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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um listakonuna Barböru Árnason og meðferð hennar á tréstungum og 

vatnslitum. Leitast verður við að skoða mótunarár og æsku Barböru og hvernig sú mikla 

nálægð við náttúruna sem hún bjó við á þeim tíma hafði áhrif á listsköpun hennar. Í byrjun 

ferilsins vann Barbara mikið með tréstungur og voru myndir hennar einstaklega fínlegar og 

í mikilli nálægð við myndefnið sem oftast nær var sótt til náttúrunnar. Þrátt fyrir að hafa 

náð góðum tökum á tréstungunum, hentaði sá miðill ekki Barböru þegar fram í sótti sökum 

þess hve seinunnin hann var og einbeitti hún sér þá að notkun vatnslita. Hún og eiginmaður 

hennar ferðuðust víða, bæði innanlands og utan og hentaði Barböru betur að mála á þeim 

ferðalögum sínum. Hún fór að nota vatnsliti í æ ríkara mæli þar sem hún hafði fengið góða 

þjálfun í notkun þess miðils í listnámi sínu í Englandi. Barbara naut mikilla vinsælda hér á 

landi fyrir portrett vatnslitamyndir sínar af börnum, en sjálf hafði hún minni ánægju af gerð 

þeirra þar sem það tók tíma frá hennar frjálsu listsköpun. Barbara hafði áhuga á að reyna 

sig við nýja hluti í listsköpun þrátt fyrir að bæði náttúra og dýr væru hennar helsta 

viðfangsefni. Það var ekki fyrr en á lokaárum listferils síns að hún náði að sameina 

tréstungulist sína og vatnsliti. Við gerð þeirra verka notaðist Barbara við masónít 

viðarplötur sem hún skar út í og málaði hvern flöt fyrir sig og þrykkti á pappír. Hún var 

ekki fyrst manna til að nota við slíkar viðarplötur í grafík listsköpun en hún var á meðal 

þeirra fyrstu til að sameina þá aðferð vatnslitum. Það eru því tréstungur hennar og 

vatnslitaþrykk sem halda nafni hennar á lofti í grafíklistheiminum í dag. 
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Inngangur 

Barbara Árnason fæddist í Suður-Englandi og átti þar góða og hamingjuríka æsku. Þar ólst 

hún upp á sveitasetri sem einna helst mætti líkja við ævintýraland, umlukið miklum garði og 

skóglendi með villtu dýralífi. Þar naut hún sín umkringd náttúrunni og var mikill dýra- og 

náttúruunnandi sem seinna átti eftir að hafa mikil áhrif á listsköpun hennar. Barbara var 

hæfileikarík listakona sem flutti til Íslands á fyrri hluta síðustu aldar. Hún hafði hlotið mikla 

og ítarlega menntun í listaskólum bæði í Frakklandi og í Englandi og kom því með mikla 

listmenningu með sér í farteskinu til landsins. Hún hafði hlotið nákvæma kennslu í teikningu 

og í kjölfar þess verið hvött til náms í tréstungum og grafík. Verk hennar voru fíngerð og 

einkenndust af mikilli nálægð við viðfangsefnið sem oftar en ekki var það smágerða í 

náttúrunni. Í mörgum verka hennar átti hún það til að sýna aðeins hluta af heildarmyndinni og 

færði þannig upplifun áhorfandans nær viðfangsefninu.  

Eftir að námi lauk sá Barbara fyrir sér m.a. með því að myndskreyta bækur og þegar bók með 

endursögnum úr Íslendingasögunum rataði á borð hennar kviknaði áhugi hennar á Íslandi til 

fulls og tók hún ákvörðun um að heimsækja landið. Áður hafði móðurbróðir hennar sem 

heimsótt hafði Ísland tveimur árum áður, rætt mikið um landið við hana og lýst því fyrir henni 

og hvatt hana eindregið til að ferðast þangað eitt sumar og einbeita sér að listsköpun sinni. 

Ekki hafði hann hugmynd um hvað sú hvatning myndi leiða af sér. Eftir sumardvölina var 

Barbara orðin ástfangin og flutt alfarin til Íslands vorið eftir, þá gift listamanninum Magnúsi 

Á. Árnasyni sem hún kynntist í ferð sinni til landsins.    

Fyrstu árin á Íslandi vann Barbara að mestu leyti með tréstungur sem hún vann út frá 

teikningum og skissum sem hún gerði á ferðum þeirra hjóna um landið, jafnframt því að sinna 

nærtækari viðfangsefnum úr sínu nánasta umhverfi og daglegu lífi. Einnig notaði hún 

tréstungu við bókaskreytingar en þó ekki í miklu mæli. Við myndlýsingar sínar á 

Passíusálmum sr. Hallgríms Péturssonar notaðist hún við túsk og vann síðar fjögur af fimmtíu 

verkunum sem tréstungur. Sú vinna sem fylgdi tréstungunum var mikil og tímafrek og gaf 

lítið í aðra hönd. Tók hún þá til við að nota vatnsliti sem hún hafði góða reynslu af frá 

skólaárum sínum í Englandi. Þeir voru mun hentugri í notkun á sumarlöngum ferðum og með 

tímanum fór Barbara ekki einungis að rýna í það smágerða í náttúrunni heldur fór að líta upp 

til fjallanna og skynja fegurðina í fjarlægðinni.  
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Einna þekktust var Barbara fyrir myndir sínar af börnum og á tímabili var allt að því 

stöðutákn hjá Íslendingum að eiga mynd af barni sínu eftir Barböru Árnason. Myndirnar gerði 

hún með mjúkum formum og mildum litum og lagði mikla vinnu í undirbúninginn. Um 

miðjan fimmta áratug síðustu aldar fór Barbara að vinna með annars konar myndflöt í 

vatnslitamyndum sínum en þar skreytir hún bakgrunn viðfangsefnisins með ríkulegu línuspili 

og allskyns mynstri. Þær myndir sem hún vann af fólki í þessum stíl voru gerðar með dökkum 

og hlýjum litatónum, andstætt við litina í barnamyndunum.  

Seint á ferli sínum fór Barbara að blanda saman grafík og vatnslitum í myndsköpun sinni. 

Eftir langt hlé frá ristum og þrykki fékk Barbara hugmynd út frá einu af skólaverkefnum 

Vífils einkasonar síns og tók aftur upp stungu-verkfæri sín. Hófst þá annar, en stuttur kafli á 

ferli  hennar þar sem hún vann jafnt með vatnslita- og grafíklist og fór nýjar slóðir í listsköpun 

sinni. Hér verður fjallað um listsköpun Barböru með tréstungum og vatnslitum og hvernig hún 

nær að sameina þá tvo miðla á nýjan og sérstakan hátt í lok listferils síns.  
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1. Mótunarár Barböru Árnason 

1.1 Æskuárin 

Barbara Árnason var fædd Barbara Moray Williams. Hún og tvíburasystir hennar fæddust 19. 

apríl 1911 í smábænum Petersfield sem er í grennd við Portsmouth í Suður-Englandi. 

Foreldrar þeirra Moray og Mabel Williams voru kennarar við Bedales skólann sem var kunnur 

heimavistarskóli á þeim slóðum og sinnti menntun stúlkna jafnt sem drengja. Faðir systranna 

var prestssonur og hafði hlotið menntun í Cambridge háskóla í fornmálum,
1
 grísku og latínu.

2
 

Hann var mikill íþróttamaður en var einnig gæddur leikhæfileikum og fékkst oft á tíðum við 

að setja upp leikrit. Mestan áhuga hafði hann þó á fornleifafræði. Móðir þeirra átti rætur að 

rekja til prentiðnaðarmanna og var hún systir hins kunna bókaútgefanda Sir Stanley Unwin. 

