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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um  veggmálverk í opinberum rýmum á sjötta áratug 20. aldar. Í 

ritgerðinni eru tekin fyrir veggverk í þrem byggingum á Íslandi. Verkin eru öll eftir 

Barböru Árnason. Í tengslum við verkin hennar er litið á hugmyndir um list í 

almannarými en það listform sem hefur helst verið notað sem miðill fyrir list fyrir 

almenning eru vegglistaverk. Í lok 19. aldar og í byrjum 20. aldar fá veggmyndir 

nýtt hlutverk með tilkomu list- og handverkshreyfingunnar, 

veggmyndahreyfingunni í Mexíkó, Bauhaus skólanum og De Stijl. List- og 

handverkshreyfingin upphefur veggmyndagerð til að gegna sem félagslegt og 

siðferðislegt mótvægi við tæknvæðingun. Í Mexíkó verður hins vegar bylting í gerð 

veggmynda með veggmyndahreyfingunni þar sem áhersla var lögð á þjóðernisleg 

myndefni. Bauhaus og De Stijl nota veggmyndir sem part af stefnu sinni í að 

samþætta listform. Þessara breyttu áherslna var einnig að gæta hér á landi.  Mikil 

uppbygging á sjötta áratugnum eftir stríðið varð til þess að samstarf módernískra 

arkitekta og listamanna, sem og samþætting listforma blómstraði, og sprenging 

varð í gerð veggmynda. Lítið af þessum veggmyndum hafa hinsvegar varðveist og 

litlar heimildir um þau eru til. 

Í ritgerðinni eru veggmyndir Barböru Árnason skoðaðar með tilliti til þeirra 

vandamála sem fylgja veggverkum en þessi verk eru viðkvæm og hafa allt of oft 

verið eyðilögð, skemmd og tekin niður vegna breytinga á eignarhaldi, vanþekkingu 

og mistaka. Barbara málaði veggmyndir í Vesturbæ Reykjavíkur. Hún málaði tvær 

veggmyndir í anddyrir Melaskóla í upphafi sjötta áratugarins og síðar í hátíðarsal 

sem leiddi líklega til þess að hún var fengin til að mála veggmynd í 

Vesturbæjarapótek og Vesturbæjarlaug. Myndirnar í Melaskóla eru einu verkin af 

þessum þremur byggingum sem er á upprunalegum stað og í góðu ásigkomulagi. 

Lítið hefur verið fjallað um veggmyndir á Íslandi frá þessum tíma enda heimildir 

brotakenndar og því mikilvægt að draga fram framlag Barböru til sögu 

veggmyndagerðar á Íslandi. Barbara var vel menntaður listamaður sem auðgaði 

íslenska list með fjölbreytilegum og fáguðum myndverkum sínum, stór partur af 

listaverkum eftir hana er að finna í Listasafn Kópavogs-Gerðarsafni.  
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Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um veggmálverk, hlutverk þeirra á tuttugustu öld og 

þau vandamál sem þeim fylgja. Tekin verða fyrir veggverk í þrem byggingum á 

Íslandi, verkin eru öll eftir Barböru Árnason og voru gerð á bilinu 1953-1961. Áður 

en kemur að umfjöllun um verkin þrjú verður rýnt í skilgreiningar um listaverk í 

almannarými. Hvað hugtakið felur í sér og hvernig það er skilgreint en í raun nær 

það yfir alla listsköpun utan safna og listhúsa.  

Veggmyndir eru eitt elst form listrænnar, pólitískrar og félagslegrar 

tjáningar í sögunni. Almennur skilningur á orðinu veggmynd fyrirfinnst, en mörk 

hugtaksins er erfiðara að fastsetja. Verður verkið að vera órjúfanlegur hluti af 

veggnum, líkt og freska eða annars konar veggverk máluð beint á kalkvegg, 

múrstein eða steinsteypu, eða geta strigamyndir festar á vegg einnig talist til 

veggmynda? Það er tilhneiging til að telja öll áðurnefnd listform til veggmynda, en 

mósaík, skreyttar flísar og lágmyndir eru oft undanskilin. Í eftirfarandi umfjöllun 

verður viðfangsefnið afmarkað við veggmálverk, það er að segja verk sem eru 

máluð beint á vegg, í byggingum.  

Í lok 19. aldar og í byrjum 20. aldar fá veggmyndir nýtt hlutverk með list- og 

handverkshreyfingunni, veggmyndahreyfingunni í Mexíkó, Bauhaus skólanum og 

De Stijl. List- og handverkshreyfingin upphefur veggmyndagerð til að gegna sem 

félagslegt og siðferðislegt mótvægi við tæknvæðingun. Í Mexíkó verður hins vegar 

bylting í gerð veggmynda með veggmyndahreyfingunni þar sem áhersla var lögð á 

þjóðernisleg myndefni. Bauhaus og De Stijl gefa veggmyndum hlutverk í stefnu 

sinni í að samþætta listform.  

Veggmálverk á byggingum í Reykjavík, og víðar á landinu, eru að verða 

algeng sjón. Með veggverkum eftir listamenn á borð við Erró, Söru Riel og Guido 

van Helten hefur borgin fengið nýtt útlit og má segja að hálfgerð sprenging hafi 

orðið í veggmyndagerð. Önnurs konar sprenging veggmynda átti sér stað á sjötta 

áratug síðustu aldar en þá inn í opinberum byggingum og fyrirtækjum á Íslandi. 

Tildrögin eru margþætt en á þessum tíma voru arkitektar komnir til baka úr námi 

með módernískan byggingarstíl í farteskinu og hugmyndir strangflatarlistamanna 

um samþættingu margra listforma, sem má rekja til Bauhaus skólans og De Stijl 
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listamanna voru í hávegum höfð. Gífurleg uppbygging í Reykjavík gerði arkitektum 

og listamönnum kleift að samþætta listformin og færa málverkið út fyrir rammann.  

Listakonan Barbara Árnason var fengin til að gera veggmyndir í opinberar 

byggingar á Íslandi á sjötta áratugnum. Íbúðahverfið í Vesturbænum sunnan 

Hringbrautar stækkaði hratt á eftirstríðsárunum og kallaði það á aukna þjónustu. Á 

árunum 1952-1961 gerði Barbara veggmyndir í Melaskóla, Apótek Vesturbæjar og 

sundlaug Vesturbæjar. Í þeirri umfjöllun sem á eftir fylgir verður rýnt í þessi verk 

út frá hugmyndum um listaverk í almannarými, þau skoðuð útfrá vandamálum 

veggverka og rýnt í myndefni og aðferðir Barböru. 

Listaverk fyrir almenning 

Áður en fjallað verður sérstaklega um vegglistaverk Barböru út frá hugmyndum 

um list í almannarými er rétt að rýna í hugtakið sjálft. List í almannarými er 

víðfeðmt hugtak, það er notað yfir mörg listform og mismunandi rými falla undir 

skilgreiningu á almannarými. Hugtakið er í raun notað yfir öll þau listaverk sem 

eru utan safna og listhúsa (gallería) og almenningur hefur aðgang að.1  

Listfræðingar á borð við Miwon Kwon og Hilde Hein hafa meðal annars rýnt 

í skilgreiningar á listaverkum í almannarými. Kwon skiptir hugtakinu almannalist 

upp í þrjú kerfi: 1) List í almannarými, þar sem verkið er óháð rýminu, stendur eitt 

og sér sem fagurfræðileg eining. 2) List í almannarými, þar sem tiltekið listaverk 

verður hluti af rýminu. 3) List í þágu almennings og jafnframt með þátttöku hans. 

Það síðastnefnda snýst um að verkið þjóni tilgangi samfélagsins, að rýmið bjóði 

upp á ákveðnar forsendur fyrir hugmyndafræði verkanna, og að verkin hafi 

ákveðinn tilgang. Tilgangur slíkra verka getur verið að upphefja eða undirstrika 

hagsmuni stjórnvalda eða hugsjónir fólks. Horft er á rýmið sem pólitískan og 

félagslegan grunn listupplifunar. 2 

Hein gerir greinarmun á almannalist sem byggir á almenningi, og listar í 

almannarými, sem hefur einnig gildi almennings en einkennist þá af staðsetningu 

verksins og opinberum reglugerðum.3 Hún bendir einnig á að mikilvægasti munur 

á almenningslist og einkalist er sú staðreynd að það að mæta almannalist telst 
                                                       
1 Gunnar J. Árnason (2012: 4) 
2 Kwon (2002: 4-5) 
3 Hein (2006: 53) 
4 Hein (2006: 55) 

2 Kwon (2002: 4-5) 
3 Hein (2006: 53) 
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varla valfrjálst. Við sækjum í einkalist en list í almannarými kemur til okkar, við 

rekumst á hana tilviljanakennt. Við förum á söfn sjálfviljug, en ekki er auðvelt að 

forðast að fara yfir götur og nota opinberar byggingar.4 

Listaverk í almannarými hafa staðbundnari vísun en önnur, þau eru unnin 

fyrir stofnanir, skóla, eða við skipulag einstakra hverfa. Listsköpun í almannarými 

býður hinsvegar upp á krefjandi aðstæður. Þegar listaverk er undirbúið og unnið 

beint inn í slíkt rými er ekkert ólíklegt að listamaðurinn taki að einhverju leyti mið 

af rýminu og hlutverki þess. Almannarýmið er einnig bundið ákveðnum 

samfélagssáttmála, eignarhaldi og opinberum reglugerðum sem geta sett mark sitt 

á listsköpunina.5 Sérstaklega getur þetta átt við veggmyndir í byggingar þar sem 

verkið er órofa hluti af byggingu sem gegnir ákveðnu hlutverki. Þegar slík verk eru 

gerð af ákveðnu tilefni, vegna tímamóta eða tiltekinna atburða, fær almenningur 

stundum ákveðna tilfinningu fyrir eignarrétti verksins, hvort sem það er gert í 

þeirra nafni eða höfðar til atvinnu þeirra og lífskjara. Sérstaklega getur þetta átt við 

