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Ágrip 

 
Í þessari ritgerð verður fjallað um áhugaljósmyndun á Íslandi á árunum 1950-1970. 

Þar á meðal tvo þekktustu áhugaljósmyndaklúbba þess tíma, Litla ljósmyndaklúbbinn 

og Félag áhugaljósmyndara, og áhugaljósmyndarana Hjálmar R. Bárðarson og Rafn 

Hafnfjörð. Einnig verður fjallað um deilur áhugaljósmyndara og atvinnuljósmyndara 

á miðjum sjötta áratugnum. Félagsstarf og áherslur ljósmyndaklúbbanna verða skoðuð 

með tilliti til kenninga Pierre Bourdieu um aðgreiningu og flokkun einstaklingsins 

annars vegar og skilgreininga Robert Castel og Dominique Schnapper á áhuga-

ljósmyndurum og mismunandi tegundir áhugaljósmyndaklúbba hins vegar. 
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Inngangur 

Áhugaljósmyndun á Íslandi tók mikinn kipp á árunum 1950-1970. Litli 

ljósmyndaklúbburinn og Félag áhugaljósmyndara, ásamt regnhlífarsamtökunum Hið 

íslenzka ljósmyndafélag, voru þekktustu ljósmyndaklúbbarnir á þessum árum. Félögin 

áttu margt sameiginlegt og störfuðu oft saman en höfðu þó hvert sitt félagsstarf og 

sínar áherslur. Áhugavert er að skoða starf þessara klúbba út frá kenningum franskra 

félagsfræðinga, s.s. hugmyndum Pierre Bordieu um aðgreiningu og menningarlega 

flokkun einstaklingsins og skilgreiningum Robert Caste og Dominique Schnapper á 

áhugaljósmyndurum og mismunandi gerðir ljósmyndaklúbba en kenningar þeirra 

síðarnefndu birtust m.a. í bók Bourdieu, Photography: a middle brow-art. Ein af 

helstu kenningum Castel fjallar um hvernig launakerfi hefur orðið að félagslegu 

viðmiði og hvernig það viðmið er í stöðugum tengslum við félagslega veru. 

Schnapper hefur aftur á móti skrifað félagslegar kenningar um minnihlutahópa, 

verkalýð, borgaralega þegna og þjóðir.  

Að auki verður gert grein fyrir deilum áhugaljósmyndara og atvinnuljósmyndara 

á sjötta áratug liðinnar aldar og fjallað um tvo áhrifamikla áhugaljósmyndara. Annars 

vegar Hjálmar Rögnvald Bárðarson sem hafði mikil áhrif á starf þeirra 

áhugaljósmyndaklúbba sem hann átti í samstarfi við, einkum vegna alþjóðlegra 

tengsla sinna við erlenda áhugaljósmyndaklúbba og –félög. Hins vegar Rafn 

Hafnfjörð sem var einn af stofnfélögum Litla ljósmyndaklúbbsins og var tilraunagjarn 

í listrænni ljósmyndun sinni.  

Fyrst verður fjallað um uppvöxt áhugaljósmyndara á Íslandi. Því næst verða 

teknar fyrir áðurnefndar kenningar þeirra Pierre Bourdieu, Robert Castel og 

Dominique Schnapper og þær útskýrðar. Þá verður fjallað um regnhlífasamtökin og 

áhugaljósmyndaklúbbana tvo og gert grein fyrir starfsemi þeirra og virkni. Sagt 

verður frá samstarfi áhugaljósmyndaklúbbanna og hvað þeir áttu sameiginlegt. Í 

kjölfarið verður greint frá deilum á milli atvinnuljósmyndara og áhugaljósmyndara og 

fjallað um áhugaljósmyndarana Hjálmar R. Bárðarson og Rafn Hafnfjörð. Í 

niðurstöðum verða áhugaljósmyndaklúbbarnir svo skoðaðir í samhengi við kenningar 

þeirra Bourdieu, Castel og Schnapper. 

Prentaðar heimildir um áhugaljósmyndun á Íslandi á þessu tiltekna tímabili er 

helst að finna í heftinu Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970 eftir Guðrúnu Harðardóttur 

sagnfræðing og bókinni Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu eftir Ingu Láru 
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Baldvinsdóttur. Þar rekur Inga Lára ævi Hjálmars, störf og virkni sem 

áhugaljósmyndara, allt frá unglingsárum og fram yfir blómaskeið áhugaljósmyndara. 

