Á sýningunn eru birtar ljósmyndir af þessum konum og sýnishorn af myndum
sem þeir tóku í sínu starfi. Sex þessarar kvenna voru sjálfstætt starfandi á
Austurlandi: Nicoline Weywadt og Hansína Björnsdóttir Teigarhorni, Margrét
Möller Eskifirði, Lára Ólafsdóttir Reyðarfirði, Anna Klausen Eskifirði og Salvör
Kristjánsdóttir Vopnafirði.
Sex sjálfstætt starfandi kvenljósmyndir á Austurlandi verður að teljast nokkur
fjöldi miðað við að árin 1890, 1900 og 1920 voru allir ljósmyndarar á sama
svæði 12 talsins. Sé litið til landsins í heild voru starfandi ljósmyndarar á þeim
árum 70. Á korti yfir aðsetur ljósmyndara á landinu má sjá að blómaskeið
ljósmyndunar á Austurlandi var í kringum aldamótin 1900.

Kort úr bókinni Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1945 eftir Ingu Láru Baldvinsdóttur.

Fyrstu austfirsku kvenljósmyndararnir voru af efnafólki komnir, dætur
kaupmanna og stórbænda. Þær komu frá heimilum sem höfðu efni á að senda
þær ungar til náms. Fjölskyldum sem voru meðvitaðar um gildi menntunar fyrir
bæði dætur og syni og opnar fyrir nýjungum. Það er áberandi hve starfstími
kvenljósmyndaranna var stuttur, þær sem lærðu ljósmyndun voru ógiftar og
barnlausar og þær sem stofnuðu fjölskyldu hættu yfirleitt í faginu eða unnu
slitrótt eftir að börnin fæddust.
Sýningin er unnin af Báru Stefánsdóttur héraðsskjalaverði sem hluti af lokaverkefni í hagnýtri
menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Flestar myndir á sýningunni eru í eigu Ljósmyndasafns
Austurlands hjá Héraðsskjalsafni Austfirðinga.
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Viðauki 2 – Upplýsingablað um ljósmyndara - Sýnishorn

Salvör Kristjánsdóttir, Vopnafirði (1887-1970)
Salvör Stefanía Kristjánsdóttir fæddist
5. október 1887. Hún var dóttir Kristjáns
Árnasonar bónda og Stefaníu Jóhönnu
Stefánsdóttur húsfreyju á Skjaldþingsstöðum í
Vopnafirði, síðar í Syðri-Vík.
Salvör nam við hannyrðaskóla í Danmörku árið
1908 en lærði ljósmyndun og starfaði við þá
grein hjá Carli Ólafssyni í Reykjavík um 19101914. Hún var með ljósmyndastofu í AusturSkálanesi í Vopnafirði um 1915-1917, líklega í
viðbyggingu við stofu. Salvör fékkst einnig við
fatasaum á börn og konur.
Að öðru leyti var Salvör búsett hjá fjölskyldu
sinni en faðir hennar lést árið 1929 og móðir
1940. Varð Salvör þá ráðskona hjá Valdóri
bróður sínum í Syðri-Vík. Hún lést á Akureyri 30. janúar 1970.

Fjölskyldan Syðri-Vík. Efri röð frá vinstri: Einar Oddur, Steindór og Valdór Kristjánssynir.
Neðri röð: Salvör, hjónin Stefanía Stefánsdóttir og Kristján Árnason, Þórunn Kristjánsdóttir.
Barnið er Ólöf Ólafsdóttir, fósturbarn frá Viðvík, en faðir hennar lést í snjóflóði árið 1920.
(Mynd úr safni Ólafar Ólafsdóttur hjá Myndagrúski Vopnafirði)
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Ljósmyndastofa Eyjólfs Jónssonar á Seyðisfirði
Eyjólfur Jónsson (1869-1944) rak ljósmyndastofu á Seyðisfirði frá vori 1893 til
dauðadags og þar lærðu margar þeirra kvenna sem hér eru til umfjöllunar.
Fyrstu árin var hann með myndastofu í húsinu Liverpool við Ránargötu 10 á
Seyðisfirði. Árið 1895 flutti hann starfsemina í hús á árbakkanum sem brann
árið 1904 með öllu sem í því var. Þá keypti Eyjólfur húsið Sólvang við Norðurgötu 1 og byggði nýtt hús á lóðinni sem hýsti ljósmyndastofu.

Sólvangur, heimili Eyjólfs og Sigríðar á Seyðisfirði. Myndastofan er til hægri á myndinni.