þar sem um opinbera fjáröflun er að ræða.6 

Þessi verk upphefja ekki almenna sýn einstakra listamanna heldur sýna þau 

sameiginleg gildi og sannfæringu hvers menningarsamfélags fyrir sig. Þau er að 

finna í byggingum og opnum stöðum þar sem fólk kemur saman til að minnast 

þessara sameiginlegu gilda og viðmiða.7 List í almannarými getur orðið fyrir 

skemmdum og verið færð um stað en jafnvel þó það sé á varanlegum stað og undir 

eftirliti getur umhverfi þess breyst og merking verksins gleymist.8 

Endurkoma veggmynda á 20. öld 

Rekja má veggmyndir langt aftur í fornöld. Veggmyndir hafa varðveist í djúpum 

hellum í Evrópu síðan um 30.000 f.Kr.9 Umhverfi og byggingar Rómverja og Grikkja 

voru þá einnig skreyttar frásagnarlegum myndum í formi minnisvarða og 

veggskreytinga.10 Frá 13. til 16. aldar varð ákveðið aukning í gerð stórbrotinna 

                                                       
4 Hein (2006: 55) 
5 Æsa Sigurjónsdóttir (2012: 10) 
6 Hein (2006: 62) 
7 Sama. 
8 Hein (2006: 56) 
9 Adams (2006: 32) 
10 Adams (2006: 148-187, 230-249) 
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freska, sérstaklega í kirkjum á Ítalíu.11 Veggmyndir eiga því langa sögu og hafa 

ávalt fylgt mannkyninu sem tæki fyrir pólitískan áróður, trúarbrögð og félagsleg 

efni. Félagslegar breytingar á átjándu og nítjándu öld færðu velunnara listarinnar 

frá kirkjunni, ríki og fyrirfólki að markaði fyrir sölu málverka.12  

Til er almennur skilningur á orðinu veggmynd en erfiðara er að fastsetja 

mörk þess. Verður verkið að vera órjúfanlegur hluti veggsins, líkt og freska eða 

annars konar veggverk máluð beint á kalkvegg, múrstein eða steinsteypu, eða felur 

hugtakið einnig í sér strigamynd festa á vegg eða á viðarspón? Það er tilhneiging til 

að telja öll fyrrgreind afbrigði til veggmynda en mósaík, skreyttar flísar og 

lágmyndir eru oft undanskildar. Almennasta skilgreiningin á veggverkum er að 

verkið er gert fyrir ákveðinn stað er, það er staðbundið, jafnvel þó það sé ekki 

lengur á upprunalegum stað.13 

Hvort sem er í fornaldarhellum, endurreisnarkirkjum á Ítalíu eða í sundlaug 

í Vesturbænum hafa veggmyndir víðan og táknrænan tilgang. Hann getur verið 

trúarlegur, félagslegur, pólitískur, eða verið minningarlegs eðlis. 

List- og handverkshreyfingin  

List- og handverkshreyfingin þróaðist út frá áhyggjum um áhrif iðnvæðingarinnar 

á handverk, hefðbundna hæfileika og líf venjulegs fólks. William Morris stofnaði 

um miðja 19. öld hreyfingu í Englandi sem átti að sporna við fjöldaframleiðslu 

iðnbyltingarinnar í listum og hönnun. Hugmyndir hennar voru að endurvekja anda 

iðnaðar á Englandi frá tímum miðalda. Brugðist var við með nýjum meginreglum 

fyrir lifnað og vinnu. Boðaðar voru nýjar umbætur fyrir allar gerðir lista gegnum 

breitt félagslegt svið og tilhneigingu til að breyta heimili í listaverk.14 Ætlun Morris 

var að skapa handgerða hluti á viðráðanlegu verði sem endurspegluðu 

sköpunargleði og einstaklingshyggju, eiginleika sem fjöldaframleiddir hlutir gátu 

ekki haft.15 Fjölmörg list- og handverksfélög voru stofnuð í kjölfarið og listaskólar 

tileinkuðu sér hugmyndir þeirra.16 

                                                       
11 Adams (2006: 457) 
12 Powers (2013: 41) 
13 Powers (2013: 22) 
14 „The Arts and Crafts Movement“ 
15 „A full history“ 
16 Dempsey (2010: 22) 
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Konunglegi listaháskólinn í London fór ekki varhluta af þessum straumum 

og breytti kennsluskrá sinni árið 1898. Stofnuð var sérstök deild fyrir hönnun og 

handverk; School of Design and Crafts.17 Skömmu fyrir lok fyrri heims-

styrjaldarinnar kallaði William Rothenstein, sem nýlega hafði verið ráðinn 

skólastjóri Konunglega listaháskólans í London, eftir ungri kynslóð listamanna til 

að taka að sér veggmálverk, skapa veggi með sögu til að fræða almenning sem var 

farinn að sýna vaxandi áhuga á breskri listasögu. Eftir heimstyrjöldina varð 

gífurlegur vöxtur í nýbyggingum, sem skapaði tækifæri til ýmissa verkefna, meðal 

annars í veggmálverkum. Veggmyndir öðluðust sérstaka stöðu innan 

hreyfingarinnar þar sem siðferðisleg og félagsleg hlutverk þeirra gat talist í 

mótvægi við tæknivæðinguna.18  

Í Bretlandi skorti hins vegar samfellda hefð þegar kom að opinberum 

stuðningi við sköpun vegglistaverka og enginn sérstakur stíll hafði þar af leiðandi 

skapast í upphafi 20. aldar. Á þeim tíma vantaði einnig lærða veggmálara með 

þekkingu á tækninni til að geta sinnt þessu hlutverki.19 Listamenn list- og 

handverkshreyfingarinnar notuðust við texta Cennino Cennini við leit upplýsinga 

um litarefni, bindiefni og burðarefni fyrir veggmálverk.20 

Rothenstein hafði gífurleg áhrif á framþróun vegglistaverka og kom ungum 

nemendum sínum á framfæri. Þegar Morlay College var byggður í London var 

óskað eftir vegglistamönnum og mælti William Rothenstein með nemendum 

skólans, þeim Eric Ravilious, Edward Bawden og Charles Mahoney, til að mála 

veggmyndir í skólann (mynd nr. 1). Allir þrír sköpuðu þeir sér listferil á sviði 

veggverka.21 

Veggmyndahreyfingin í Mexíkó  

Veggmyndahreyfingin í Mexíkó myndast á þriðja áratug síðustu aldar, rétt eftir 

byltinguna (1910-1917), og notaði hún veggmálverk sem tæki sem átti að standa 

fyrir hugmyndafræði nýju ríkisstjórnarinnar og sýn þeirra á söguna. Listaverk í 

almannarými áttu að sýna henni stuðning, staðfesta gildi endurreisnarinnar og 

                                                       
17 „The Arts and Crafts Movement“ 
18 Powers (2013: 29) 
19 Powers (2013: 40-41) 
20 Powers (2013: 29) 
21 MacCarthy (2012: 17-20) 
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kennimerkja Mexíkó, stuðla að betri þekkingu á byltingarkenndri sögu og 

kólumbískri fortíð Mexíkóa.22 

Þrír veggmálarar, þeir José Clemente Orozco, Diego Rivera og David Alfaro 

Siqueros, þekktir sem Los tres grandes, urðu víða þekktir sem leiðtogar 

veggmyndahreyfingarinnar. Allir trúðu þeir því að list væri æðsta form mannlegrar 

tjáningar og að hún væri lykilafl í félagslegri byltingu. Þeir litu svo á að 

veggmálverkið væri hin eina sanna listsköpun, þar sem list þeirra hefði það 

hlutverk að mennta fólk, túlka það sem fólkið trúði á og skapa hugsjónir fyrir fólk. 

Þessi hugsjón stakk hins vegar í stúf við hugmyndafræði nútímalistar.23 Saman 

mynduðu þeir verkalýðsfélag fyrir tæknilega vinnumenn, málara og 

myndhöggvara, og helguðu sig stærðar veggverkum, drógu upp mynd af sögu 

Mexíkó, fólkinu, samfélaginu og byltingunni. Verk þeirra voru þó ekki alltaf 

meðtekin af stjórnvöldum. 

Á fjórða áratugnum var eitt af loforðum Franklin D. Roosevelt, forseta 

Bandaríkjanna, að draga úr atvinnuleysi með því að koma ýmsum atvinnugreinum 

aftur á kjölinn með Works progress administration. Gegnum stofnunina var 

verkefni um almenningslist sett á laggirnar árið 1933. Verkefnið gerði 3600 

listamönnum kleift að skapa veggmyndir og skúlptúra fyrir almenningsbyggingar. 

Þó að fæst vegglistaverkanna í Bandaríkjunum væru eins ögrandi og veggmyndir 

mexíkóskra listamanna, var það viðhorfið gagnvart almenningslist sem leyfði 

ráðningu Los tres grandes af opinberum stofnunum í Bandaríkjunum á fjórða 

áratugnum (mynd nr. 2) Áhrif mexíkóskra vegglistamanna á almannalist sem 

aðgengilega og félagslega tengda list er enn í dag sjáanleg í veggmyndum í 

almannarými.24 

Bauhaus í Þýskalandi  

Walter Gropius varð fyrir áhrifum list- og handverkshreyfingarinnar í Bretlandi og 

vildi brúa bilið milli listar, hönnunar og iðnaðar. Í kjölfarið stofnaði hann Bauhaus 

skólann árið 1919. Þar gátu nemendur fengið fræðilega og verklega þjálfun í 

listum, keramík, vegglistaverkum, steindu gleri, bókbandi, steinskúlptúr, 

                                                       
22 Gómez-Málaga 
23 „Los tres Grandes – The Mexican Muralist Movement“ 
24 Hein (2006: 70-71) 
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málmverkum og húsgagnagerð, og lært að sameina þessa færni með nýrri tækni til 

að hanna og framleiða vörur sem væru bæði fallegar og hagnýtar.25 

Þó upphaflegt markmið Gropius hafi verið að samræma listir gegnum 

handverkið þá var þessi hlið fjárhagslega óhagkvæm og breytti hann markmiðum 

Bauhaus árið 1923 með því að leggja áherslu á mikilvægi þess að hanna fyrir 

fjöldaframleiðslu. Á fyrstu Bauhaus sýningu árið 1923, sem var fyrsta meiriháttar 

sýning um Bauhaus, var sett upp til að kynna þessar nýju áherslur fyrir almenning. 