Hún kenndi hússtjórnarfræði við heimavistarskólann en hennar helstu áhugamál voru 

bókmenntir, myndlist og tónlist. Á yngri árum hafði hún stundað nám í Dresden og var vel 

talandi á þýsku. Hún hafði stundað nám í listmálun og hafði náð góðum árangri í þeirri grein 

en lagði þann feril á hilluna eftir giftingu. Trúar og stjórnmálaskoðanir foreldranna voru af 

ólíkum toga þar sem faðirinn var í ensku þjóðkirkjunni og var íhaldsmaður mikill, en móðirin 

átti ættir að rekja til fríkirkjufólks og frjálslyndra.
3
 Síðar þroskuðust systurnar hvor í sína 

áttina, önnur að lunderni föðurins en hin til móðurinnar og var það ekki fyrr en þá að leiðir 

systranna hófu að skilja.
4
  

Eftir fyrri heimsstyrjöldina gáfu foreldrar þeirra kennslu upp á bátinn og fluttust frá 

Petersfield og settust að úti í sveit skammt frá Southampton. Faðirinn lagði fyrir sig 

stjórnunarstörf og var skipaður yfirmaður Rauða krossins í Hampshire en móðir þeirra söðlaði 

um og gerðist húsmóðir og annaðist systurnar ásamt bróður þeirra Alan sem var fjórum árum 

yngri. Húsið sem þau fluttu til nefndist North Stoneham House (Mynd:1) og var það, ásamt 

landareigninni þar í kring, líkt og ævintýraheimur út af fyrir sig. Herbergin voru mörg eða á 

annað hundrað talsins en einungis tuttugu þeirra voru búin húsgögnum og í notkun þegar 

Barbara bjó þar. Engin nútíma þægindi voru í húsinu og var upphitun einungis kolaeldur í arni 

og lýsingin aðeins frá kertum og olíulömpum,
5
 einnig lak húsið á ýmsum stöðum.

6
 Tvær eldri 

                                                           
1
 Moray Williams, Alan, Barbara Árnason á yngri árum sínum, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/164459/ Séð 24.06.2013.   
2
 The Telegraph, Ursula Moray Williams, 1. nóvember 2006 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1532900/Ursula-Moray-Williams.html séð 29.07.2014. 
3
 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 

4
 Sigríður Thorlacius, viðtal, Barbara Árnason, Tíminn, 20. apríl 1961, 89. Tölublað- 2 blað (20.0) bls.5.  

5
 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/164459/
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1532900/Ursula-Moray-Williams.html
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konur höfðust við í hliðarálmu hússins en Moray Williams fjölskyldan var í höfuðálmunni þar 

sem mátti meðal annars finna löng súlnagöng og viðhafnarsali að ítalskri fyrirmynd. En ekki 

var allt sem sýndist þar sem í súlunum var gervimarmari. Í einum viðhafnarsalnum var 

gervipípuorgel og til að kóróna allt þá var bókasafnið einnig gervi, gert út bókakjölum sem 

límdir höfðu verið á veggina. Allar þessar eftirlíkingar mátti rekja til fyrsta eiganda, þess sem 

lét byggja húsið, en haft var eftir Alan bróður þeirra systra að sá hlyti nú einnig að hafa verið 

sérkennilega innréttaður.
7
  

Litlir fjármunir voru til ráðstöfunar á heimilinu þar sem mest öll laun föðurins fóru í leiguna á 

þessu stóra og sérkennilega húsi. Systurnar höfðu þar ýmsum verkefnum að sinna auk þess 

sem þær þurftu að sauma fötin sín sjálfar. Allt var þó ekki af skornum skammti þar sem að 

húsinu fylgdi gríðarstór einkalóð með fallegum garði, tveimur stöðuvötnum og svo miklu 

skóglendi að þar var mögulegt að reika um frá morgni til kvölds án þess að rekast á nokkurn 

mann. Þær systurnar Barbara og Úrsúla voru miklir dýravinir og náttúruunnendur. Þær áttu 

smáhest sem þær spenntu fyrir lítinn vagn sem dró þær um landareignina. Einnig áttu þær 

kanínur og geitur, ásamt ýmsum fleiri gæludýrum og ávallt voru hundur og köttur á heimilinu. 

Húsið og garðurinn voru frábær leiksvæði og léku þau systkinin þar löngum stundum með 

félögum sínum og komust þannig í mikla nálægð við náttúruna. Þegar systurnar stálpuðust 

gengu þær í kvenskátahreyfingu og urðu ákaflega kappsfullir félagar. Mættu á hvern einasta 

fund og fóru í allar útilegur sem í boðið voru. Þær höfðu að lokum unnið til svo margra 

heiðursmerkja fyrir frammistöðu sína í skátunum að þær minntu einna helst á herforingja 

þegar þær voru komnar í búningana.
8
 Þrátt fyrir að vera mjög líkar í útliti og báðar með 

kappsfullt skap þá voru persónuleikar þeirra ólíkir. Úrsúla dró dám af föður þeirra og 

íhaldssemi hans fólks, á meðan Barbara hallaðist nær alfarið að móðurfjölskyldunni og 

frjálslyndi þeirra.
9
  

Mikill bókakostur var á heimili þeirra og las móðir þeirra fyrir þau systkinin á hverjum degi, 

fyrst úr barnabókum en síðar skáldsögur eftir Scott, Dickens, Thackeray og aðra sígilda 

höfunda, bæði enska sem og erlenda höfunda. Trúlega höfðu þessir lestrar mikil áhrif á þær 

systur en báðar höfðu áhuga á að leggja fyrir sig ritstörf. Hófu þær þann feril með sérstöku 

                                                                                                                                                                                     
6
 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon, tekið 19. ágúst 2014. 

7
 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 

8
 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 

9
 Elín Pálmadóttir Undirbúningurinn í Englandi, starfsárin á Íslandi. Viðtal við Barböru Árnason fimmtuga, 

Morgunblaðið, 20. apríl 1961, bls.6 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=111555&pageId=1335249&lang=is&q=Vi%F0tal%20vi%F0%20Barb%
D6ru%20%C1rnason séð 15.08.2014. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=111555&pageId=1335249&lang=is&q=Vi%F0tal%20vi%F0%20Barb%D6ru%20%C1rnason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=111555&pageId=1335249&lang=is&q=Vi%F0tal%20vi%F0%20Barb%D6ru%20%C1rnason
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samkomulagi sín á milli, sem fól í sér að þær sömdu og skreyttu jóla- og afmælisbók fyrir 

hvor aðra. Afraksturinn voru handskrifuð kver með teikningum og litmyndum sem þær unnu 

að fram til jóla- og afmælisdags, þá afhentu þær hvor annarri ritin og lásu upp fyrir 

fjölskylduna.
10

 Það má því með sönnu segja að allt frá æskuárum Barböru hafi hún verið 

umvafin bókmenntum, listum og annars konar menningu ásamt því að búa í allt að því 

ævintýraveröld í North Stoneham House. Allt þetta veitti henni án efa innblástur og hafði áhrif 

á listsköpun hennar um ókomna tíð þar sem hún vann að miklu leiti með náttúruna í verkum 

sínum.
11

 Ávallt er Barbara rifjaði upp og ræddi um æsku sína var það gert með miklum 

hlýhug og taldi hana hafa verið mjög hamingjuríka og veitt henni þá bjartsýni í veganesti sem 

fylgdi henni alla tíð síðan.
12

            

 

1.2 Nám og menntun 

Barbara og Úrsúla fengu danska barnfóstru tveggja ára gamlar og gætti hún þeirra í tvö ár.
13

 

Hún var sífellt að teikna og móta í leir fyrir þær og langaði Barböru mikið til að líkja eftir 

henni. Þær systurnar teiknuðu líkt og flest börn frá tveggja og hálfs árs aldri og héldu því 

áfram með ákafa öll æskuárin.
14

 Þegar kom að reglubundinni skólagöngu var heimili þeirra of 

langt frá næsta skóla og vildu foreldrar þeirra ekki senda þær í heimavistarskóla; því fengu 

þær heimakennslu fram til sextán ára aldurs. Kennslukonan þeirra var skosk og voru þær 

systur mjög hændar að henni og átti hún stóran þátt í að styrkja og þroska myndlistar- og 

bókmenntasmekk þeirra.
15

 Ef þær höguðu sér vel í kennslutímum hjá henni fengu þær að 

teikna eftir hádegi þegar annars hefði átt að vera aukakennsla í latínu og reikningi, en ef þær 

rifust of mikið þurftu þær að fara eftir stundatöflu. Þegar þær voru orðnar sextán ára voru þær 

sendar í heimavistarskóla í Annecy í frönsku ölpunum, þar sem þær bjuggu hjá góðri 

fjölskyldu og fengu ágæta tilsögn í teikningu. Þar byrjaði Úrsúla að skrifa fyrir alvöru.
16

 Eftir 

þá dvöl hófu þær nám við listaskólann í Winchester en sú borg er í senn höfuðstaður 

Hampshire og rótgróin listaborg, með tilkomumiklum byggingum, trúarlegum málverkum á 

                                                           
10

 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 
11

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon.   
12

 Elín Pálmadóttir, Morgunblaðið, 20. apríl 1961, bls.6. 
13

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn, 1996, 
bls.75. 
14

 Elín Pálmadóttir, Morgunblaðið, 20. apríl 1961, bls.6. 
15

 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 
16

 Elín Pálmadóttir, Morgunblaðið, 20. apríl 1961, bls.6. 
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söfnum, hannyrðum og bókaskreytingum.
17

 Kennsla við þann skóla var mjög ströng og fóru 

þær systur að heiman klukkan níu á morgnana en komu ekki heim fyrr en klukkan tíu á 

kvöldin. Fyrstu tvö árin voru að mati Barböru, ekki skemmtileg, en þá fengu þær að læra allt 

nema það að búa til fallegar myndir. Þá gaf Úrsúla teikninguna upp á bátinn og fór ekki aftur í 

skólann. Við heimkomuna byrjaði hún að skrifa barnabækur líkt og hún hafði alla tíð stefnt að 

og hóf þar langan og farsælan rithöfundarferil. Í Winchester skólanum var m.a. kennd 

húsagerðarlist, líffræði og fjarvídd auk þess sem teiknað var eftir lifandi fyrirmyndum. 