Að auki studdist ég við frumgögn, sem ég fékk aðgang að á Ljósmyndasafni Íslands, 

við vinnslu á umfjöllun um áhugaljósmyndaklúbbana. Á Ljósmyndasafni Íslands eru 

varðveitt ýmis gögn sem varða starfsemi klúbbanna, m.a. er þar að finna kvittanir 

fyrir leigubílaferðum, reikninga, meðlimaskírteini, sendibréf, blaðaúrklippur, 

fundargerðir, ljósmyndaverkefni, tímarit og bækur. Þar sem klúbbarnir störfuðu á 

ólíkan hátt eru ekki til sambærileg gögn í einhverjum tilvikum, t.d. var enginn rekstur 

eða blaðaútgáfa á vegum Litla ljósmyndaklúbbsins. Að auki hafa ljósmynda-

klúbbarnir haldið mismiklu til haga og skil til safnsins verið eftir því, t.d. er aðeins 

einn kassi varðveittur frá Litla ljósmyndaklúbbnum en margfalt meiri gögn frá Félagi 

áhugaljósmyndara. Umfjöllunin mótast af því. 

Ég tel þetta rannsóknarefni áhugavert einkum vegna þess að ég er sjálfur 

áhugaljósmyndari og lítið hefur verið skrifað um viðfangsefnið hingað til. Það kom 

mér á óvart í rannsókn minni hversu augljós skil voru á milli starfsemi Litla 

ljósmyndaklúbbsins og Félags áhugaljósmyndara en þau birtust í ólíkri áherslu á 

listrænni nálgun og fræðslu. Einnig kom mér á óvart hversu umfangsmikill og virkur 

félagsskapur Félags áhugaljósmyndara var, bæði hér á landi sem erlendis. 
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Uppvöxtur áhugaljósmyndara á Íslandi 

Ýmsir tæknilegir og efnahagslegir þættir breyttu stöðu ljósmyndarinnar á þriðja 

áratug tuttugustu aldar. Tæknileg þróun gerði myndavélarnar léttari og meðfærilegri 

og með auknum kaupmætti eftir stríð urðu myndavélar almennari eign. Myndaalbúm, 

sem áður voru talin stöðutákn á heimilum, breyttust í hversdagslega eign og 

samdráttur varð hjá atvinnuljósmyndurum við gerð mannamynda. 1  Sérhæfðar 

framköllunarstöðvar auðvelduðu útbreiðslu áhugaljósmyndunar, einkum í Reykjavík, 

en utan þess sáu starfandi ljósmyndarar um framköllun. Áhugaljósmyndarar sinntu 

mikilvægu heimildastarfi með því að taka myndir af umhverfi, atvinnulífi og mannlífi 

í sínu byggðarlagi. Þeir sáu einnig oft um mannamyndatökur og voru því á mörkum 

þess að standa jafnfætis atvinnuljósmyndurum.2 Togstreitan sem skapaðist við það 

birtist m.a. í deilum á milli áhugaljósmyndara og atvinnuljósmyndara um miðja sjötta 

áratuginn en um það verður fjallað nánar síðar. Á næstu árum varð mikil fjölgun 

áhugaljósmyndara og í kjölfarið spruttu upp áhugaljósmyndaklúbbar á sjötta 

áratugnum. 

Eins og Guðrún Harðardóttir hefur bent á, þá er sýning sem opnuð var í 

Listvinasalnum við Freyjugötu 15. mars 1952 talin marka upphafið á blómaskeiði 

áhugaljósmyndara á Íslandi. 3  Á sýningunni mátti sjá 131 ljósmynd frá 40 

áhugaljósmyndurum en samtals fékk sýningarnefndin, skipuð blaðamönnunum 

Þorsteini Jósepssyni og Guðna Þórðarsyni ásamt skipaverkfræðingnum Hjálmari R. 

Bárðarsyni, um 300 myndir til að velja úr. Þátttakendur komu að stórum hluta frá 

Reykjavík en einnig frá Hafnarfirði, Ísafirði og Keflavík. Meðal þeirra var Rafn 

Hafnfjörð sem á eftir að koma við sögu síðar ásamt hinum meðlimum 

sýningarnefndarinnar. Aðeins fjórar konur voru meðal þátttakenda, þær Bíbí 

Gísladóttir, Fjóla Björnsson, Júdit Jónbjörnsdóttir og Herdís Guðmundsdóttir.4 Fyrir 

sýninguna var aðeins vitað um einn klúbb áhugaljósmyndara en sá var í Hafnarfirði 

og taldi fimmtán meðlimi. Það átti þó eftir að breytast á næstu árum.5 

                                                
1 Inga Lára Baldvinsdóttir 2011. Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1945, bls. 69. 
2 Inga Lára Baldvinsdóttir 2011, bls. 77-78. 
2 Inga Lára Baldvinsdóttir 2011, bls. 77-78. 
3 Guðrún Harðardóttir 1999. Ljósmyndun á Íslandi 1950-1970, bls. 15. 
4 „Myndasýning áhugaljósmyndara opnuð í Listvinasalnum í dag kl. 1“ 1952, bls. 7-8 og 
„Athyglisv. ljósmyndasýning opnuð í dag“ 1952, bls. 8. 
5 Hjálmar R. Bárðarson 1952. Um ljósmyndun, bls. 7.  
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Félagsfræðilegar kenningar Bourdieu, Castel og Schnapper 