Á sýningunni, sem var í Weimar skóla Bauhaus, mátti sjá veggmálverk í stigagangi 

skólans eftir Herbert Bayer (mynd nr. 3).26 Eftir þann tíma var á vinnustofu 

veggmálverka í Bauhaus (Mural Painting Workshop) lögð sérstök áhersla á aðhald 

í litavali og sambandi þess við bygginguna. Flest verk veggmálverka 

vinnustofunnar hafa hinsvegar ekki varðveist og lítið er þess vegna vitað um þau.27 

De Stijl  

Hollenska hreyfingin De Stijl, stofnuð af Theo van Doesburg, var einstaklega 

áhrifarík á þriðja áratugnum. De Stijl boðaði notkun frumlita, ferhyrndra forma og 

beinna lágréttra og lóðréttra lína. Líkt og meðlimir Bauhaus og konstrúktívista 

vildu meðlimir De Stijl hreyfingarinnar nota listina til að breyta samfélaginu eftir 

stríðið. Þeir voru ákveðnir í að hreinsa burt hefðir og skapa hrein form og línur.28 

Eitt af mikilvægustu markmiðum De Stijl var samstarf arkitekta og listamanna í 

litahönnun bygginga og innanhúss. Þá notuðu þeir vegglistaverk til að sprengja 

form málverksins úr rammanum yfir í önnur listform. Vegna skammlífs eðlis slíkra 

verka var megnið af þeim eyðilagt. Verk Theo van Doesburg í Café L’Aubette í 

Strassborg (mynd nr. 4), vinnustofa Piet Mondrians (mynd nr. 5) og 

innanhússhönnun Rietveld eru dæmi um samþættingu málverka og arkitektúrs De 

Stijl listamanna.29 

                                                       
25 Dempsey (2010: 130-131) 
26 „The Bauhaus, 1919-1933“ 
27 „Mural painting“ 
28 Dempsey (2010: 122) 
29 Overy (1991: 36-37) 
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Samþætting listforma á Íslandi 

Fyrsti áratugurinn eftir seinni heimsstyrjöldina var mikill umbrotatími á Íslandi. 

Landið var nýorðið sjálfstætt, komið í samband við umheiminn með nýjum hætti, 

með bandarískt herlið sem settist hér að, skjót umskipti urðu í efnahagslífinu,og ör 

þéttbýlismyndun varð á höfuðborgarsvæðinu.30  

Með hinni hagstæðu efnahagsþróun sem fylgdi var Íslendingum vandi á 

höndum þegar þeir tókust á við öra þéttbýlismyndun í lok síðari heimsstyrjaldar. 

Útþensla borgarinnar var gífurleg og byggðist Reykjavík á um það bil tuttugu ára 

tímabili allt inn að Elliðaám.31 Á fjórða áratugnum á sama tíma og róttækar 

hugmyndir um samþættingu listforma eiga sér sað erlendis kemur Ásmundur 

Sveinsson heim úr námi frá París þar sem hann kynnir hugsjónir sínar um að verk sín 

yrðu út á götum og torgum og að höggmyndir og stórar veggmyndir ætti að reisa í 

samhengi við umhverfið og vera hluti af byggingum. Hugmyndin um að listin eigi að 

vera í samspili við borgina og við byggingar urðu þó ekki að veruleika fyrr en á sjötta 

og sjöunda áratugnum.32 Ýmsar hugmyndir voru aftur á móti viðraðar, líkt og 

fegrunarfélagið, stofnað 1948, sem átti að koma upp standmyndum og skrauti til 

að fegra bæinn33 og listaverkanefnd, en með misgóðum árangri.34  

Um miðjan fimmta áratuginn komu nýjir arkitektar á borð við Hannes Kr. 

Davíðsson,35 Skarphéðinn Jóhannsson og Gunnlaug Halldórsson36 fram á 

sjónarsviðið og höfðu þeir mikil áhrif á þróun íslenskrar byggingarlistar á fyrstu 

áratugum lýðveldisins.37 Byggingar þeirra voru módernískar og stílhreinar, jafnt að 

utan sem innan. Þessar nútíma byggingar kröfðust nútímalegra húsgagna og í 

kjölfarið varð til öflugur íslenskur innréttinga- og húsgagnaiðnaður. Litir voru 

notaðir óhikað, sem og náttúruleg efni eins og grjóthleðsla, grjótveggir og dökkur 

viður. Þök voru lágreist, gluggafletir stórir og hreinir litafletir komu í stað 

                                                       
30 Ólafur Gíslason (1998: 67) 
31 Trausti Valsson (1986: 55) 
32 Æsa Sigurjónsdóttir (Fyrirlestur, 4. febrúar 2012) 
33 Gunnar J. Árnason (2011: 240) 
34 Gunnar J. Árnason (2011: 243) 
35 Pétur H. Ármannsson (1998: 46) 
36 Pétur H. Ármannsson (1998: 49) 
37 Pétur H. Ármannsson (1998: 46) 
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steiningarmúrs. Áratugurinn var ekki bara tími mikilla breytinga í byggingarlist 

heldur einnig í myndlist, grafískri hönnun, iðnhönnun, ljóðlist og bókmenntum.38 

Samþætting listforma var ofarlega í huga abstraktlistamanna og þá 

sérstaklega listamannsins Harðar Ágústssonar á sjötta áratugnum. Hörður kynnti 

forsendur geometrískrar abstraktlistar á opinberum vettvangi, með áherslu á 

samþættingu listar og handiðnaðar í anda Gropiusar og Bauhaus skólans.39 Hann 

áleit að strangflatarlist 20. aldar ætti ekki að takmarkast við ramma málverksins 

og veggi safna, heldur ætti lögmál hennar að stýra sjónrænni mótun í daglegu 

umhverfi fólks. Þessar hugmyndir voru í samræmi við kenningar hollenska 

listmálarans Piet Mondrians. Hörður var trúr þeirri hugsjón og vann að hönnun 

bóka, tímarita, teiknaði íbúðarhús í módernískum anda, hannaði innréttingar, setti 

upp sýningar og veitti ráðgjöf um litaval.40 Einkenni flestra verka 

strangflatarlistamanna var auðsæ bygging, vel aðgreind form og slétt yfirborðs-

áferð án persónulegrar pensilskriftar41  og notkun iðnaðarefna.42 Hugsjónin um hin 

hreinu form birtist í veggmyndum strangflatarlistamanna.  

Í samstarfi við arkitekta módernismans varð sprenging í gerð veggmynda í 

byggingar og var hluti af henni að færa listina út fyrir sinn hefðbundna ramma út á 

meðal fólksins.43 Þessar hugmyndir voru ríkjandi á sjötta áratugnum en voru aftur 

á móti ekki einskorðaðar við stefnu abstraktlistamanna. Skólabyggingar voru 

áfram vettvangur listskreytinga og voru meðal metnaðarfyllstu bygginga 

þjóðarinnar á þessum árum. Þær voru notaðar meðal annars fyrir móttökur 

þjóðarleiðtoga og því mikið lagt í list- og veggskreytingar bygginganna.44  

Vandkvæði veggmynda 

Í þessum kafla verður fjallað um þau vandkvæði sem fylgja veggmyndum sem gerð 

eru í byggingar og skoðaðar út frá nokkrum verkum sem gerð voru á Íslandi á 

sjötta áratugnum, en örfá þeirra hafa varðveist. Veggmyndir eru viðkvæmt listform 

og hafa þær allt of oft verið eyðilagðar, skemmdar eða fjarlægðar vegna 

                                                       
38 Ólafur Gíslason (1998: 74) 
39 Hanna Guðlaug Guðmundsdóttir (2011: 120 – 121) 
40 Pétur H. Ármannson (2005: 33) 
41 Júlíana Gottskálksdóttir (1998: 32) 
42 Ólafur Gíslason (1998 :74) 
43 Sama. 
44 Pétur H. Ármannsson (1995:7) 
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endurnýjunar eða viðgerða á byggingum, eða sem niðurstaða breytinga í 

eignarhaldi. 

Veggmálverkum fylgja einnig ýmis vandamál fyrir komandi kynslóðir. Í 

fyrsta lagi fylgja þeim efnisleg vandamál, en ólíkt öðrum listformum eru þau óvenju 

berskjölduð þar sem þau eru ómeðfærileg og er einungis hægt að færa þau með 

erfiðleikum, ef það er þá í raun hægt. Veggmálverk rýrna vegna umhverfisáhrifa, 

þau eru óvarin og eru því líklegri en ella til verða óhrein og eyðileggjast. Þegar 

veggverk þarfnast varðveislu verður það að vera in situ, sem getur verið dýrara en 

vinna í stúdíói.45  

Verk Benedikts Gunnarssonar í Héraðsskólanum að Skógum er dæmi um 

verk sem var eyðilagt vegna breytinga á starfsemi byggingarinnar. Benedikt vann 

sumarið 1950 hjá málarameistara við að mála skólann, sem var þá nýbyggður, og 

bað þáverandi skólastjóri hann að mála myndir í anddyri skólans. Benedikt var á 

leið til Parísar næsta vetur en gerði veggskreytingarnar og teiknaði upp áður en 

hann fór, en fékk síðan vin sinn, listamanninn Eirík Smith, til að mála aðra 

myndina. Þegar Hótel Edda tekur til starfa í skólanum um miðjan sjöunda 

áratuginn er fínpússningin í veggjum anddyrisins farin að brotna upp og ákveðið 

var að gera ekki við myndirnar heldur mála yfir þær. Myndirnar voru leystar upp 

með óblönduðu salmíaki til að hægt væri að mála yfir með plastmálningu.46 

Myndirnar, sem gerðar voru undir áhrifum strangflatarstílsins,47 höfðu aftur 

á móti haft mikil áhrif á fyrrum nemendur skólans og fyrir þeirra tilstilli var 

Benedikt fenginn til að gera aðra myndskreytingu í forsal skólans. Hann málaði 

fjögur verk sem voru gerð á plötur (mynd nr. 6). Sú stærsta (560x190 cm) er á 

grind og boltuð á vegginn, en þær minni eru á járnrömmum sem eru settir inn í 

vegginn. Veggverkið var afhent á 29 ára afmæli skólans árið 1978.48  

Annað vandamál fyrir komandi kynslóðir er vankunnátta og túlkun á 

verkunum. Oft er erfitt að greina vinnulag og aðferðir listamanns vegna lítilla 

heimilda. Þekking á staðsetningu veggmálverka er enn fremur brotakennt, ekki er 

til samræmd ljósmynduð skráning eða gagnasafn með staðsetningum.49 

                                                       
45 Powers (2013:17) 
46 „Galdramennirnir styrkja vonandi stöðu Skógaskóla í Menntakerfinu“ 
47 Ólafur Gíslason (1998:74) 
48 „Galdramennirnir styrkja vonandi stöðu Skógaskóla í Menntakerfinu“ 
49 Powers (2013:19) 
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Listaverk sem eru staðbundin við byggingar verða oft of kunnugleg og á 

stundum hættum við að skilja hvað þau eru að gera þar. Þar með er hætta á að 

málað verði yfir verkin eða þau eyðilögð. Þegar veggverk fellur í gleymsku eða 

hverfur tímabundið sjónum án þess að vera eyðilagt getur enduruppgötvun á 

verkinu eða með áherslu á tilvist þess getur það fengið gildi á ný. Veggverk Sverris 

Haraldssonar í fataverslun Andersen og Lauth á Vesturgötu 17 í Reykjavík, gert 

árið 1955 hafði fallið í gleymsku eftir að klætt hafði verið yfir myndina við 

eigendaskipti hússins. Þegar myndin, sem var máluð með hörpusilki á útvegg, var 

enduruppgötvuð árið 1996 var hún nánast óskemmd. Aðalsteinn Ingólfsson, 

listfræðingur var fengin til að skoða verkið og tók þá ljósmynd af því. (mynd nr. 