Barbara var þrjú ár við skólann og hafði góðan kennara sem hvatti hana eindregið til að leggja 

fyrir sig grafík sem sérgrein á þriðja og síðasta árinu sem hún gerði og vann þá mestmegnis 

með tréskurð.
18

 Fíngerð form og línur réðu ríkjum í verkum hennar frá þessum tíma sem 

ýmist voru hvítir fletir með svörtum línum eða öfugt. Þá þegar var hún farin að vinna með 

sígild yrkisefni líkt og dýr og gróður, sem áttu eftir að verða eitt algengasta viðfangsefni 

hennar á fjölbreyttum ferli.
19

  

Að námi loknu við listaskólann í Winchester sótti Barbara um  þriggja ára framhaldsnám við 

Konunglega listaskólann í London, The Royal College of Art. Skólinn hafði verði starfræktur 

í nær hundrað ár þegar hún sótti þar um og hafði strangar hefðir í teikningu og hönnun. Á 

þeim árum sem Barbara stundaði nám við skólann tók William Rothenstein við sem nýr 

skólastjóri og fylgdi honum ferskur andblær og breyttar áherslur. Hann fékk meðal annars 

starfandi listamenn til að kenna við skólann og færði áhersluna frá öguðu akademísku námi 

yfir í skapandi aðferðir við listsköpun.
20

 Hann kynnti jafnframt litógrafíu í tréstungudeildinni 

og gerði tréstungu og bókaskreytingar að mikilvægri grein innan hennar.
21

 Á þessum árum var 

tréstungudeild skólans ásamt litógrafíunni eingöngu fyrir kvenkyns nemendur og körlunum 

ætlað að nema við vinnustofur í skrautmálmi, postulínsmálun, textíl, húsgagnasmíði, 

gleriðnaði og leirmunadeild.
22

 Með umsókn sinni til skólans lagði Barbara fram tvær 

tréstungur, önnur þeirra „Danse macabre“ frá 1932 er af fuglsbeinagrindum og notaði hún 

pressuð laufblöð í frummyndina til að móta form beinagrindanna. British Museum keypti þá 

mynd og verður það að teljast einstök viðurkenning fyrir svo unga listakonu. Fyrsta árið í 

listaskólanum valdi Barbara að stunda nám við hönnunardeild hans en síðari tvö árin í 

                                                           
17

 Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist á 19. og 20. Öld, drög að sögulegu yfirliti II, Helgafell MCMLXXIII, 
Reykjavík, bls.229. 
18

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.75.  
19

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.7. 
20

 Frayling, Christopher, 100 years at the Royal Collage of Art, Art and Design, Collins & Brown Limited og 
Richard Dennis Publications, 1999, Great Britain, bls.16. 
21

 Frayling, Christopher, bls.88. 
22

 Frayling, Christopher, bls.13. 
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málmristu og tréstungu, og sóttist henni námið vel.
23

 Tréstungan gerir miklar kröfur til þeirra 

listamanna sem vinna með þann miðil, en verk Barböru frá námsárunum bera með sér að hún 

hafi náð undraverðum tökum á tréstungulistinni við upphaf ferils síns.
24

 Mörg verka hennar 

voru árum saman til sýnis í Konunglegu bresku listaakademíunni og var hún tekin í 

konunglegt félag myndlistamanna,
25

 ásamt því að vera tekin inn í breska grafíkfélagið yngst 

allra félaga til þessa.
26

  

 

1.3 Íslandsförin  

Ýmsir áhrifavaldar urðu til þess að Barbara ákvað að fara til Íslands árið 1936. Tveimur árum 

áður hafði móðurbróðir hennar, Sir Stanley Unwin, heimsótt landið og sagði hann henni sögur 

af jöklum, hrauni og litbrigðum landsins. Hún hreifst mjög af þeim lýsingum og hvatti hann 

hana til að heimsækja landið og nota það sem fyrirmynd í listsköpun sinni.
27

 Er útskrift 

hennar nálgaðist frá Konunglega listaskólanum bauðst Barböru að vera þar eitt ár til viðbótar 

henni að kostnaðarlausu en hún afþakkaði það boð þar sem henni fannst tímabært að hætta í 

skóla, til að koma í veg fyrir að hún yrði of háð kennurum. Hún fór því að vinna á eigin 

vinnustofu
28

 en líkt og títt var og er enn um unga listamenn, þá bjó Barbara við bág kjör á 

þessum tíma í London. Það kom sér því vel að hún var þrautseig og úrræðagóð ung kona og sá 

fyrir sér með því að teikna og mála andlitsmyndir, ásamt því að myndskreyta bækur.
29

 Á 

meðal þeirra bóka sem hún fékkst við að myndskreyta var bók með endursögnum úr 

Íslendingasögunum og var það til þess að kveikja endanlega áhuga hennar á Íslandi.
30

 Stuttu 

síðar var hún beðin um að vinna í þrjá mánuði við kennslu í listaskóla í London sem hún 

gerði, en að þeim tíma liðnum hafði hún fengið nóg af kennslu og hafði safnað einhverjum 

peningum í ferðasjóð.
31

 Hún fór og ræddi við frænda sinn Sir Stanley Unwin, sem var þekktur 

                                                           
23

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.8. 
24

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.8. 
25

 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 
26

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.8. 
27

 Líney Jóhannsdóttir, Minning: Barbara Moray Williams Árnason, Morgunblaðið, 4 janúar, 1976   
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=116363&pageId=1470167&lang=is&q=4 1976  séð 20.08.2014.  
28

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls. 75. 
29

 Moray Williams, Morgunblaðið, 19. nóvember, 1994. 
30

 Listasafn Kópavogs, Gerðarsafn. http://www.gerdarsafn.is/safnkostur/barbara-arnason/ séð 21.06.2014. 
31

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls. 75. 

http://www.gerdarsafn.is/safnkostur/barbara-arnason/
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bókaútgefandi; fann hann henni styrk frá enskri bókabúð sem fjármagnaði ferð Barböru til 

Íslands sumarið eftir.
32

  

Barbara var 25 ára gömul þegar hún hélt í fimm vikna ferð til Íslands árið 1936 og varði hún 

þar af hálfum mánuði í Þjórsárdal og á Þingvöllum. Þessi stutta sumarheimsókn hennar til 

Íslands varð henni æði afdrifarík þar sem hún festist hér á landi ekki aðeins með annan fótinn 

heldur hjartað allt,
33

 því á meðan á dvöl hennar stóð kynntist hún listamanninum og 

þúsundþjalasmiðnum Magnúsi Á. Árnasyni þegar hún var á göngu upp Vífilfell.
34

 Á þessum 

fimm vikum felldu Barbara og Magnús saman hugi og ákváðu jafnframt nöfn barna sinna; 

Vífill skildi það vera ef barnið yrði drengur, eftir fellinu er þau kynntust á.
35

 Magnús var 

fæddur í Narfakoti í Njarðvík árið 1894 og var því sautján árum eldri en hún. Hann hafði 

haldið til Bandaríkjanna í listnám fyrstur Íslendinga til að nema myndlist vestanhafs. Hann 

var einstaklega fjölhæfur listamaður en hann var allt í senn málari, myndhöggvari, tónskáld og 

rithöfundur.
36

 Eftir sumardvölina hélt Barbara heim líkt og ráð hafði verið fyrir gert en í 

byrjun næsta árs 1937 hélt Magnús út til hennar og festu þau ráð sitt í Englandi.
37