Árin 1904-1929 var Eyjólfur útibússtjóri Íslandsbanka á Seyðisfirði og var
skrifstofan í Sólvangi. Á þessum árum var daglegur rekstur ljósmyndastofu
Eyjólfs Jónssonar í höndum kvenna sem höfðu lært eða unnið hjá honum.
Konurnar sem unnu á ljósmyndstofunni eða sáu um rekstur hennar voru:
• Sigríður Jensdóttir rak ljósmyndastofu Eyjólfs frá um 1904-1929 með
hléum vegna barneigna og með manni sínum þegar hann hætti störfum
sem útibússtjóri árið 1929 til um 1940.
• Svanborg Sigurðardóttir lærði ljósmyndun á stofunni árin 1904-1906 og
hefur væntanlega unnið þar líka.
• Kristbjörg Stefánsdóttir vann á stofunni í fimm ár um 1906-1910.
• Emelía Blöndal starfaði á ljósmyndastofunni frá um 1915-1924.
• Margrét Ólafsdóttir rak ljósmyndastofu Eyjólfs í tvö ár um 1925.
• Solveig Einarsdóttir vann á stofunni árin 1926-1929.
• Svava Eyjólfsdóttir vann á stofunni öðru hvoru.
Níu einstaklingar lærðu ljósmyndun á myndastofu Eyjólfs, þar af sex konur, og
var Sigríður Jensdóttir ein þeirra. Þegar Sigríður sá um rekstur stofunnar voru
Emelía, Svava og Solveig í læri hjá henni. Líklegt er að fleiri hafi lært af Sigríði,
meðal annars Kristbjörg, en ekki er hægt að fullyrða um það.
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Viðauki 3 – Myndir á sýningunni
Nicoline Weywadt (1848-1921)

Nicoline Weywadt, Teigarhorni.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Mms-20900.
(Sama mynd og í ritgerð).

Hjónamynd, líklega Stefán Guðmundsson
verslunarstjóri á Djúpavogi og Andrea
Weywadt, systir Nicoline.
Ljósmyndasafn Austurlands. Óskráð.

Spariklæddur drengur.
Myndin er tekin fyrir aldamótin 1900.
Ljósmyndasafn Austurlands. Óskráð.

Óþekktir sjómenn.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-70.
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Gömlu verslunarhúsin á Djúpavogi,
upphaflegu verslunarhús Örums & Wulffs. Þar
var Niels Weywadt, faðir Nicoline,
verslunarstjóri.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-72.

Teigarhorn í Berufirði um 1894-1896. Konan sem

situr er Sophie Weywadt, móðir Nicoline,
telpan yst til hægri er Hansína, hinar
konurnar eru óþekktar. Björn Eiríksson, faðir
Hansínu, var annar smiður hússins.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th1.
(Sama mynd og í ritgerð).

Aldamótafagnaður á Djúpavogi sumarið 1901.
Samkoman var haldin á „Hótelsbalanum“.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-73.

Djúpivogur ísi lagður. Myndin er talin tekin
ísaveturinn 1873-1874. Skipin á voginum eru
hákarlaskútur.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-21.

Frá Eskifirði um 1890.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Lpr-179.

Seyðisfjörður. Gæti verið hluti byggðar sem varð
fyrir snjóflóði 18. febrúar 1885 sem sópaði burt
14 húsum og varð 24 manns að bana.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-65.
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Anna Ólafsdóttir (1865-1962)

Anna Ólafsdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-3732.
(Sama mynd og í ritgerð).

Guðrún Grímsdóttir ásamt börnum sínum.
Hún fór til Vesturheims árið 1892 frá
Hróaldsstöðum í Vopnafirði. Hún settist að í
Víðirnesbyggð en flutti síðar að Gimli.
Frá Nelson Gerrard.

Fjölskyldan á Höfðabrekku í Mjóafirði. Stefán
Árnason og Ragnhildur Sveinsdóttir og börn.
Ljósmyndasafn Austurlands. 60-2447 (eftirtaka).

Óþekkt fjölskylda á Nýja Íslandi í Kanada, líklega á
Hnausum.
Frá Nelson Gerrard.

Jóhann Magnús Bjarnason kennari og
rithöfundur ásamt nemendum sínum á NýjaÍslandi í Kanada.
Frá Nelson Gerrard.
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Margrét Möller (1873-1956)

Margrét Möller.
Þjóðminjasafn Íslands. Mms-13017.

Elín Runólfsdóttir húsfreyja Eskifirði. .
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-2553.

Óþekkt stúlka.
Ljósmyndasafn Austurlands. Óskráð.

Óþekktur karlmaður.
Ljósmyndasafn Austurlands. Óskráð.

(Sama mynd og í ritgerð).
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Lára Ólafsdóttir (1867-1932)

Lára Ólafsdóttir
Ljómyndasafn Austurlands. 70-5231.

Hundur á kolli.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-5247.

(Sama mynd og í ritgerð).

Dagmar og Hedvig Wathne á Reyðarfirði. Dætur
Frederik kaupmanns frá Noregi og Elísabetar
Þorsteinsdóttur konu hans.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-5670.

Vilborg Kristjánsdóttir húsfreyja StóraSandfelli.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-3097.

Jón Ó. Finnbogason kaupmaður á Reyðarfirði og frú
Björg Ísaksdóttir. Mynd tekin um aldamótin 1900.
Ljómyndasafn Austurlands. 20-askja13.
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Anna Klausen (1870-1959)

Anna Klausen í Noregi.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-1014.