7).50 Þó endurkoma verksins hafi vakið fögnuð með áherslu á tilvist þess og minnt 

á mikilvægi veggmálverksins þá liðu ekki nema um tíu ár þar til málað var yfir 

myndina og hún eyðilögð.  

Þó verkin séu eftir vel kunna listamenn skilja þau eftir ábyrgð fyrir nýja 

eigendur og komandi kynslóðir, ábyrgð sem er allt of oft vanrækt og hafa mörg 

verk verið eyðilögð eða þeim bjargað á síðustu stundu, þá oft fyrir tilviljun.51 

Veggmyndir eru órofa hluti af byggingu eiga einnig í hættu á tilvist og mikilvægi 

þeirra að gleymist sem eykur líkur á að málað verði yfir það.52 

Slíkt gerðist með verk sem markar spor í íslenska myndlistarsögu, það er 

fyrsta veggmálverk Harðar Ágústssonar, Dansliljan (1953-54) í afgreiðslusal útibús 

Búnaðarbankans að Laugavegi 114 (mynd nr. 8). Verkið var gert í samráði við 

arkitekt bankans, Gunnlaug Halldórsson. Gunnlaugur, sem var einn af 

frumkvöðlum módernískrar byggingarlistar hér á landi, gerði bygginguna að 

samstarfi hönnuða á ólíkum sviðum, sem unnu saman að ímynd bankans, og voru 

listamenn fengnir til að skreyta hana.53 Verkið Dansliljan öðlaðist nýtt líf eftir að 

það var enduruppgötvað árið 2011. Þegar Búnaðarbankinn færði sig í nýtt húsnæði 

á sjöunda áratugnum flutti Tryggingastofnun ríkisins í húsnæðið að Laugavegi 114. 

Veggmyndin, sem var 6 metrar að lengd og þrír að hæð, hvarf þá sjónum og var 

talin glötuð.  

                                                       
50 „Veggmynd eftir Sverri Haraldsson - Merkilegur endurfundur“ 
51 Powers (2013: 21) 
52 Powers (2013: 19) 
53 Hanna Guðlaug Guðmundsdóttir (2011: 122) 
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Fjörutíu árum síðar var farið að grennslast fyrir um verkið vegna útgáfu á 

bók um íslenska listasögu. Loftið var þá tekið niður og kom í ljós að efsti hluti 

myndarinnar var í ágætu ástandi. Hins vegar hafði verið veggfóðrað yfir um þrjá 

fjórðu hluta myndarinnar með sterku gúmmílími sem hafði bundist við litina. Stór 

hluti verksins var því ónýtur. Að frumkvæði Klöru Stephensen, forstöðumanns 

Listaverkasafns Arion banka, var ákveðið að endurgera verkið. Steinar Sigurðsson, 

arkitekt bankans, kom þá fram með þá hugmynd að útfæra myndina á glervegg í 

nýju útibúi þess að Höfða (mynd nr. 9). Frummynd af verkinu (mynd nr. 10) var 

skönnuð inn í tölvu, hún litstillt, prentuð á filmu og límd á glugga. Dæmi um slíkar 

endurgerðir eru mjög fá enda vandasamt verk. Veggmyndir eru unnar inn í rými og 

eru samræmdur partur af byggingunni og hlutverki hennar.54 

Þegar breytingar á innviðum bygginga eiga sér stað hefur verið gripið til 

þeirrar lausnar að leggja þil yfir veggmyndir til þess að varðveita verkin. Þessi 

aðferð getur hins vegar leitt til þess að verkið gleymist og verði síðar eyðilagt. 

Veggmynd eftir Þorvald Skúlason (1906–1984) á Tilraunastöð Háskóla Íslands að 

Keldum var máluð á vegg þáverandi kaffistofu í húsi 1 (mynd nr. 11).55 Arkitektinn 

Hannes Kr. Davíðsson hannaði Tilraunastöðina, en hann vann þá hjá húsameistara 

ríkisins.56 Kaffistofan var síðan árið 1990 innréttuð sem rannsóknarstofa fyrir 

bóluefnaframleiðslu og var þá þil sett yfir verkið, sem er því ekki sýnilegt í dag. 

Verkið varðveitist, en líkt og með verk Sverris er alltaf hætta á vanþekkingu 

ókominna kynslóða, breytingum á hlutverki byggingar eða eigendaskiptum sem 

geta sett verkið í hættu.57 Upplýsingar um verkið er að finna á vefsíðu stöðvarinnar 

og stuðlar það að áframhaldandi þekkingu og gildi á verki Þorvaldar. Ástæða þess 

að verk Þorvaldar hefur varðveist er líklega einnig sú að húsnæði 

Tilraunastöðvarinnar, sem er eign ríkisins, hefur ekki orðið fyrir neinum 

breytingum á eignarhaldi, sambærileg örum skiptingum á einkaeignum, líkt og 

með húsnæði verslunar Andersen og Lauth að Vesturgötu 17. 

Eftir að hafa sýnt fram á ýmis vandamál sem fylgja veggmyndum og minnt á 

mikilvægi þeirra er vert að draga fram önnur verk frá sjötta áratugnum sem eru 

enn til, til að auka líkur á að þau verði skráð, ljósmynduð og mögulega forðað frá 

                                                       
54 Pétur H. Ármansson (2011) 
55 „Nokkrir munir og listaverk Tilraunastöðvarinnar“ 
56 Pétur H. Ármannsson (1998: 47) 
57 „Nokkrir munir og listaverk Tilraunastöðvarinnar“ 
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eyðileggingu. Þetta eru verk Harðar Ágústssonar, Vorgleði (1957), í Háskólanum á 

Bifröst (mynd nr. 12), stærðar mósaíkverk Erró í anddyri Iðnskólans í Reykjavík 

(1956)58, veggmálverk Braga Ásgeirssonar í Hrafnistu í Reykjavík (1957) og 

veggmynd Kristjáns Davíðssonar í stigagangi á Snorrabraut.59 Vert er að geta 

nokkra veggmynda sem voru eyðilagðar og fáar heimildir til, það er veggmynd 

Harðar Ágústssonar í Arnarhvol og vinnusal í Reykjalund og veggmynd Sverris 

Haraldssonar í afgreiðslusal Tryggingarstofnunnar. 60 

Barbara Árnason 

Barbara Árnason, eða Barbara Moray Williams, fæddist örfáum mínútum á undan 

tvíburasystur sinni Ursulu, í Petersfield í Hampshire, Suður-Englandi, þann 19. 

apríl árið 1911. Foreldrar stúlknanna, þau Arthur Moray Williams og Mabel Lizzy 

Unwin voru kennarar í Petersfield. Fjórum árum síðar eignuðust þau drenginn 

Alan. Eftir fyrri heimsstyrjöldina flutti fjölskyldan til Southampton þar sem Arthur 

fékk vinnu hjá Rauða krossinum. Þar bjuggu þau í hluta af stóru sveitasetri, North 

Stoneham House. Á setrinu áttu systurnar ævintýralega æsku fulla af sögustundum, 

þykjustuleikjum og smáhestum, ásamt því að þær skrifuðu sínar eigin bækur og 

myndskreyttu. Barbara og Ursula fengu heimakennslu, móðir þeirra sá fyrst um 

kennsluna en síðar tóku fóstrur við hlutverkinu.61 Ein fóstranna var dönsk og gætti 

hún þeirra systra um tveggja ára skeið. Hún teiknaði mikið og listilega fyrir 

systurnar, en án efa hefur það ýtt undir teikniáhugann hjá tvíburasystrunum.  

Þegar Barbara og Ursula voru 17 ára fóru þær í stúlknaskóla í Annecy í 

Frakklandi. Ári síðar hófu þær nám við listaskóla í Winchester en þar hvatti 

kennari Barböru hana til að leggja megináherslu á grafík í námi sínu. Að loknu 

námi í listaskólanum í Winchester þreytti Barbara inntökupróf í Konunglega 

listaháskólann í London (e. Royal College of Art).62 Með umsókn sinni í skólann 

sendi hún tréstunguna Danse Macabre. Barbara fékk inngöngu í hönnunardeild 

skólans ásamt styrk frá skólanum. Hið virta safn British Museum keypti 

                                                       
58 Aðalsteinn Ingólfsson (1991: 116) 
59 Aðalsteinn Ingólfsson (munnleg heimild, 13. ágúst 2014) 
60 Pétur H. Ármannsson (1998: 74) 
61 Williams (1980: 8) 
62 „Undirbúningurinn í Englandi, starfsárin á Íslandi“ 
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tréstunguna,63 en hún er nú varðveitt í Victoria og Albert safninu, í Contemporary 

Print Collection.64 Barbara stundaði nám í Konunglega listaháskólanum til ársins 

1935, og lagði þar sérstaka áherslu á tré- og málmstungugerð.65  

Að námi loknu vann hún í eitt ár á eigin vinnustofu í London, að mestu við 

tréristur og við að skreyta bækur. Hún myndskreytti meðal annars endursagnir úr 

Íslendingasögum fyrir útgefandann Allen og Unwin en móðurbróðir Barböru var 

Sir Stanley Unwin. Hún tók einnig þátt í fjölda samsýninga á alþjóðlegum 

grafíksýningum, meðal annars í London og Los Angeles. Að hvatningu 

móðurbróður síns heimsótti Barbara Ísland árið 1936.66 Í þessari ferð, sem 

reyndist mikill örlagavaldur í lífi Barböru, kynntist hún Magnúsi Á. Árnasyni 

listamanni á ferðalagi um Þingvelli. Þau giftu sig í Englandi árið eftir, 1937, og 

fluttu þau sama ár til Íslands. Hjónin keyptu húsið Lækjarbakka við Borgartún og 

bjuggu þau þar í 22 ár. Árið 1959 festu þau hjónin svo kaup á húsi við 

Kársnesbraut 58 í Kópavogi og bjuggu þar það sem eftir var ævinnar.67 

Fyrstu árin á Íslandi vann Barbara áfram við tréstungugerð. Auk þess 

myndskreytti hún bækur, bæði fyrir enska útgefendur og íslenska. Þá málaði hún 

einnig með vatnslitum, bæði landslagsmyndir og portrettmyndir.68 Hún var 

sérstaklega vinsæll barnaportrettlistmálari.69 Með Magnúsi ferðaðist hún víðs-

vegar um landið á sumrin og kynntist því vel landi og þjóð. Á veturna fóru þau hins 

vegar oft til Englands. Má segja að eftir 1950 freistuðu tækifærin þeirra oftar 

erlendis á vetrum. Þau ferðuðust erlendis á hverju ári, meðal annars fóru þau til 

Frakklands, Mexíkó, Ceylon, sem nú á dögum gengur undir nafninu Srí Lanka, 

Marokkó, Sviss, Svíþjóðar og Danmerkur.70 Á þessum tíma öðlast hún aukið frelsi 

listrænt frelsi á þann hátt að hún hafði úr meiru að spila fjárhagslega, og gat leyft 

sér að nota dýrari efnivið. Ennfremur gat hún snúið sér alfarið að listsköpun sinni. 