 Fékk Sir 

Stanley Urwin svo mikið samviskubit yfir að hafa sent hana til Íslands, þar sem fjarlægðin 

yrði nú svo mikil á milli þeirra og fjölskyldu Barböru, að hann gaf þeim í brúðkaupsgjöf þrjár 

ferðir fram og til baka til að tryggja reglulegar heimsóknir nýju hjónanna.
38

 Barbara og 

eiginmaður hennar fluttu til Íslands vorið eftir og voru alkomin til landsins árið 1937. Þau 

keyptu sér lítið hús með viðbyggðri hlöðu rétt vestan Kirkjusands, þar sem Fúlilækur hafði 

áður fallið til sjávar og í sælu skeytingarleysis um öll fyrri ónefni skírðu þau Barbara og 

Magnús húsið sitt Lækjarbakka. Þar var útsýni yfir Esjuna hvað fegurst
39

 og hefði Barbara 

getað unnið allt árið um kring við að mála það fagra fjall ef hún hefði haft hug á því.
40

 

Lækjarbakki varð heimili þeirra hjóna næstu tuttugu árin, eða betur sagt vetrarheimili þeirra, 

þar til þau fluttu í Kópavoginn, því um leið og snjóa leysti í Esjunni undu þau sér ekki í 

mannabyggðum og ferðuðust víða um landið. Fyrstu sumardvalastaðir þeirra saman voru 

                                                           
32

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
33

 Björn Th. Björnsson, bls. 229. 
34

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Guðrún Eggertsdóttir, tekið 5. ágúst 2014. 
35

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
36

Fjölhaginn í listinni. Morgunblaðið, 15 maí 1999, Menningarblað/Lesbók 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/467673/ séð 15.07.2014. 
37

 Björn Th. Björnsson, bls. 230. 
38

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
39

 Líney Jóhannsdóttir, Morgunblaðið 4. janúar 1976. 
40

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
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Þjórsárdalur, Vatnsnes nyrðra, Þórsmörk, Þingvellir og Mývatnssveit og má því með sanni 

segja að þau hafi verið víðförul.
41

  

 

2. Tréstungur 

2.1 Það smágerða í náttúrunni 

Tréstunga heitir á fagmálinu xylografía,
42

 og er grafísk háþrykksaðferð þar sem myndin er 

grafin í endatré mjög harðs viðar og er henni síðar þrykkt á sama hátt og í dúkristu. Tréristur 

voru mikið notaðar á 19. öld til myndskreytinga á bókum og dagblöðum og fjölföldun mynda 

og er afþrykkið einnig nefnt tréstunga.
43

 Einungis er hægt að teikna útlínur á viðinn en allt 

annað verður að móta með hníf og þar af leiðandi er ekki hægt að leiðrétta mistök ef þau 

gerast. Verði listamanni á, verður að hagræða myndinni þannig að allt virðist með ráðum gert, 

því krefst aðferðin mikillar ígrundunar og vinna þarf verkið hægt og vandlega.
44

 Tréstungan 

hefur það fram yfir tréristuna að hægt er að ná fram mun fíngerðari línum og álíka fínu 

samspili ljóss og skugga líkt og hægt er að ná fram í koparstungum. Í flestum verka Barböru 

frá tveimur síðustu árum hennar í náminu 1934-36 fékkst hún mestmegnis við hið smágerða í 

náttúrunni, kóngulóavefi, orma, snigla, fiðrildi og blóm, ásamt skammvinn fyrirbæri líkt og 

regndropa og sápukúlur. Hún vann öll þessi mótíf í mikilli nærmynd og vann formin með 

næmu samspili ljóss og skugga og náði með því að skapa dýpt í smáum tréstungunum sem 

hún þrykkti síðan á næfurþunnan pappír.
45

 Hver stunga átti að vera sérstök á sinn hátt og þar 

sem þessi nýi miðill naut talsverðra vinsælda hér á landi hefti hún útbreiðsluna með því að 

takmarka framleiðslu og hélt þannig sérstöðu verkanna.
46

 

Fyrstu árin hér á landi vann Barbara fáeinar tréstungur og sótti hún myndefnið ítrekað í 

íslenska náttúru. Verkið Þrastarungi (Mynd:2) frá 1937 er örsmátt verk sem er einungis 

7,6cm x 5cm að stærð og sama ár gerði hún verkið Regndropar sem var lítið stærra í sniðum. 

Árið eftir gerði hún myndirnar Glerárfoss, (Mynd:3) Vatnsdalshólar og Hófsóleyjar í 

natúralískum stíl og voru vinnubrögð hennar einstaklega fíngerð.
47

 Fram að þeim tíma höfðu 
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 Björn Th. Björnsson, bls.230.  
42

 Barbara Moray Williams Árnason, Ritstj. Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls. 8. 
43

 Íslensk Alfræðiorðabók, Örn og Örlygur, Reykjavík, 1992, bls.421. 
44

 Sigríður Thorlacius, viðtal, Barbara Árnason, Tíminn, 20. apríl 1961, 89. tölublað- 2 blað (20.0) bls.5. 
45

 Barbara Moray Williams Árnason, Ritstj. Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.7-8. 
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 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
47

 Barbara Moray Williams Árnason, Ritstj. Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls. 8. 
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einungis nokkrar myndir eftir Barböru komið Íslendingum fyrir sjónir og var það á sýningu 

sem Magnús eiginmaður hennar hélt haustið 1936 þegar hún hélt til Englands eftir fyrstu 

sumardvöl sína. Það var ekki fyrr en þau hjónin héldu samsýningu í Markaðsskálanum við 

Ingólfsstræti haustið 1938 sem list hennar varð almenningi kunn. Verk hennar voru þjóðinni 

ákveðin opinberun þar sem álíka fínleika í handbragði hafði ekki áður borið fyrir augu þeirra 

að frátalinni sýningu kínverskra listmuna sem frú Oddný Sen hafði haldið á sama stað og um 

líkt leiti.
48

 Oddný hafði ferðast austur yfir haf og skoðað þar ýmis lönd og menningu þeirra og 

síðar ritað um í bók sinni „Ævintýralandið“ þar sem hún lýsti ferðum sínum og því sem fyrir 

augu hennar bar.
49

 Á sýningu Barböru og Magnúsar voru 50 verk eftir Barböru, grafík, 

teikningar og vatnslitamyndir. Mesta athygli vöktu grafíkverk hennar sem unnin voru út frá 

tréstungunum. Kom það hvort tveggja til að svartlistin var nær óþekktur miðill hér á landi og 

ekki síður  fínleg vinnubrögð sem ekki höfðu sést í íslenskri list fram til þessa,
50

 enda var 

bakgrunnur Barböru ólíkur.
51

 Myndir hennar einkennast af þéttofinni myndbyggingu samfara 

dekoratívum fínleika sem gerir þær sérstakar í íslenskri list.
52

 Jafnframt því var stíll hennar 

natúralískur og oft á tíðum sýndi hún viðfangsefnið í mikilli nærmynd og skar auk þess utan 

af heildarforminu og jók með því móti á nálægð áhorfandans við viðfangsefnið. Þessi 

stílbrögð má greinilega sjá í verki hennar Brjóstmylkingur (Mynd:4) frá 1939 þar sem hún 

sýnir son þeirra Vífil sem ungabarn á brjósti.
53

 Barbara gerði margar myndir af Vífli og úr 

sumum þeirra gerði hún tréstungur sem hún sendi til fjölskyldu sinnar  í Englandi á 

stríðsárunum, en á þeim tíma voru ljósmyndir taldar grunsamlegar og tengjast 

óvinanjósnum.
54

  

Eins og áður hefur komið fram var svartlistin lítt þekkt hér á landi, og má með sönnu segja að 

Barbara hafi ásamt Jóni Engilberts, sem hóf að gera tréristur og ætingar um 1925,
55

 verið 

brautryðjandi í íslenskri grafíklist. Í raun má halda fram að hún hafi lagt grunninn að íslenskri 

svartlist með tréstungum sínum, sem hún náði einstaklega góðum tökum á snemma á 
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 Björn Th. Björnsson, bls.230. 
49

 http://landogsaga.is/section.php?id=4222&id_art=4313 séð 18.07.2014.  
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 Björn Th. Björnsson, bls.230.  
51

 Íslensk listasaga, frá fyrri hluta 19. aldar til upphafs 21. aldar, III bindi, Abstraktlist, Ritstj. Ólafur Kvaran, 
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D6ru%20%C1rnason séð 19.08.2014. 
53

 Barbara Moray Williams Árnason, Ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.8. 
54

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
55 Aðalsteinn Ingólfsson, Forverar og fyrirheit, um yfirlitsýningu á íslenzkri grafík á þessari öld á Kjarvalsstöðum, 