Benedikt Jónsson í Höfða á Völlum.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-2116.

(Sama mynd og í ritgerð).

Ragnheiður Þorsteinsdóttir húsfreyja Eskifirði.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-2609.

Tóbías Tóbíasson frá Vattarnesi og Bjarni
Lyngholt.
Ljósmyndasafn Austurlands. 60-2990.
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Hansína Björnsdóttir (1884-1973)

Hansína Björnsdóttir.
Þjóðminjasafn Íslands. Mms-35337.
(Sama mynd og í ritgerð).

Jón P. Hall hreppstjóri á Starmýri í Álftafirði og
Stefanía Brynjólfsdóttir fósturdóttir hans.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-3275.

Arnfinnur Jónsson, síðar skólastjóri á Eskifirði.
Ljómyndasafn Austurlands. 70-1946.

Páll Benjamínsson búfræðingur frá
Ólafsdalsskóla, kennari á Djúpavogi og
verslunarmaður á Fáskrúðsfirði.
Ljósmyndasafn Austurlands. 60-839.

Frá Djúpavogi upp úr 1930.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-9.

Sauðfjárslátrun á blóðvellinum í brekkunni fyrir
ofan Löngubúð á Djúpavogi. Síðar var reist þar
sláturhús.
Þjóðminjasafn Íslands. A-Th-30.
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Svanborg Sigurðardóttir (1887-19??)

Engin mynd hefur fundist af Svanborgu.

Þórunn Sigurðardóttir húsfreyja á
Þórarinsstöðum í Seyðisfirði.
Ljósmyndasafn Austurlands. 60-60.

Óþekkt barn.
Þjóðminjasafn Íslands. Óskráð.

Óþekktar konur.
Þjóðminjasafn Íslands. Óskráð.
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Salvör Kristjánsdóttir (1887-1970)

Salvör Kristjánsdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-1057.

Börn Guðrúnar Jörgensdóttur og Steindórs
Kristjánssonar Syðri-Vík.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-1877.

Börn Siggu Finns. (Nánari upplýsingar vantar, fóru til Ameríku).
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-2101.

Fagridalur Vopnafirði
Ljósmyndasafn Austurlands. 60-1398.
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Emelía Blöndal (1897-1987)

Emelía Blöndal um tvítugt.
Ljósmyndasafn Austurlands. 40-546.
(Sama mynd og í ritgerð).

Guðleif Jensdóttir, móðir Emelíu, á efri árum.
Hún var systir Sigríðar Jensdóttur sem kenndi
Emelíu ljósmyndun.
Ljósmyndasafn Austurlands. EB-kona12.

Sigríður Jensdóttir ljósmyndari á Seyðisfirði og
dætur hennar Hrefna og Hulda Heiðrún
Eyjólfsdætur.
Ljósmyndasafn Austurlands. LA-70-2446.

Kristín Þórarinsdóttir læknisfrú, Guðrún
Ísdal, Karen Wathne og Guðrún Gísladóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. EB-4tjodb.

Heyskapur á Seyðisfirði 1928. Frá vinstri: Axel
Eyjólfsson, Stefán Sveinsson, Kristín Einarsdóttir,
Svava Eyjólfsdóttir, Margrét Jóhannsdóttir, Ólafur
Ingvarsson og Solveig Einarsdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. EB-heyskapur.

Fimleikasýning á lýðveldishátíð á Seyðisfirði
18. júní 1944.
Ljósmyndasafn Austurlands. EB-1944Sf.
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Solveig Einarsdóttir (1905-1976)

Solveig Einarsdóttir 15 ára, þá komin í vist
til Eyjólfs Jónssonar og Sigríðar Jensdóttur
á Seyðisfirði.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-1443.
(Sama mynd og í ritgerð).

Þingmúli í Skriðdal fyrir 1937, kirkjan til vinstri á myndinni. Margrét systir Solveigar bjó þar

ásamt manni sínum og börnum.
Frá Guttormi Metúsalemssyni.
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Ljósmyndarar hjá Eyjólfi Jónssyni

Sigríður Jensdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-7003.

Engin mynd hefur fundist af Svanborgu.

(Sama mynd og í ritgerð).

Kristbjörg Stefánsdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-685.

Margrét Ólafsdóttir.
Mynd frá Sigurði Stefáni Jónssyni.

(Sama mynd og í ritgerð).

(Sama mynd og í ritgerð).

Solveig Einarsdóttir.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-1443.

Svava Eyjólfsdóttir, dóttir Eyjólfs Jónssonar
af fyrra hjónabandi, og Emelía Blöndal,
systurdóttir Sigríðar Jensdóttur.
Ljósmyndasafn Austurlands. 70-6089.

(Sama mynd og í ritgerð).

(Sama mynd og í ritgerð).
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Sýnishorn visitkorta frá Eyjólfi Jónssyni Seyðisfirði

Sýnishorn kabinetkorta frá Eyjólfi Jónssyni Seyðisfirði
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