Barbara fann innblástur í íslenska loftinu, hellamálverkum í Frakklandi, 

höggmyndalist71 og veggmyndum mexíkóskra listamanna.72 Hún var opin fyrir 

                                                       
63 Guðbjörg Kristjánsdóttir (1996: 7-8) 
64 „Barbara Moray Williams (Biographical details)“ 
65 Guðbjörg Kristjánsdóttir (1996: 8) 
66 Sigríður Thorlacius (1961: 75) 
67 Guðbjörg Kristjánsdóttir (1996: 86-88) 
68 Guðbjörg Kristjánsdóttir (2011: 3) 
69 Björn Th. Björnsson (1964: 232) 
70 Guðbjörg Kristjánsdóttir (1996: 87-88) 
71 Sigríður Thorlacius (1961: 76) 



18 

 

nýjum straumum í list samtímans en þorði að fara sínar eigin leiðir og var ávalt 

samkvæm sjálfri sér. Hún var sífellt leitandi að nýjum efnivið og hafði þvílíkt 

hugmyndauðgi bæði að efni og atburðum líkt og sýning sem haldin var í 

Gerðarsafni árið 2011 gefur dæmi um. Á sýningunni var fjöldi verka sem sýndi 

fjölhæfni hennar þar voru bókaskreytingar, tréstungur, rófuþrykk, vatnslitaþrykk, 

myndir málaðar á filmu, börk og við, myndir málaðar með spraututækni, 

landslagsmyndir, portrettmyndir, útsaumsverk og myndvefnaður.73 Barbara lést í 

desember árið 1975, aðeins 64 ára að aldri.74  

Veggmálverk Barböru Árnason 

Ef listamaður gerir eitthvað, sem hann myndi síður vilja gera, og gerir það 
einungis til að þóknast viðskiptavini og afla tekna, þá er hann neyddur til 
að vera ósannur við sitt listræna sjálf, og afurðir hans verða eins konar 
nytjalist. En á hinn bóginn getur pöntun á listaverki til listamanns einnig 
verið af þeirri gerð að hún verður uppspretta innblásturs þar sem 
listamaðurinn fær gífurlega listræna reynslu og fullnægju.75 

 

Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar fór byggðin í Vesturbæ að teygja sig út á 

Melana. Á skipulagi frá 1937 má sjá hvar gert var ráð fyrir skólabyggingu í 

Melahverfinu og gífurlegri stækkun svæðisins.76 Barbara Árnason gerði nokkrar 

veggmyndir í byggingar í Vesturbæ Reykjavíkur á um það bil áratugs tímabili. 

Byggingarnar hafa allar ólíku hlutverki að gegna, en eru gerðar fyrir sömu gestina, 

Vesturbæinga. Fyrsta verkefnið sem Barböru var falið var að myndskreyta veggi í 

Melaskóla, það næsta var veggskreyting í Vesturbæjarapóteki og sú síðasta mynd í 

forsal sundlaugar Vesturbæjar. Í umfjöllun um þessi verk Barböru verður velt upp 

hlutverki þeirra sem listaverk í almannarými og þau skoðuð útfrá vandamálum 

veggverka. Þá verður einnig rýnt í myndefni og aðferðir Barböru. 

                                                                                                                                                               
72 Vífill Magnússon (munnleg heimild, 25. ágúst 2014) 
73 Guðbjörg Kristjánsdóttir (2011: 5-23) 
74 Sigurður Steinþórsson (1975: 16-15) 
75 Amalia Lindal (1969: 80) 
76 Trausti Valsson (1986: 56-57) 
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Melaskóli 

Melaskóli var tekinn í notkun árið 1946. Einar Sveinsson arkitekt og húsameistari 

teiknaði upprunalegu skólabygginguna og voru listamennirnir Barbara Árnason og 

Ásmundur Sveinsson fengin til að myndskreyta hana. Einar Sveinsson, sem varð 

húsameistari ríkisins árið 1934, teiknaði skóla og ýmsar opinberar byggingar fyrir 

bæinn, vann tillögu að útþenslu bæjarins og var skipulagshöfundur að fyrstu 

íbúðahverfum Hringbrautar. Melaskóli var fyrsta byggingin sem reis við Melatorg, 

skólinn var talinn ein veglegasta bygging sem reist hafði verið á vegum bæjarins og 

varð eins konar andlit Reykjavíkur. Þar voru haldnar móttökur á vegum 

bæjarstjórnar, meðal annars fyrir þjóðhöfðingja Norðurlandanna (mynd nr. 13 - 

14). Vandað var því við frágang hússins77 og hafa veggfletir staðist álag um 60 ára 

notkunar án þess að þurfa verulegt viðhald.78  

Þegar Barbara fékk það verkefni að skreyta Melaskóla árið 1952, var enn 

verið að byggja skólann. Voru Barböru gefnar algjörlega frjálsar hendur og fékk 

hún tvo veggi til myndskreytinga og eitt ár til undirbúnings. Hún fór til Frakklands, 

með Magnúsi eiginmanni sínum, og hóf undirbúning verksins þar. Eftir að hafa 

dvalið veturlangt í París kemur hún heim með allt verkið útfært á stórum 

spjöldum, sem námu veggstærðinni. Barbara fer að vinna við myndverkið, það er 

að mála á sjálfa veggi skólans, árið 1953, þegar skólinn var tilbúinn. 

Veggrýmið sem hún fékk var 7 til 8 metra hátt rými í forsal skólans79 og svo 

annað minna innskot í forsalnum. Þetta var fyrsti viðkomustaður barnanna þegar 

þau mættu í skólann. Þar stöldruðu þau við, röðuðu sér upp, hver bekkjardeild 

fyrir sig, og gjarnan var sungið lag áður en þau gengu skipulega inn í 

skólastofurnar. Á stærra veggrýmið sem er við stigann í forsalnum er verkið Börn 

að leik (mynd nr. 15). 

Myndrýminu má skipta upp í sjö hópa, þar sem hver partur sýnir athæfi 

barna, hvort sem í leik, við vinnu eða nám. Neðst á myndinni standa fimm drengir 

og snúa tveir á móti þremur. Til hægri eru stúlka og drengur sem leiðast, og börn 

að ganga upp í gegnum tré með tölustafi í stað laufblaða. Þar fyrir ofan eru tveir 

drengir sem standa á höndum og nokkrir drengir á hlaupum við hlið þeirra. Efst er 

                                                       
77 Pétur H. Ármannsson (1995: 7) 
78 Þóra Lovísa Friðleifsdóttir, Ómar Þórdórsson (munnleg heimild, 8. september 2014) 
79 Björn Th. Björnsson (1964: 232) 
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telpa með kálf í bandi og strákur niðursokkin að raka gras með hrífu. Hægra megin 

situr kennari við borð, hann snýr að nemendum sínum eins og tíðkast í 

hefðbundinni kennslustofu. Þar fyrir neðan eru fimm stelpur, sem standa saman í 

hóp og hvíslast á. Strákar, sumir hönd í hönd, hlaupa inn í myndina, líkt og í 

hringleik, með hunda á eftir sér. Bækur og tónar fljúga í kring og minna á 

lærdóminn sem bíður. Fötin eru skreytt með litum og mynstri, og mjúkar línur 

sameina leiki og nám barnanna. 

Á minni vegginn sem er í innskoti í forsal skólans málar hún mynd af Íslandi 

(mynd nr. 16). Litirnir á báðum veggmyndum eru bjartir með gulan grunn. 

Uppbyggingin minnir um margt á bókaskreytingar Barböru, en hún málar þær í 

ákveðnum skreytistíl, sem hún hafði byrjað að þróa í vatnslitamyndum sínum. 

Barbara tók að mála landslag og portrettmyndir stuttu eftir að hún flutti til 

landsins. Fyrir tilstilli íslenska loftsins og litanna valdi hún vatnsliti sem miðil.80 

Frá 1945 má sjá smágerð skreyti í vatnslitamyndum hennar sem minna fíngerð á 

mósaíkverk, sem dæmi í Kettinum Randver frá árinu 1948 (mynd nr. 17), Blómum í 

Hekluhrauni árið 1947 og í portrettmyndum af Alan Moray Williams og Jelenu 

Moore (mynd nr. 18). Myndefnið í Börn í leik tengist með litríkum og smágerðum 

línum og mynstri sem svipar þar til landslags og portrettmynda hennar. Hún 

stílfærir börnin í ýktar en mjúkar stellingar og hefur þau í litríkum, mynstruðum 

klæðum. 

Barbara rífur aldrei myndflötinn með sýnd fjarvíddar eða með mótun 

litanna. Þannig má segja að lítill munur sé á smærri myndum Barböru, fyrir utan 

stærð flatarins, engin umgjörð nema stærð hans. Veggmyndin í Melaskóla leiddi 

hins vegar til allmikilla breytinga í listsköpun hennar, þar sem hún tekst á við 

stærri myndflöt og form en áður.81  

Það má velta fyrir sér hvers vegna Barböru hafi verið fengið það verkefni að 

mála stóra veggmynd, þar sem hún var með undirstöðumenntun í grafík og var þá 

þekkt fyrir fíngerðar tréstungur, bókaskreytingar og vatnslitamálverk. En við 

hönnunarsvið (School of Design) Konunglega listaháskólans, þar sem Barbara var 

við nám, var einnig deild veggskreytinga (Department of mural decorations) sem 

var ein af mörgum liðum skólastjórans William Rothenstein í að styrkja breska 

                                                       
80 Sigríður Thorlacius (1961: 75) 
81 Björn Th. Björnsson (1964: 232) 
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veggmyndahefð, líkt og kom fram í kaflanum um list- og handverkshreyfinguna. 