Dagblaðið, 16. júní 1976, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3062062  séð 13.08.2014.  

http://landogsaga.is/section.php?id=4222&id_art=4313
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=111555&pageId=1335249&lang=is&q=Vi%F0tal%20vi%F0%20Barb%D6ru%20%C1rnason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=111555&pageId=1335249&lang=is&q=Vi%F0tal%20vi%F0%20Barb%D6ru%20%C1rnason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3062062


15 
 

ferlinum, þar sem hún var byrjuð að vinna verk af því tagi í skólanum í Winchester.
56

 Margar 

mynda hennar á samsýningunni voru frá stöðum sem hún hafði heimsótt sumarið áður. Þær 

sýndu frá gömlum sveitabæjum, algróin smáhýsi líkt og Myllukofann á Keldum, æður í 

hreiðri og stuðlabergsrósir, ásamt nærtækari myndefnum úr daglegu lífi hennar líkt og kettir, 

blóm og börn.
57

    

Næstu árin eftir sýninguna fékkst Barbara lítið við tréstungugerð en eftir það hlé, árið 1944 

fór að kveða við annan tón í stíl hennar. Í verkinu Kettir, (Mynd:5) sýnir Barbara mynd af 

læðu sem fjölskyldan á Lækjarbakka átti á þeim tíma,
58

 hringa sig utan um þrjá kettlinga sem 

hún var nýbúin að gjóta. Eins og svo oft áður magnar Barbara upp myndina með því að skera 

af heildarformi læðunnar þannig að hluti hennar lendir utan myndarinnar. Jafnframt fellir hún 

formin, sem öll eru meira og minna bogadregin, í eina samræmda heild. Þegar hér var komið 

sögu var Barbara komin inn á braut stílfæringar sem átti eftir að setja varanlegt mark á feril 

hennar. Ætla má að hönnunarþátturinn í menntun hennar hafi ýtt undir þessa þróun í verkum 

hennar sem eftir þetta einkennast af fínlegum en markvissum hrynjanda líkt og sjá má í 

myndinni Hvalreki frá 1948. Kveikjan að því verki var vatnslitaskissa sem Barbara gerði af 

hvalavöðu sem gekk á land á Snæfellsnesi. Það sama ár dvaldist hún í Grímsey og gerði 

veturinn eftir myndina Stuðlaberg (Mynd:6) þar sem einnig má sjá sömu stílfæringar og 

samfellingar allra forma í myndinni sameinast í eina meginheild. Á sjötta áratugnum hélt 

Barbara áfram á þessari braut og stílfærði í æ ríkara mæli tréstungur sínar, líkt og verkið 

Konan með köttinn, 1952 og Fjölskyldan, 1952 eru gott dæmi um. Tréstungum hennar fer eftir 

þetta óðum fækkandi og eru verkin Fiskþurrkun og Norðurljós  frá 1957 meðal þeirra síðustu 

ásamt samkeppnisverkinu Friður á jörðu frá 1959. Það var missir fyrir íslenska grafíklist að 

Barbara skyldi gefa tréstunguna upp á bátinn. Að einu leyti var um að kenna að oft gat reynst 

erfitt að útvega efni og áhöld og að hinu leyti að tréstungan er afar tímafrekur miðill og gefur 

því lítið í aðra hönd.
59

 Önnur skýring gæti verið á því að Barbara hóf að vinna með nýja hluti. 

Fyrir listakonu sem ávallt vildi prófa eitthvað nýtt, þá getur verið og er að mati sonar hennar 

Vífils, líklegt að hún hafi komist eins langt og hún gat með tréstungur, að hún hafði náð 

persónulegri fullkomnun með þeim miðli. Tréristur hennar eru á allan hátt fíngerðar og 

myndefnið túlkað á þann hátt að ekki verður betur gert. Vera má að með því að færa sig ávallt 
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nær myndefninu og auka þannig á nálægðina eftir því sem leið á ferilinn, hafi hún verið að 

ögra sér með enn meiri smáatriðum og þegar stíll hennar breyttist eftir 1944 hafi það sama 

verið uppá teningnum. Hún byrjaði að túlka hvert form myndefnisins sem hluta af 

heildarforminu fremur en sjálfstætt form innan þess.
60

  

 

2.2 Myndskreytingar við Passíusálma  

Eftir að Barbara flutti til Íslands hélt hún áfram að sjá fyrir sér með því að myndlýsa bækur. 

Flestar bækurnar skreytti hún með teikningum og var bókin Leit ég suður til landa, safn 

erlendra ævintýra og helgisagna, ein fyrsta íslenska bókin sem hún myndskreytti. Þrátt fyrir að 

myndirnar séu teikningar þá er teiknimáti hennar mjög í ætt við tréstungur, þar sem línan er 

líkt og grafin fremur en dregin. Í teikningunum í bókinni tók Barbara í fyrsta skipti á trúarlegu 

myndefni.
61

 Það hefur því naumast verið hending ein að það sama ár hafi hún tekið að sér að 

vinna að myndbálki við Passíusálma séra Hallgríms Péturssonar að beiðni Harðar 

Ásgrímssonar. Það verk var mjög tímafrekt og lauk ekki fyrr en sjö árum síðar, árið 1951 en á 

þeim tíma hafði Hörður lokið störfum. Þegar hann var ekki lengur til staðar gekk Barböru illa 

að koma verkinu frá sér. Það var ekki fyrr en að bandarískur ferðalangur sýndi verkinu áhuga 

og hafði hug á að gefa það út í Bandaríkjunum að Menningarsjóður hafði samband við 

Barböru um útgáfu á því.
62

 Þær birtust með sálmunum tíu árum eftir að Barbara lauk við gerð 

þeirra og þá í viðhafnarútgáfu sjóðsins, í tilefni þess að  liðnar voru þrjár aldir frá því að sr. 

Hallgrímur sendi frá sér nokkur handskrifuð eintök af sálmunum. Frummyndirnar teiknaði 

hún með túsk og eru þær 50 talsins eða jafn margar og sálmarnir. Að ósk listakonunnar voru 

þær afhentar Listasafni Íslands til varðveislu.
63

  

Þótt ekki fari á milli mála að myndröð þessi er stórvirki sem kostaði Barböru ótal 

erfiðisstundir og þar sé margt fagurlega og af hugkvæmni gert, þá eru myndirnar gerðar í 

andstæðu við breitt og voldugt barrokk í skálskap Hallgríms.
64

 Ákvörðun hennar að láta Krist 

og lærisveina hans klæðast buxum og skyrtum ásamt því að hafa Maríu guðsmóður og aðrar 

konur með sjöl og skuplur tóku af allan vafa að myndir hennar væru túlkun 20. aldar 

listamanns á sálmunum. Hún gætti þess þó vandlega að hafa klæðin eins látlaus og einföld og 
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frekast var unnt til að draga ekki athygli frá trúarinntaki myndanna og einnig felldi hún oft 

beinar tilvitnanir í sálmana inn í myndirnar til að tengja þær textanum.
65

 Næstu tvö árin eftir 

að Barbara lauk við myndskreytingu sálmanna gerði hún fjórar tréstungur eftir 

frummyndunum. Þær eru: Flótti lærisveinsins við 33. sálm, Mig þyrstir við 42. sálm, Faðir, í 

þínar hendur við 44. Sálm (Mynd:7) og Um Kristí kunningja sem stóðu langt frá við 47. sálm. 