Pierre Bourdieu um aðgreiningu og flokkun einstaklinga 

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu setti fram kenningu um menningarlega 

aðgreiningu einstaklinga hvor frá öðrum: 

 

Vitaskuld getur hlutlægur mismunur samsvarað huglægum 

mismun enda hafa listamenn, sem aðgreindir eru á hlutlægan 

hátt, löngum leitast við að gera sig auðkennilega, einkum með 

stíl sínum, ytra sniði og því sem einkennir þá eina, til 

aðgreiningar frá viðfangsefni þeirra og hlutverki. ... Með því 

að greina sig frá öðrum er tilvist þeirra tryggð. En í því felst 

þó ekki að allur mismunur eigi rót sína að rekja til þeirra 

viðleitni að greina sig frá öðrum. Til allrar hamingju nægir 

ekki að leita að mismuninum til þess að finna hann og í heimi 

þar sem flestir kappkosta að vera frábrugðnir öðrum er oft nóg 

að láta það ógert til þess að vera mjög frábrugðin hinum ...6 

 

Samkvæmt þessari kenningu er það stíllinn sem aðgreinir t.d. einstaklinga. Þessi 

kenning Bourdieu ýtir undir kenningar Robert Castel og Dominique Schnapper um 

aðgreiningu áhugaljósmyndara frá atvinnumönnum annars vegar og einstaklingum 

sem taka myndir af fjölskyldulífinu og öðrum atburðum einkalífsins hins vegar. Þær 

kenningar verður fjallað um í næsta kafla.  

Áðurnefndur aukinn áhugi áhugaljósmyndara, almennari myndavélaeign og breytt 

eftirspurn eru í samræmi við kenningar Bourdieu um aðgreiningargildið. 

Kenningarnar má heimfæra á áhugaljósmyndara sem tóku stundum yfir verkefni 

atvinnuljósmyndara, sbr. dómsmálið sem fjallað verður um síðar. Samhliða breyttri 

eftirspurn breytist smekkurinn en um það segir Bordieu: 

 

                                                
6 Bourdieu 2007. Almenningsálitið er ekki til, bls. 51. 
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Breytt eftirspurn veldur breyttum smekk. Í tónlist sést þetta best 

á því að eftirspurnin lyftist upp á hærra stig um leið og gæði 

þess sem er í boði dala, þ.e. með tilkomu hljómplötunnar. ... 

Þegar eftirspurnin færist upp á hærra stig á sér stað ákveðin 

hliðrun í formgerð smekksins. ... Vara hefur tilhneigingu til að 

glata fágæti sínu og þar með aðgreiningargildi eftir því sem 

þeim neytendum fjölgar, sem bæði vilja tileinka sér hana og eru 

færir um það. Verði vara almenningseign rýrnar aðgreiningar-

gildi hennar. Hlutur sem verður annars flokks vara hefur ekki 

lengur neinn aðgreiningarmátt. Vörur sem áður voru forréttindi 

fámenns hóps verða þannig hversdagslegar.7 

 

Með almennari myndavélaeign breyttist eftirspurnin, mannamyndatökur 

atvinnuljósmyndara urðu ekki lengur jafn eftirsóttar og ljósmyndin varð 

hversdagslegri. Þannig töpuðu atvinnuljósmyndarar fágæti sínu og aðgreiningargildi. 

Bourdieu setti einnig fram kenningar um hvernig hærra menntunarstig flokkar 

einstaklinga í sama hóp:  

 

Hærra menntunarstig skilar sér m.a. í því sem ég kalla vísun á 

samfélagsstöðu („tignarstöðu fylgja félagslegar skyldur“) og 

ræður því að handhafar ákveðins námstitils, líkt og handhafa 

aðalstitils, stunda ákveðnar iðjur - sækja söfn, kaupa plötuspilara, 

lesa Le Monde - sem marka félagslega sérstöðu þeirra, eða með 

öðrum „félagseðli“ þeirra.8 

 

Með öðrum orðum: einstaklingar með sömu menntun eða þekkingu eru þ.a.l. með 

sameiginlegan áhuga á ákveðnu viðfangsefni og sækja því í sömu iðjur. Þessi orð 

Bourdieu má setja í samhengi við áhugasvið áhugaljósmyndara. Reikna má með að  

einstaklingar sem hafa áhuga á ljósmyndun, sæki sömu staði (ljósmyndabúðir, 

sýningar og ljósmyndafundi), kaupi sömu hluti (myndavélar, linsur og aðra aukahluti) 

og lesi sér til um sama viðfangsefnið í sömu miðlum (tímaritum og bókum). 