Barbara hafði einnig mikla þörf fyrir að prófa sig áfram og hafði þvílíkt 

hugmyndaauðgi þegar kom að nýjum aðferðum og efnivið og sat því ýmis 

námskeið meðan hún var við nám og segir í viðtali hafa tekið meðal annars 

húsagerðalist, módelteikningu og leturgerð.82 Þó ekki sé vitað hvort hún hafi tekið 

námskeið í veggskreytingu er samt nokkuð öruggt, miðað við áherslur skólans og 

framþróun veggmálverka í Englandi, að hún hafi verið nokkuð kunn gerð þeirra. 

Gífurlegur áhugi hennar á veggmyndum og hreyfingunni í Mexíkó hefur mögulega 

átt sinn þátt að hún tók að sér verkefnið. Þau hjónin heilluðust bæði að 

veggmyndum í Mexíkó og ferðuðust þangað á sjöunda áratugnum. Barbara var 

sérstaklega vinsæll barnaportrett listmálari á þessum árum. Hún byrjaði að mála 

portrettmyndir af börnum stuttu eftir að hún flutti til landsins, og að auki hafði hún 

myndskreytt margar barnabækur. Barbara hafði því næma tilfinningu fyrir 

börnum og atferli þeirra og hefur því verið upplagður listamaður í það verk að 

skreyta barnaskóla.83  

Líkt og fjallað var um í fyrsta kafla getur það tekið á listrænt sjálfstæði 

listamanna þegar listaverk er undirbúið og unnið beint inn í rými, líkt og skóla. 

Gestir stofnunarinnar gáfu strax mótaða hugmynd. Myndirnar átti að mála fyrir 

börn, skírskotunin er til þeirra, fyrst og fremst. Barbara hugsar myndefnið út frá 

áhuga áhorfendanna en ekki menntunarhlutverki byggingarinnar. Strákarnir sem 

standa neðst á myndfletinum eru sperrtir, með bringuna þanda út og eru tilbúnir í 

slaginn. Silhouette hanarnir við fætur þeirra endurspegla hegðun strákanna og 

hvað er í vændum. Nokkur börn þröngva sér leið gegnum skógarþykkni með 

talnaspili á laufblöðum, sem má sjá sem líkingu við glímuna við stærðfræðina. 

Strákar eltir af silhouette hundum hlaupa saman í leik. Fáeinar stelpur standa 

saman í hóp að hvísla leyndarmál sem enginn má heyra. Silhouette dýr, bækur og 

tónar eru umhverfis börnin.  

Barbara kom með tillögur að veggmyndinni útfærðar á stórar masonít 

plötur, sem eru nú í eigu Listasafns Reykjavíkur (mynd nr. 19).84 Í eigu Skissernas 

museet í Lundi í Svíþjóð eru til þónokkrar forteikningar fyrir verkið (mynd nr. 20 – 

                                                       
82 Sigríður Thorlacius (1961: 75) 
83 Björn Th. Björnsson (1964: 232) 
84 Björn Th. Björnsson (1964: 232) 
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21).85 Nokkrar teikninganna eru byggðar upp á svipaðan máta og veggmyndin með 

nokkrum útgáfum af námi og leikjum barnanna (mynd nr. 22 – 25). Myndirnar 

minna einnig á sumartímann, með hoppandi kálfi og strák með hrífu, börn sitja við 

tjald og syngja. Eftir stríðið, með ört stækkandi borgarstéttinni, fóru börn í sveit á 

sumrin til að kynnast dýrum og náttúrunni sem var orðið hluti af lífi borgarbarna á 

þessum tíma.86 Það sem skissurnar og lokaverkið eiga öll sameiginlegt er að neðst 

á myndunum eru strákar, að því er virðist reiðubúnir í slag, og hópur af stúlkum, 

sem standa saman í hnapp og pískra eða hvíslast á. Barbara hefur dregið lauslega 

upp rýmið í fjarvídd (mynd nr. 26) og skissað þar gróflega þrjár myndir af 

járnverkum Ásmundar Sveinssonar, sem eru einnig í forsal skólans, á hægri síðu, 

og vinstra megin hefur hún dregið veggmyndina sína inn í rýmið. Undir skissunni 

af veggskreytingunni hefur hún teiknað bekk inn í rýmið þannig að strákarnir 

neðst virðast standa ofan á bekknum.  

Árið 1954, eftir að Barbara lauk við gerð veggmyndarinnar, sneri hún sér að 

textílgerð, meðal annars að hönnun skerma og veggteppa,87 sem áttu að falla inn í 

nútíma byggingarstíl sjötta áratugarins.88 Um það leyti skreytti hún einnig vegg 

hátíðarsal Melaskóla og leiktjald með silhouette fígúrum. Utan um hverja fígúru og 

hlut er snúra eða kaðall, sem afmarkar og mótar útlínur. Á veggnum eru nokkrar 

fígúrur með hljóðfæri, á hestum, í leik og ein með grímur, tákn leiklistarinnar. 

Myndirnar eru í bláum og appelsínugulum litum með brúnum kaðli. Hver mynd 

undirstrikar hlutverk samkomusal í grunnskóla, þarna á að vera lifandi tónlist, 

leiklist og skemmtun (mynd nr. 27 - 30). 

Bæði veggmyndir í anddyri og hátíðarsal skólans eru enn á sínum stað og 

hafa ekki þurft mikið viðhald í öll þessi ár þrátt fyrir mikinn umgang gesta 

skólabyggingarinnar. Árið 2006 voru gerðar voru endurbætur á myndunum í 

hátíðarsalnum af listakonunni Jeanette Castioni.89 Kaðlar myndanna voru farnir að 

losna frá bæði á veggjum og í leiktjaldi sem þurfti að festa upp.90 Eins og áður kom 

fram var vandað mjög við byggingu hússins enda prýði borgarinnar á þeim tíma. 

Um 1976-1977 þegar listakonan Nína Gautadóttir var fengin til að gera við 

                                                       
85 Guðbjörg Kristjánsdóttir (1996: 94) 
86 Trausti Valsson (1986: 142) 
87 „Nýstárleg sýning í Þjóðminjasafninu“ 
88 „Frú Barbara Árnason í viðtali við Alþýðublaðið: „Hér vil ég vera““ 
89 Ómar Þórdórsson, Reykjavíkurborg (tölvupóstur, 8. September 2014) 
90 Þóra Lovísa Friðleifsdóttir, Melaskóli (munnleg heimild, 8. September 2014) 
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veggmynd Barböru í Vesturbæjarsundlaug fyrir tilstilli Magnúsar eiginmanns 

Barböru leit hún einnig á veggmyndirnar í Melaskólanum. Myndin af Íslandi var þá 

farin að láta á sjá og málar hún í myndina með húsamálningu.91 Myndin er  staðsett 

á neðri helming veggjarins, í innskoti alveg við gólf og því auðvelt að nálgast hana 

(mynd nr. 31) og meiri líkur á að myndin verði fyrir hnjaski og áhrifum frá 

umhverfinu heldur en stærri veggmyndin Börn í leik.  

Vesturbæjarapótek  

Þjónusta í Vesturbænum fór ört vaxandi á sjötta áratugnum og árið 1956 opnaði 

þar Apótek Vesturbæjar, stofnað af Birgi Einarssyni (1914-1994) apótekara.92 

Arkitektinn Hannes Kr. Davíðsson (1917-1995) hannar húsið en hann kemur heim 

úr námi í Danmörku á fimmta áratugnum með módernískan byggingarstíl í 

farteskinu. Eitt af einkennum módernista var notkun náttúrulegra efna í og á 

byggingar. Í þessu tilfelli hefur arkitektinn valið við í innréttingar og skápa 

apóteksins, en þær voru úr við Barbara var fengin til að myndskreyta einn vegg 

apóteksins (mynd nr. 32).  

Veggmyndin sem var gerð í Apóteki Vesturbæjar heitir Grasakonur og var 

máluð með olíulitum á viðarspón (mynd nr. 33).93 Efst í hægra horni verksins er 

kanna með mynd af lyfjaskammtavog, sem stendur á milli tveggja stólpa. Fyrir 

neðan er merking verksins á innskornum fleti. Frá könnunni liggur hvöss sikksakk 

lína sem gengur að þrem konum. Línan breikkar yfir í hinn enda myndrýmisins. 

Þrjár konur bogra yfir jörðinni, þar af tvær með poka. Línan liggur að stakri konu 

sem stendur við tvær suðuflöskur. Veggmyndina málar Barbara í einföldum línum 

til að sýna og móta konurnar ásamt flöskunum og lætur hún formin skarast. Hvítar 

útlínur kvennanna sem snúa til vinstri eru eilítið máðar, líkt og þær glói. Engin 

smáatriði eða línur skera milli handleggs og klæða þeirra. 

Línuskreytingin er máluð beint á viðinn með olíulitum, hvítar línur í form 

kvennanna, og svart heilt form sem myndar hár þeirra. Við undirbúning teiknar 

hún upp veggrýmið og skápana undir (mynd nr. 33). Á frummyndum af verkinu 

hefur Barbara prófað að skyggja klæði kvennana og könnurnar (mynd nr. 34 – 36).  

                                                       
91 Nína Gautadóttir (munnleg heimild, 6. september 2014) 
92 „Birgir Einarsson“  
93 Guðbjög Kristjánsdóttir (2011: 12) 
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Líkamsstaða kvennanna (mynd nr. 37) má rekja til textílverka Barböru árin á 

undan, þar sem hún mótaði konur með snúrum. Í veggmyndinni beygja þær sig 

niður með poka og minna eilítið á konur að við síldarsöltun í textílverkum hennar 

frá árunum 1954-1955 (mynd nr. 38). Barbara notaði stundum sama viðfangsefni 

eða sömu form og yfirfærir þau á aðra miðla. Myndirnar sýna einnig náinn 

skyldleika við tréstungur Barböru, sem hún gerði árið eftir, til dæmis Norðurljós, 

(1957) (mynd nr. 39).94 Barbara hafði heillast af hellamálverkum í Dordogne 

héraðinu í Frakklandi veturinn 1952-1953 en um 1955 þegar hún fer að mála 

myndir á börk og við með fíngerðu línuspili má greina stekra áhrifa frá  

 myndum af dýrum í ólíkum stærðum sem oft skarast máluð í skörpum dökkum 

útlínum og  eða lituðum formum (mynd nr. 40) í listsköpun hennar. Þessa aðferð 

sem hún notar má einnig sjá í öðrum verkum þar sem hún málar á við til dæmis 

Boðun Maríu (1959) (mynd nr. 42) og Cleopötru (án ártals), og ýmis verk máluð á 

börk.  