Engum getum skal að því leitt hvort Barbara hafi ætlað sér að yfirfæra allar myndirnar 

fimmtíu í tréstungu en hafi fallist hendur vegna þess hversu mikið verk það var. Þó er ljóst að 

útgáfa Passíusálmanna með slíkum myndum hefði verið mikill kjörgripur.
66

  

Á meðan hún vann að gerð Passíusálmanna fékkst Barbara einnig við bókaskreytingar og má 

þar á meðal nefna bókina Rikki-tikki-tavi og orrustan við eiturnöðrurnar sem hún gerði árið 

1948. Þetta er ein af fáum bókum sem hún myndskreytir með tréstungum sem eru í svipuðum 

stíl og tréstungurnar frá síðustu tveimur árum hennar í Englandi; er líklegt að hún hafi leitað  

aftur til þess stíls, þar sem hann hæfir efni bókarinnar vel.
67

   

 

3. Vatnslitir sem miðill 

3.1 Fegurðin í fjarlægðinni 

Smám saman fór Barbara að grípa til nýs tjáningarmiðils sem voru vatnslitir. Með þeim miðli 

var hún sjálfráðari og ekki jafn bundin og af tréstungum sem þurftu langan aðdraganda og 

voru jafnframt torunnar. Með vatnslitum gat hún komið til skila því sem fyrir augu hennar 

bar, þar sem viðfangsefni hennar voru úr heimi hins smágerða, allt að því míkrókosmíska, í 

óravíddum landsins. Á meðal myndefna hennar mátti finna litaspil í fjósapolli, flúðastreng í 

læk, steina í hlaðvarpa jafnt sem bifukollur og ýmislegt fleira sem bar fyrir augu hennar á 

fjölmörgum ferðalögum.
68

 Í tímans rás hefur margsinnis verið bent á hvað vatnslitir henti vel 

til að ná fram sérkennum íslenskrar náttúru, einkum gegnsæi litanna. Að frátöldum Ásgrími 

Jónssyni höfðu furðu fáir íslenskir málarar glímt við þennan vandasama miðil þar til Barbara 

valdi hann til að  miðla túlkunum sínum á umhverfinu. Líkt og svo margir aðrir listamenn 
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hreifst hún af fegurð fjallanna en málaði einnig sveitabæi sem þau hjónin dvöldust á 

sumarlangt og annað sem bar fyrir sjónir.
 69

  

Barbara hafði góð tök á vatnslitum frá námsárunum og greina mátti, líkt og í tréstungunum, 

sterka enska hefð í meðferð hennar á þeim fyrstu árin hennar hér á landi. Greinilegt var þó að 

hún fikraði sig fram til persónulegs stíls og sjálfstæðis. Það umbreytingarskeið í list hennar 

kom greinilega fram á sýningu sem þau hjónin héldu í Kirkjusal Þjóðminjasafnsins við 

Hverfisgötu árið 1941. Á þeirri sýningu mátti sjá að hún var að fella af sér skólahaminn og 

nýtti kunnáttu sína til að tjá upplifun sína á ferðum þeirra hjóna sem og daglegu lífi.
70

 Í 

samtali við vinkonu sína Líneyju Jóhannesdóttur tjáði Barbara henni að vatnslitirnir hefðu 

orðið sterkur þáttur í listtúlkun hennar á landinu og náttúrunni.
71

 Með árunum fór hún að líta 

upp frá hinu smágerða í náttúrunni og horfa á og uppgötva fegurðina í fjarlægðinni. Í þeim 

verkum sem hún túlkaði þá upplifun sína, lagði hún meira upp úr formi landslagsins fremur en 

að fanga birtu ákveðins augnabliks.
72

 Þau hjónin ferðuðust einungis til eins áfangastaðar á 

hverju sumri og fengu inni á bóndabæ í viðkomandi sveit og dvöldu þar sumarlangt. Þar 

máluðu þau nær daglega og gerðu myndir af öllu því sem þar var í kring. Í lok hvers sumars 

málaði Barbara myndir af ábúendum bæjanna, börnum sem og fullorðnum (ef þau óskuðu 

eftir því), og gaf fjölskyldunni í þakkarskyni fyrir gestrisnina.
73

 Náttúrumyndir Barböru voru 

þó alltaf fjölbreyttar, þar sem þau ferðuðust svo víða á þeim fjörutíu árum sem þau áttu hér 

saman. Vel má greina margbreytileikann í landslagi Íslands í vatnslitaverkum hennar.
74

  

Á sjöunda áratugnum ferðuðust Barbara og Magnús víða um heim og á þeim ferðalögum 

málaði Barbara einnig margar vatnslitamyndir. Hún leitaðist jafnan við að laga stíl sinn að 

þeim áhrifum sem hún varð fyrir í hverju landi og urðu því vatnslitamyndir hennar ólíkar 

innbyrðis.
75

 

Um miðjan fimmta áratuginn fór Barbara að vinna með ýmis konar línuspil í vatnslitaverkum 

sínum og fella það inn í sumar af landslagsmyndum sínum; má sjá góð dæmi um það í ýmsum 

myndum hennar af Heklugosinu 1947. Í meðförum hennar er myndflöturinn eilítið 

skreytikenndur og má tengja það við bókaskreytingar hennar, þótt einnig megi sjá í því 
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skyldleika við máttugt línuspilið í fantasíumyndum Kjarvals.
76

 Að einu leyti var 

náttúruskilningur Barböru öðruvísi en flestra Íslendinga þar eð hún hafði afar næmt auga fyrir 

viðkvæmum gróðri landsins og málaði hann af einstakri alúð. Einnig var hún nösk að sjá 

fegurð í ýmsu smálegu sem fæstir aðrir veittu eftirtekt. Myndir hennar af því sem næst er 

sjónmáli eru líkt og tréstungurnar, smáar í sniðum og í þeim njóta teiknihæfileikar hennar og 

nosturslegt handbragð sín vel. Í verkinu Blóm í Hekluhrauni frá 1947 (Mynd:8) lætur hún 

línuflúr umliggja hnapp smárra blóma og dregur þannig fram viðkvæma fegurð þeirra. Einnig 

hreifst Barbara af fjölskrúðugu fuglalífi landsins og mun láta nærri að hún hafi teiknað eða 

málað flesta fugla sem hér lifa. Litlar perlur eru myndir Barböru af Maríuerlu sem hún gerði 

við smásöguna Fótbrotna Maríuerlan (Mynd:9) eftir Líneyju Jóhannesdóttur; þær myndir 

voru því miður ekki notaðar í fyrstu útgáfu sögunnar. Myndirnar bera þó með sér að Barbara 

hafi gjörþekkt hreyfingar og atferli þessa smáa og fagra fugls. Ásamt fuglum voru kettir mikið 

eftirlæti í viðfangsefnum hennar. Í verkinu Ættartré Kattanna frá 1947, (Mynd:10) leikur 

Barbara sér með mörg form kattarins og myndar úr þeim tré. Önnur mögnuð kattarmynd er 

Randver, 1949, (Mynd:11) en þar sýnir Barbara bröndóttan feld kattarins með margs konar 

smáformum og flúri svo hann umbreytist í furðuskepnu. Umhverfis köttinn vinnur Barbara 

einnig með mikið línuspil þakið flúri svo úr verður mikið sjónarspil.
77

  

 

3.2 Portrettmyndir 

Barbara fékkst ekki einungis við náttúruna í vatnslitamyndum sínum. Þegar Vífill einkasonur 

þeirra hjóna fæddist 1938, tveimur árum eftir fyrstu kynni við tilvonandi eiginmann sinn í 

göngunni á Vífilsfell,
78

 teiknaði Barbara af honum myndir nær daglega. Orðrómur um það 

barst fljótt út og leiddi til þess að hún fór að gera mikið af barnamyndum til að drýgja tekjur 

sínar og urðu þær myndir hennar fljótt vinsælar meðal almennings.
79

 Hún lagði mikla vinnu í 

þessi verk og fór meðal annars heim til barnanna og fylgdist með þeim í leik og starfi til að 

kynnast persónuleika þeirra ásamt því að fylgjast með þeim þegar þau sváfu svo hún gæti séð 

náttúruleg og afslöppuð svipbrigði þeirra. Mikla áherslu lagði hún á smáatriðin í svipnum til 

að ná fram persónuleika hvers og eins en einnig voru smáatriðin í fínlegum hlutum líkt og 

fingrum barnanna henni mikilvægir. Að hennar mati mátti dæma hæfni  listamanns eða konu 
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eftir því hversu vel þau gátu málað fingur og lagði hún því mikla áherslu á þá í verkum sínum. 