Líkt og var með veggmyndina Börn að leik í Melaskóla hafði hlutverk 

byggingarinnar mikil áhrif við val myndefnisins fyrir apótekið. Barbara valdi að 

sýna konur við grasatínslu, en grasalækningar eru án efa ein elsta lækningaraðferð 

mannsins. Tínsla jurtaafurða er talin hafa verið starf kvenna í fornöld, þær söfnuðu 

mat, og á meðan söfnuninni stóð komust þær að því hvaða plöntur höfðu áhrif á 

líkama þeirra. Kunnáttan gekk frá móður til dóttur, kynslóð til kynslóðar, sem 

munnleg hefð og reynsla.95 Hún hefur einnig áhöld sem vísa í lyfjagerð, 

lyfjaskammtavog og suðuflöskur. Sikksakk línan sem liggur yfir myndrýmið minnir 

á óreglulegt hjartalínurit og mætti túlka sem lífs línuna. 

 Birgir Einarsson lét af störfum í árslok 1988.96 Þá tók Kristján B. 

Guðmundsson lyfsali við apótekinu.97 Veggmyndin var tekin niður þegar húsnæðið 

var endurinnréttað eftir eigendaskipti. Apótek Vestubæjar varð hluti af apótekum 

Lyf og Heilsu hf. árið 1999. Húsnæðið var síðan endurinnrétt til að samræma 

heildarútlit nýju keðjunnar. Upphaflega innréttingin var tekin niður, ásamt 

myndverkinu, og það sett í sölu.98 Líkt og fjallað var um hér að ofan þá er ekki 

                                                       
94 Upplýsingar um kaup listasafnsins á verkinu er að finna í gagnagrunni Listasafns Kópavogs-
Gerðarsafns. 
95 On herbal history and healing 
96 „Birgir Einarsson“ 
97 „Vesturbæjar apótek: Kristján P. Guðmundsson fær lyfsöluleyfið“ 
98 „Bullandi samkeppni apótekanna. Bónus lækkar lyfjaverð“ 
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sjálfgefið að hægt sé að fjarlægja veggmyndir án þess að þær verði fyrir 

skemmdum. Veggverkið í apótekinu var hins vegar gert á stærðar viðarspón, sem 

var festur á vegg og var hluti af innréttingu rýmisins. Því var hægt að setja það í 

sölu (mynd nr. 41). Verkinu var bjargað þegar það var keypt af Listasafni 

Kópavogs-Gerðarsafni, árið 2000 þar sem það er varðveitt og í góðu ástandi.99  

Líkt og fjallað var um hér ofar eru veggverk sköpuð inn í rými og eru hluti af 

byggingunni. Þegar slík verk eru tekin úr samhengi missa þau oft merkingu sína, 

þau eru einnig oft of stór og sértæk í táknsæi til að heilla kaupanda og eru ekki 

þekkjanlegt sem fyrrum veggverk. Þó margir muni nú á dögum eftir fyrri 

staðsetningu þess, þá verður verkið ekki þekkjanlegt sem fyrrum veggverk fyrir 

komandi kynslóðir. Gerðarsafn á stóran hlut af listaverkum eftir Barböru Árnason 

og hefur það orðið til þess að verkið var keypt inn í safnið og varðveitist vel í 

dag.100  

Nú, 14 árum eftir að verkið var selt, á að opna í húsnæðinu kaffihús og 

lyfjabúð undir heitinu Gamla apótekið. Apótekið á að vera í anda gamla tímans, 

með innréttingu sem á að minna á upphaflegt fyrirkomulag.101  

Vesturbæjarsundlaug 

Af sundlaug Vesturbæjar er það að segja að hún er án efa vandaðasta og 
fullkomnasta sundlaug á landinu.102 

 

Í frétt árið 1959 var fjallað um árangur Vesturbæinga við söfnun fyrir byggingu 

sundlaugar í hverfinu. Bæjarbúar höfðu tekið höndum saman og skorað á 

ráðamenn bæjarins að byggja sundlaug í Vesturbænum. Gefinn var út auglýsinga-

bæklingur til söfnunar fyrir byggingu sundlaugarinnar árið 1953. Sundlaugin átti 

meðal annars að þjóna nemendum nærliggjandi skóla, bæði grunn- og háskóla, og 

koma að gagni fyrir sjómenn, þannig að hún skyldi einnig liggja nærri höfninni. Að 

öllu þessu huguðu bæjarbúar í Vesturbænum. Sundlaug fyrir börn, unglinga, 

námsfólk og sjómenn.103 Það ár var skipað í tvær nefndir vegna byggingar 

                                                       
99 Upplýsingar um kaup listasafnsins á verkinu er að finna í gagnagrunni Listasafns Kópavogs-
Gerðarsafns.  
100 „Barbara Árnason 1911-1975“ 
101 „Apótek og kaffihús opnað í Melhaganum“ 
102 „Perla Vesturbæjarins“ 
103 Jónas B. Jónasson (1953) 
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Vesturbæjarlaugar. Önnur var bygginganefnd, skipuð af bæjarstjórn Reykjavíkur, 

hin var fjáröflunarnefnd, tilnefnd af Íþróttabandalagi Reykjavíkur. 

Fjáröflunarnefndin stóð að söfnun meðal Vesturbæinga en einnig söfnuðu stúlkur 

úr Kvennaskólanum fjármunum vegna byggingar sundlaugarinnar. Í árslok 1953 

höfðu safnast 150 þúsund krónur. Ekki var ætlunin að byggja eingöngu fyrir 

söfnunarfé, fjármagn átti einnig að koma frá Reykjavíkurbæ. Þetta framtak varð til 

þess að hafist var handa við bygginguna.104 

Ákveðið var að kaupa listaverk fyrir þá upphæð sem stúlkur Kvennaskólans 

höfðu safnað.105 Guðmundur Einarsson gerði gosbrunn við laugina, Atli Már 

teiknaði fiskaker, og hleðslu undir, í anddyrið og Barbara var fengin til að 

myndskreyta vegg í forsal laugarinnar.106 Eftir að hafa málað veggmynd í Mela-

skóla og skreytt vegg í Apóteki Vesturbæjar var hún orðin þekkt fyrir veggmyndir 

sínar í bæjarfélaginu, sem kann að hafa átt sinn þátt í að henni var fengið þetta 

verkefni. Einar Sveinsson, arkitekt Melaskóla, var einnig húsameistari ríkisins 

þegar undirbúningur byggingarinnar hófst og voru þau Barbara vel kunnug.107 

Í anddyri sundlaugarbyggingarinnar málaði Barbara veggmynd sem táknar 

Helgusund (mynd nr. 28). Myndefnið sem hún velur í rýmið, og er tekið úr 

Íslendingasögunni Harðarsögu og Hólmverja, segir söguna af Helgu Haraldsdóttur, 

sem bjargaði sonum sínum frá dauða með því að synda úr Geirshólma til lands í 

Hvalfirði. Barbara hafði myndskreytt endursagnir Íslendingasagna fyrir 

útgefandann Alan & Unwin í Bretlandi árið áður en hún flutti til landsins og þekkti 

því vel til íslenskra fornsagna. 108 

Í 38. kafla Harðarsögu og Hólmverja er fjallað um Helgusund: 

Helga er nú í hólminum og þykist vita nú allar vélar og svik landsmanna; 
hún hugsar nú sitt mál. Það verður nú hennar ráð, að hún kastar sér til 
sunds og leggst til lands úr hólminum um nóttina og flutti með sér Björn, 
son sinn, fjögra vetra gamlan til Bláskeggsár, og þá fór hún móti 
Grímkatli, syni sínum, átta vetra gömlum, því honum dapraðist sundið þá, 
og flutti hann til lands. Það heitir nú Helgusund.109 

 

                                                       
104 Vesturbæjarlaug – Almennar upplýsingar.  
105 Helga Lára Þorsteinsdóttir, Listasafn Reykjavíkur (munnleg heimild, 5. ágúst 2014) 
106 „Perla Vesturbæjarins“ 
107 Pétur H. Ármannsson (1995: 7) 
108 Sigríður Thorlacius (1961: 75) 
109 Harðarsaga (2009: 89) 
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Á myndinni er Helga sýnd á sundi til lands í Hvalfirði. Vinstra megin í myndrýminu, 

á stórum bláum litafleti, hefur hún annan soninn á bakinu en hinn syndir við hlið 

hennar. Til hægri, á minni fleti, er dregin upp mynd af stundinni þegar Hörður, 

maður Helgu, er nýfallinn og þrír óvinir hans skekja vopnin yfir honum. Í 

bakgrunni eru fjöll í firðinum. 

Úr Harðar sögu og Hólmverja 36. kafla: 

Þá slógu þeir hring um hann. Þá kom Þorsteinn gullknappur að heiman 
frá Þyrli. Sóttu þeir þá hart að Herði. Varð hann þá enn sex manna bani. 
Þá gekk öxin af skaftinu. Í því hjó Þorsteinn gullknappur á hnakkann með 
háskeftri öxi því að enginn þeirra þorði framan að honum að ganga eða 
ráða þó að hann væri slyppur. Af því sári fékk Hörður bana. Þá hafði hann 
drepið af þeim þrettán menn með þeim fjórum sem hann drap við skip 

áður en hann var fangaður.110 
 

Í umfjöllun um list í almannarými hér ofar kemur fram að það er óalgengt þegar 

verk í almannarými eru gerð af ákveðnu tilefni, vegna tímamóta eða tiltekinna 

atburða, að almenningur fái tilfinningu fyrir eignarrétti verka sem gerð eru í þeirra 

nafni, höfða til atvinnu þeirra eða lífskjara. Sérstaklega getur þetta átt við þar sem 

um opinbera fjáröflun er að ræða, líkt og með byggingu og skreytingu 

sundlaugarinnar. Frumkvæðið að byggingu laugarinnar kom frá almenningi. 

Bæjarbúar höfðu mikið fyrir fjáröflun byggingarinnar og lögðu ákveðna fjárhæð til 

listaverkakaupa til að gera hana sem veglegasta. Sundlaugin var stolt bæjarbúa og 

hefur það mögulega mótað val hennar á viðfangsefni fyrir laugina. Barbara velur 

hluta úr forn íslenskri sögu um sterka kvenpersónu. Myndefnið höfðar til gesta 

laugarinnar og minnir einnig gesti á mikilvægi sundkunnáttu. Sömuleiðis hefur hún 

hlutverk stofnunarinnar að leiðarljósi. Á þessum tíma voru fyrir tvær sundlaugar í 

Reykjavík og sundkennsla orðinn partur af grunnskólakennslu. 111 

Efnið sem Barbara notaði við gerð verksins í Vesturbæjarlaug eru Casein 

litir á masónít.112 Casein litir líkjast áferð olíulita, en slíkir litir eru oft notaðir 

vegna þess hve fljótt þeir þorna og vegna mattrar áferðar þeirra. Þegar Casein litir 

þorna verður flöturinn vatnsheldur að vissu marki. Litirnir henta einnig betur fyrir 

hrjúfan og stöðugan vegg en striga þar sem þeir eru stökkir. Casein litir hafa verið 

notaðir í veggmyndir síðan á seinni hluta 19. aldar. Við notkun þeirra má nota stífa 

                                                       
110 Harðarsaga (2009: 87-88) 
111 Jónas B. Jónsson (1953) 
112 „Perla Vesturbæjarins“ 
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pensla og hóflegt impasto líkt og olíumálningu en ekki er hægt að blanda litum.113 

Barbara málar því myndina í Vesturbæjarlaug byggða upp á hreinum 

listaflötum, sem stundum eru málaðir ofan á hvort annan en blandast ekki og 

línum sem skarast. Litavalið er í bláum, grænum og brúnum litatónum. Helga og 

synir hennar eru þau einu sem eru mótuð með hvítum útlínum. Þau eru á stórum 

bláum litafleti með minni grænum og brúnum flötum. Hörður liggur fallinn í bláum 

útlínum á meðan einn óvina hans stendur í bláum útlínum og aðrir tveir í brúnum. 

Við höfuð Harðar stendur maður með skjöld, sem hann beinir að tveimur mönnum 

í brúnum útlínum, en þeir standa við fætur Harðar. Annar mannanna heldur uppi 

skildi og er með sverð í hinni hendinni. Hinn er aðeins með sverð í hönd. Blá og 

græn fjöll eru efst í myndrýminu. Barbara er hér trú sinni listsköpun og heldur 

áfram að nota einfaldar línur en hér með heil lituð form. Sambærilega litafleti sem 

skarast, eða liggja yfir myndefninu, má sjá bæði í textílskermum, bókaskreytingum 

og vatnslitamyndum Barböru, eins og fjallað var um í fyrri kafla. 

Eins og fjallað var um í kaflanum um vandamál veggverka hefur varanleiki 

byggingarinnar veigamikil áhrif á veggmyndir og flestar skemmdir á byggingunni 

sjálfri koma þannig fram sem tjón á listaverkinu. Verkið Helgusund er málað beint á 

masónítplötu sem fest var á vegg í sex hlutum. Í þessu tilfelli hafði viðurinn fúnað 

eftir að raki komst bak við myndina. Um 1976-1977 var ákveðið að gera 

endurbætur á myndinni þar sem málningin var farin að flagna verulega. Magnús Á. 

Árnason eiginmaður Barböru bað listakonuna Nínu Gautadóttur að mála ofan í 

myndina. Nína þekkti hjónin hún hafði setið fyrir hjá þeim báðum þegar hún var 

yngri. Hún var nýútskrifuð frá Listaháskólanum í París úr listmálardeild skólans. 

Nína málar ofan í veggmyndina og leitaðist við að halda því í upprunalegu horfi.114 

Í október árið 1995 var ákveðið að fjarlægja veggmyndina vegna mjög slæms 

ástands. Raki hafi aftur myndist bakvið verkið en einnig höfðu verið unnar 

skemmdir á myndinni og eru stór göt á viðnum. Ólafur Jónsson forvörður, sem 

hafði yfirumsjón með því að taka verkið niður, varði yfirborð verksins og var því 

pakkað í plast til geymslu. Það er vandasamt verk að fjarlægja verk af slíkri stærð, 

og þar sem einstakir hlutar viðarins voru nótaðir saman skemmdust samskeyti 

nokkuð. Ekki hefur enn verið tekin ákvörðun hvort gert verði við verkið. Það er því 
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114 Nína Gautadóttir (munnleg heimild, 6. september 2014) 
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enn í geymslu Listasafns Reykjavíkur.115 Í dag er veggurinn notaður fyrir söluvörur 

og ekki að sjá að veggmálverk hafi prýtt vegginn (mynd nr. 45). 

Í forsal laugarinnar er annað veggverk eftir Barböru sem lítið fer fyrir en 

vert er að minnast á. Á hvítu loftinu í móttökusal laugarinnar má sjá verur mótaðar 

með rauðum útlínum umkringdar bláum línum. Þar er hver fígúran í sinni 

sundstellingu og allar í ólíkum stærðarhlutföllum. Bláar línurnar mynda 

vatnsbylgjur frá sundtökunum. Nína málaði einnig í þær myndir þegar hún 

yfirmálar veggmyndina en myndirnar í loftinu eru málaðar beint á steypuna og eru 

þar enn. (mynd nr. 29 – nr. 30).116 Samkvæmt upplýsingum frá starfsmanni 

fasteignadeildar Reykjavíkurborgar hefur verið blettað í fleti umhverfis 

loftmyndina.117 Málning loftsins er orðin frekar gulnuð og sjást því nýjir hvítir 

blettir utan við línuspil myndarinnar. 

Lokaorð 

Veggmálverk hafa verið álitin tilvalið listform til að miðla sameiginlegum 

siðferðislegum gildum í opinberu umhverfi. Listformið er sérstaklega viðkvæmt og 

á í hættu að skemmast eða vera eyðilagt vegna breytinga í stjórnmálum, á 

almenningsáliti, breyttu hlutverki byggingar eða stærðar hennar. Fá vegglistaverk 

frá sjötta áratugnum hafa varðveist á Íslandi og heimildir um þau eru mjög 

brotakennd. Eigendur og stjórnendur bygginga með veggmyndum hljóta að bera 

þá ábyrgð að gildi slíkra verka gleymist ekki og haldið sé utan um ljósmyndun og 

skráningu þeirra. Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum hefur sett upplýsingar 

um veggmynd Þorvaldar á vefsíðu stöðvarinnar og tryggt áframhaldandi þekkingu 

um verkið þó vissulega vanti frekari upplýsingar og heimildir um það og ástand 

þess. Veggmyndir Sverris Haraldssonar í afgreiðslusal Tryggingarstofnunar, og 

Kristjáns Davíðssonar á Snorrabraut, Harðar Ágústsonar í Háskólann á Bifröst og 

Arnarhvol eru enn órannskaðar.   

Veggmyndirnar eftir Barböru sem teknar voru fyrir hafa allar varðveist þó 

tvær þeirra séu ekki lengur á upprunalegum stað. Veggmálverk hennar í Melaskóla 

eru einu myndirnar sem eru enn á upprunalegum stað og í góðu ástandi, en vandað 
                                                       
115 Helga Lára Þorsteinsdóttir, Listasafn Reykjavíkur (munnleg heimild, 5. ágúst 2014) 
116 Nína Gautadóttir (munnleg heimild, 3. september 2014) 
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var mjög til allrar byggingarinnar, og hefur víst lítið þurft að gera við hana. Verkið í 

sundlaug Vesturbæjar varð bæði fyrir tjóni að mannavöldum sem og skemmdum 

vegna raka í veggnum. Listaverkið í Apótekinu var fjarlægt vegna breytinga í 

eignarhaldi og passaði ekki inn í nýtt samræmt útlit apótekakeðjunnar Lyf og 

Heilsu hf. Listgildi þess gleymdist sem betur fer ekki og var það selt til Gerðarsafns 

þar sem það varðveitist og er sýnt reglulega ásamt fleiri listaverkum eftir hana.  

Barbara hafði heillast af hellamálverkum í Frakklandi og af 

veggmyndhreyfingunni í Mexíkó, sem hefur eflaust átt þátt í að hún fer að takast á 

við stærðar myndrými. Má því segja að verkið í Melaskólanum marki ákveðin tíma-

mót í hennar listferli.  Hellamálverk í Dordogne héraðinu skoðaði hún veturinn 

sem hún undirbýr veggmyndina í Melaskóla en árin eftir má greina áhrifa frá 

myndum af dýrum í dökkum, skörpum útlínum og heillituðum formum í listsköpun 

hennar. Þessar breytingar má eflaust einnig rekja til þess að hún öðlast aukið frelsi 

á þann hátt að hún hafði úr meiru að spila fjárhagslega, og gat leyft sér að nota 

dýrari efnivið. Ennfremur gat hún snúið sér alfarið að listsköpun sinni.  

Þrátt fyrir að fá frjálsar hendur taka listamenn oft mið af hlutverki 

viðkomandi byggingar og væntanlegum áhorfendum þegar þeir undirbúa og vinna 

verk í almannarými. Barbara velur myndefni annaðhvort með áhorfendur í huga 

eða með hlutverk byggingarinnar að leiðarljósi en heldur sig við sína listsköpun. 

Þróar áfram fögur einföld form og línur sem einkenna verk hennar eftir 1954.  

Ekki má greina áhrifa neinnar ákveðinnar stefnu í listsköpun hennar en 

greinilegt er að hún var  opin fyrir nýjum straumum í list samtímans. Barbara hafði 

mikið hugmyndaauðgi, bæði að efni og atburðum, og þorði að fara sínar eigin 

brautir. Barbara var vel menntaður listamaður sem auðgaði íslenska list með 

fjölbreytilegum og fáguðum myndverkum sínum. 

Lítið hefur verið fjallað almennt um gerð veggmynda á Íslandi frá þessum 

tíma enda fáar heimildir til og því ástæða til að draga fram í dagsljósið framlag 

Barböru til sögu veggmyndagerðar á Íslandi og sögu Vesturbæjar.  
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Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 
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Mynd 44 - Barbara Árnason, „Helgusund“, 1961 

Caseinlitir á masonít, 235x425 cm. Veggmynd gerð í Sundlaug Vesturbæjar. 

Ljósmynd: Listasafn Reykjavíkur. 

 

 
 

Mynd 45 – Ljósmynd, fyrrum staðsetningu veggmyndarinnar „Helgusund“  

Ljósmynd: Telma Haraldsdóttir 2014. 
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Mynd 46 - Barbara Árnason, loftskreyting 1956, hluti, Sundlaug Vesturbæjar 

Ljósmynd: Telma Haraldsdóttir 2014. 

 

 
 

Mynd 47 - Barbara Árnason, loftskreyting 1956, hluti, Sundlaug Vesturbæjar 

Ljósmynd: Telma Haraldsdóttir 2014. 
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