Við gerð verkanna fór Barbara ævinlega fram á það að einhver kæmi með börnunum, foreldri, 

systkini eða annar nákominn til að sitja yfir barninu og lesa fyrir það úr bók eða segja því 

sögu svo það sæti rólegt á meðan Barbara stundaði sína vinnu.
80

 Mikil einlægni og virðing 

einkennir þessi verk hennar, hún var sannur barnavinur og hafði næma tilfinningu fyrir 

persónuleika barna og málaði þau í hefðbundnum portrettstellingum, með mjúkum formum og 

mildum litum líkt og sjá má á myndinni Sigríður Thorlacius, 1957 (Mynd:12).
81

 Þrátt fyrir að 

myndgerð þessi hafi lengst af verið aukageta hjá  Barböru til að safna í ferðasjóð komandi 

sumars, eru þessar barnamyndir oft hreinar perlur. Bestum árangri náði hún er  hún vann 

eingöngu með höfuð og andlitsform barnanna og lét vera blúndur og annað punt. Ef hún hafði 

slíkt með í verkum sínum lét hún það aldrei skyggja á barnið.
82

 Þrátt fyrir þessa miklu 

hæfileka sem Barbara bjó yfir og þær vinsældir sem vatnslitaðar barnamyndir hennar nutu, þá 

hafði hún sjálf minnsta ánægju af þeim. Mikil vinna fylgdi því að heimsækja börnin og 

kynnast þeim, sem og að vinna verkin sjálf. Þetta tók tíma frá frelsi hennar í listsköpun sem 

hún hafði áhuga á og vildi stunda og prufa sig áfram með nýja tækni og miðla. Þrátt fyrir það 

skilaði Barbara aldrei af sér mynd ef hún var ekki fullkomlega ánægð með hana sjálf, svo 

nákvæm var hún sem listakona.
83

    

Barbara málaði einnig vatnslitamyndir af fullorðnu fólki þótt í minna mæli væri og beitti í 

flestum tilfellum sama stílnum og í barnamyndunum, mjúkum formum og mildum litum.
84

 

Einn af þeim sem hún málaði var Jónas frá Hriflu sem var vinur fjölskyldunnar. Sonur hennar 

Vífill rifjar upp þann tíma sem móðir hans vann að portrettmynd hans og hve erfitt módel 

hann gat verið, „sí talandi og á stanslausu iði. Það má í raun segja að öll fjölskyldan hafi liðið 

fyrir þann tíma sem það tók hana að mála hann“ segir Vífill og hlær dátt.
85

 Hins vegar eru til 

fáar myndir, einungis sex til átta þar sem Barbara víkur frá hinu mjúka og fíngerða í portrett 

verkum sínum og notast við skreytistíl með ríkulegu flúri og smáformum sem eru ríkjandi í 

klæðum og bakgrunni þess sem situr fyrir, svipað og hún gerði við náttúru myndirnar við 

Heklu frá 1947 en þó í mun meira mæli.
86

 Heitir og dökkir jarðlitirnir sem einkenna þessar 

myndir gefa þeim munúðarfullan blæ. Myndin Harmónikkuleikari, sem mun vera af Stefáni í 

                                                           
80

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal,  Vífill Magnússon. 
81

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.18. 
82

 Björn Th Björnson, 231-232. 
83

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
84

 Barbara Moray Williams Árnason, ritstjóri Guðbjörg Kristjánsdóttir, bls.18. 
85

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 
86

 Ásta Friðriksdóttir, viðtal, Vífill Magnússon. 



21 
 

Vallarkoti í Grímsey, er sögð vera ein besta mynd Barböru í þessum stíl en nú er því miður 

ekki vitað hvar sú mynd er niðurkomin. Einhverjar fegurstu konumyndir af þessum toga eru 

hinsvegar af Valgerði Briem, 1952 (Mynd:13) og Rannveigu Tómasdóttur. Í báðum þessum 

verkum sker ljóst og hreint andlit sig úr skrautlegum bakgrunni. Smáformin og litavalið í 

bakgrunni er notað til að túlka betur þá manngerð sem situr fyrir og það andrúmsloft sem 

henni fylgir. Þessar mannamyndir Barböru eiga sér enga hliðstæðu í íslenskri listasögu og 

verður að teljast merkur kafli í portrettmyndagerð hér á landi.
87

 Leiða má hugann að því hvort 

það mikla línuspil og skraut sem í myndunum er megi tengja við tréstungu aðferðina þar sem 

vinna þarf hvern flöt með smáum stungum til að fá fram þann fínleika sem hún sóttist eftir í 

verkum sínum. Ekki er hægt að vera viss um það, en þeir sem sátu fyrir í þessum fáu 

skrautlegu og jafnvel tilraunakenndu verkum hennar var fólk sem var náið henni. Það er því 

ekki hægt að útiloka þá kenningu að hér sé Barbara að horfa aftur í átt til grafíkur.
88

 

Í viðtali sem tekið var við Barböru við undirbúning á sýningu sem haldin var í tilefni fimmtíu 

ára afmælis hennar í apríl mánuði, árið 1961 kvaðst hún aldrei hafa verið ánægð með 

portrettmyndir sínar en segir þær hafi verið henni góð skólun og henni mikils virði að vinna 

eftir lifandi fyrirmyndum. Þrátt fyrir það hafi hún aldrei verið ánægð með barnamyndirnar, 

þar sem hún að eigin mati náði ekki neinum persónulegum stíl í þeim og var nokkuð viss um 

að margir málarar gætu málað nákvæmlega eins barnamyndir og hún gerði. Í framhaldi þess 

ræddi hún um að hún hafi heldur ekki náð nógu persónulegum stíl í landslagsmyndum sínum, 

alla vega ekki til að vera ánægð með þær. Að eigin mati hafði henni tekist best í 

bókalýsingum og skreytingum, sér í lagi Passíusálmum sr. Hallgríms Péturssonar en bætir við 

að lendi hún í blindgötu, sé einfaldara að hætta og byrja upp á nýtt.
 
Sem áhrifavald á 

listsköpun hennar nefndi hún fornar hellamyndir og rifjaði upp að hvergi hafi hún orðið fyrir 

jafnmiklum áhrifum og þegar hún sá hellamyndirnar í Lascaux-hellunum í Dordogne í 

Frakklandi (Mynd:14) og að enginn staður hefði gripið hana jafn sterkum tökum síðan.
89

 Til 

að öðlast skilning á þeim myndum, upphafi listarinnar, þarf að leita á vit frumstæðra þjóða og 

reyna að skilja hvers vegna fólk hugsaði ekki um fagurfæði myndanna heldur um notagildi 

þeirra. Það er sérstæð reynsla að hverfa ofan í þessa hella, djúpt inn í bergið gegnum löng og 

þröng göng og sjá svo allt í einu mynd af nauti birtast í geislanum frá luktinni. Eitt er víst að 

enginn fikraði sig svo langt inn til þess eins að skreyta óaðgengilega veggi.
90

 Verkin sem þar 
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hafa fundist eru talin vera 30.000 ára gömul en Barbara sagðist hafa heyrt að þau komist ekki 

í hálfkvisti við málverkin í Altamira-hellunum á Spáni og að þangað langaði hana mikið til að 

komast. Barbara rifjaði upp hve ótrúlega vel myndirnar voru teiknaðar og að engin list hafi 

haft jafn mikil og nærtæk áhrif á hana. Einnig minntist hún á að hana langaði að sjá 

hellamyndirnar í Sahara sem fundust nokkrum árum áður en viðtalið var tekið.
91

 Þegar 

Barbara var spurð um búsetu hennar hér á Íslandi og hvort henni þætti ekki miður að búa í svo 

litlu landi, þar sem aðstaða til að reyna sig í samkeppni við þekkta listamenn er ekki 

sambærileg því sem er erlendis, líkt og í heimalandi hennar Englandi. Svarar Barbara því um 

hæl að hún hafi aldrei verið metnaðargjörn á þann hátt. „Maður verður að gera meiri kröfur til 

sjálfrar sín en til frægðarinnar.“ Jafnframt því benti hún á að hún hafi í raun alltaf haft gott 

tækifæri til þess, þar sem hún hafi jafnan sýnt með Íslendingum og Englendingum, hérlendis 

sem og erlendis.
92

  

Þegar talið barst að kyni hennar hvort henni hafi nokkurn tíma fundist erfiðara að sinna list 

sinni vegna þess að hún sé kona, svaraði Barbara á þann veg að ef hún játaði því, fyndist 

henni líkt og hún væri að játa sig sigraða. Hún yrði að sannfæra sjálfa sig um að hún gæti gert 

allt sem hún vildi en þrátt fyrir það, þá sé skaplyndi konunnar á þann veg að henni væri 

eiginlegra að vinna fyrir aðra. Það er því eðli hennar en ekki utanaðkomandi áhrif sem geta 

gert henni erfitt að skipta sér á milli listar og annarra verkefna. Samt leyfir hún sér að efast um 

hvort henni sé það nokkuð erfiðara en karlmanni. Hver sá listamaður sem ætlar eingöngu að 

lifa fyrir list sína verður að vera eigingjarn og það sé erfiðara fyrir konur en karla.
93

 Er Vífill 

er spurður út í æsku sína með móður sem var svo afkastamikil listakona, segir hann að líf 

listakonunnar og móðurhlutverkið hafi aldrei verið aðskilin, bæði hlutverkin hafi ávallt verið 

til staðar. Hann rifjar upp sífelldan gestagang fólks sem vissi að Barbara og Magnús voru 

yfirleitt heima þar sem vinnustofur þeirra voru á heimilinu. Það kom til að skoða myndir, 

kaupa myndir, sitja fyrir eða til að ræða viðskiptatilboð um framtíðarverk. Milli gesta eða á 

meðan á heimsókn stóð sat Vífill fyrir á þeim nær daglegu myndum sem móðir hans málaði af 

honum.
94
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3.3 Vatnslitaþrykk 

Barbara leitaði aftur til grafíklistarinnar og vann með vatnslitaþrykk síðustu fjögur árin sem 

hún lifði. Er það enn eitt dæmið um þörf hennar fyrir að fara nýjar leiðir innan listsköpunar 

sinnar. Hugmynd kviknaði dag einn þegar Vífill sonur hennar kom heim úr skólanum þar sem 

hann hafði fyrr um daginn setið í tíma í teikningu. Verkefni dagsins hafði verið að gera þrykk 

með kartöflum þar sem þær voru skornar í tvennt og ýmis form skorin í þær. Í framhaldinu 

voru þær málaðar og stimplað með þeim á pappír. Þegar Vífill kom heim með þetta verkefni 

dagsins, kviknaði hugmynd hjá Barböru. Hún lagaði aðferðina að þörfum sínum; ákvað að 

nota gulrófur í stað kartafla þar sem flöturinn var stærri
95

 og efniseiginleikar þeirra ekki alveg 

óskyldir æðalausum viði tréstungunnar. Út frá þeim formum sem mynduðust málaði hún ýmis 

smáblóm svo sem lambagras eða dýr líkt og fugla og ketti.
96

  

Þessi hugmynd hennar þróast síðar yfir í vatnslitaþrykk þar sem hún náði að sameina þessa 

tvo miðla sem hún hafði unnið með, grafík og vatnsliti. Í þeim notaði Barbara grófkornaðan 

hríspappír til að ná fram sérstakri áferð. Þrykkin gerði hún með því að líma pappír á endann á 

viðarplötu úr masóníti sem hún hafði skorið út í ýmis form. Þá var einn litur borinn á 

ákveðinn flöt, pappírinn lagður yfir og liturinn þrykktur á. Þannig gekk ferlið áfram þar til 

búið var að bera liti á alla útskornu fletina og þrykkja þeim jafnóðum á pappírinn. Gott dæmi 

um þessa tækni er myndin Tvær systur, (Mynd:15) sem hún gerði af dætrum Vífils árið 

1974.
97

 Vinna þurfti hratt áður en vatnsliturinn þornaði á plötunni og þrátt fyrir að unnið var 

með sömu stunguna varð þessi aðferð til þess að ekkert verkanna varð eins. Þegar hér er 

komið sögu er Barbara komin langt frá fíngerðu tréstungum og svartmyndum sem fyrst höfðu 

vakið athygli Íslendinga á samsýningu þeirra hjóna 35 árum áður, árið 1937. Barbara var að 

sönnu ekki fyrst listamanna til að þrykkja með masónít-plötu en það var hins vegar óvanalegt 

að nota til þess vatnsliti. Vakti þessi aðferð Barböru því verðskuldaða athygli kunnáttumanna 

jafnt sem listunnenda, og munu vatnslitaþrykkin ásamt tréstungum hennar halda nafni hennar 

á lofti í grafíklistinni.
98

 

Sá markverði árangur sem Barbara náði í tilraunum sínum með vatnslitaþrykk er til vitnis um 

hvernig henni óx ásmegin í list sinni til hins síðasta.
99

 Það sem var einkennandi fyrir stíl 
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hennar í þrykkinu var einkum fólgið í því, að með stórum einföldum formum og léttum 

vatnslit, tókst henni að túlka hið viðkvæma á stórbrotinn hátt. Hún gerði myndir af sofandi 

börnum jafnt og blómasölukonum (Mynd:16) sem ekki eru einasta lausar við alla viðkvæmni 

heldur orka sterkt á áhorfandann.
100

 Barbara var stöðugt leitandi í sköpun sinni, hún var 

sjálfstæð og trú eigin sannfæringu og með því náði hún að gefa íslenskri list nýja vídd.
101
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Lokaorð 

 Í ritgerð þessari hefur verið farið yfir ævi og störf listakonunnar Barböru Moray Williams 

Árnason og sagt frá notkun hennar á tréstungum og vatnslitum. Ekki er hægt annað en dást að 

fjölbreytilegum ferli hennar og þróun sem listakonu sem hvorki var feimin við að fara 

ótroðnar slóðir né reyna sig við hin ýmsu listform. Hún kom til Íslands með fíngerða tækni og 

nákvæman stíl í farteskinu sem var afrakstur strangrar skólagöngu í Englandi. Smám saman 

fann Barbara sjálfstæði sitt sem listakona, hóf að gera tilraunir í listsköpun sinni og fara sínar 

eigin leiðir. Á fyrstu árum sínum hér á landi rýndi hún í það smágerða í náttúrunni og túlkaði 

það á myndfleti sínum með mikilli nálægð, en í kjölfar ferðalaga með Magnúsi eiginmanni 

sínum fór hún að líta upp til fjallanna og fanga fegurð þeirra í verkum sínum. Í fyrstu voru það 

tréstungur sem vöktu athygli á list hennar meðal Íslendinga en með tímanum þegar hún fór að 

nota vatnsliti í meira mæli nutu þau verk hennar ekki síður vinsælda, og þá sér í lagi myndir 

hennar af börnum sem urðu eins konar stöðutákn hjá landsmönnum. Þrátt fyrir vinsældir 

barnamyndanna lét Barbara ekki staðarnumið þar og reyndi sig við nýja tækni og nýjar 

útfærslur í sköpun sinni. Á síðustu árum ævi sinnar fann hún leið til að sameina í 

vatnslitaþrykki, þessar tvo miðla sem hér hefur verið fjallað um, tréstungur og vatnsliti.  
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Myndaskrá 

 

                                                  Mynd: 1. North Stoneham House,    

http://www.willisfleming.org.uk/news/2010/05/chilworth-and-north-stoneham-pictured-in-

the-1870s.html séð 20.08.2014 

 

 

Mynd: 2. Þrastarungi, 1937, tréstunga, 7,6x5 cm Vífill Magnússon 

http://www.willisfleming.org.uk/news/2010/05/chilworth-and-north-stoneham-pictured-in-the-1870s.html
http://www.willisfleming.org.uk/news/2010/05/chilworth-and-north-stoneham-pictured-in-the-1870s.html
http://www.willisfleming.org.uk/news/nsh.jpg
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Mynd: 3. Glerárfoss, 1938, tréstunga, 17x9,5 cm, Listasafn Kópavogs 

 

 

Mynd: 4. Brjóstmylkingur, 1939, tréstunga, 12,5x12,5 cm, Listasafn Kópavogs 
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Mynd: 5. Kettir, 1944, tréstunga, 15x15 cm, Vífill Magnússon 

 

 

Mynd: 6. Stuðlaberg, 1949, tréstunga, 15,5x15 cm, Vífill Magnússon 
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Mynd: 7. Faðir í þínar hendur fel ég minn anda, 1944-51, tréstunga,                                

myndskreyting við Passíusálm 44. 

  

 

Mynd: 8. Blóm í Hekluhrauni, 1947, vatnslitir, 28,5x26,5 cm, Guðrún Árnadóttir 
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Mynd: 9. Maríuerla, um 1960, vatnslitir, 6x8,5 cm, 8,5x8 cm, 7,5x5,5 cm,                   

Listasafn Kópavogs 

 

 

Mynd: 10. Ættartré kattanna, 1947 vatnslitir, 37,5x31 cm, Ástríður Þorsteinsdóttir 
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Mynd: 11. Kötturinn Randver, 1948, vatnslitir, 21x34 cm, Torfhildur Helgadóttir 

 

 

Mynd: 12. Sigríður Thorlacius, 1957, vatnslitir, 54x34,5 cm,                                             

Aðalheiður og Kristján Thorlacius 
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Mynd: 13. Valgerður Briem, 1952, vatnslitir, 40,5x35,5 cm. Valgerður Briem 

 

  

Mynd: 14. Hellamynd frá Lascaux helli í Frakklandi, ca: 17.000 F.K. 
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Mynd: 15. Tvær systur, 1974, vatnslitaþrykk, 35,5x51cm, Sigríður Theódórsdóttir 

 

 

Mynd: 16. Blómsölustúlka, 1974, vatnslitaþrykk, 54,5x38,5 cm, Fríða Sveinsdóttir 
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