Áhugaljósmyndaklúbbarnir sem stofnaðir voru um miðja tuttugustu öldina hér á landi 

                                                
7 Bourdieu 2007, bls. 55-56. 
8 Bourdieu 2007, bls. 55. 
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voru því tilvaldir miðjupunktar fyrir þá mörgu áhugaljósmyndara sem vildu hittast, 

ræða sín áhugamál og fá fræðslu í gegnum fyrirlestra eða önnur erindi. 

 

Robert Castel og Dominique Schnapper um aðgreiningu 

áhugaljósmyndara og ólíkar gerðir ljósmyndaklúbba 

Almenningur velur sér oftar en ekki persónuleg viðfangsefni til að taka myndir af eins 

og t.d. fjölskyldu sína og nánasta umhverfi, við tækifæri líkt og afmæli eða jól. Þess 

háttar myndefni ratar oftar en ekki í myndaalbúm heimilisins á meðan listrænar 

ljósmyndir gera það í flestum tilvikum ekki. Að mati Castel og Schnapper er það fyrst 

og fremst sameiginlegur áhugi á ljósmyndum sem tengir saman félagsmenn 

ljósmyndaklúbba en einnig sterkari löngun til að taka öðruvísi ljósmyndir en 

almenningur. Þeir einstaklingar sem vilja teljast til áhugaljósmyndara þurfa því að 

venja sig af því að ljósmynda eingöngu fjölskylduna, vini og aðra persónulega 

viðburði. Þess í stað eiga þeir að leggja áherslu á önnur verkefni, þ.e. ljósmyndun sem 

sker sig frá hefðbundnum fjölskyldumyndum 9  því eins og aðgreiningarkenning 

Bourdieu segir þá er það stíllinn sem aðgreinir einstaklingana. Stíllinn, og þar með 

aðgreiningin, þróast með æfingu ljósmyndarans og þeirri fræðslu sem hann sækir sér, 

t.d. í gegnum starf ljósmyndaklúbba. Í ljósmyndaklúbbum hittast einstaklingar með 

sama áhugasvið, sbr. menntastigsflokkun Bourdieu, sem ræða ljósmyndir hvers 

annars og benda á hvað er gott og hvað mætti gera betur. Þannig þróast myndastíll og 

nálgun hvers og eins.  

Samkvæmt félagslegum kenningum Robert Castel og Dominique Schnapper eru 

tvær tegundir áhugaljósmyndaklúbba: Annars vegar er um að ræða listræna klúbba 

sem óttast að virkni þeirra minnki fyrir áhrif  tækninnar. Hins vegar eru þeir sem 

sækja í tæknina til að finna þar réttlætingu fyrir virkni þeirra sem ljósmyndarar.10 

Greina má Litla ljósmyndaklúbbinn og Félag áhugaljósmyndara samkvæmt þessum 

kenningum Castel og Schnapper ásamt aðgreiningu áhugaljósmyndara frá þeim sem 

taka hefðbundnar fjölskyldumyndir. 

                                                
9 Castel & Schnapper 1990. Aesthetic Ambitions and Social Aspirations: The Camera Club as 
a Secondary Club, bls. 103-105. 
10 Castel & Schnapper 1990, bls. 105. 
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Áhugaljósmyndaklúbbar á Íslandi 1950-1970 

Hið íslenzka ljósmyndafélag 

Sú mikla athygli sem ljósmyndasýningin í Listvinasalnum á Freyjugötu þann 15. mars 

1952 vakti varð Hjálmari R. Bárðarsyni mikil hvatning. Eins og Inga Lára 

Baldvinsdóttir hefur bent á, þá hafði hann fundið fyrir miklum áhuga almennings til 

áhugaljósmyndunar enda hafði myndavélaeign aukist umtalsvert í kjölfar batnandi 

efnahagsástands í landinu. Hjálmar hafði sjálfur stundað nám í skipaverkfræði í 

Kaupmannahöfn og var meðlimur í Amager Fotoklubb, einum fremsta 

áhugaljósmyndaklúbb Dana. Hjálmar vildi fræða og miðla af reynslu sinni um 

ljósmyndun11 en þegar hann sneri heim til Íslands sá hann að hér bráðvantaði virk 

áhugamannafélög. Hann stofnaði því Hið íslenzka ljósmyndafélag (HÍL) þann 18. 

október 1952, rúmlega hálfu ári eftir sýninguna í Listvinasalnum. Hjálmar var 

formaður félagsins en auk hans skipuðu Guðni Þórðarson og Páll Jónsson fyrstu stjórn 

þess. Þorsteinn  Jósepsson og Jón Kaldal sátu í varastjórn og endurskoðun. 12 

Tilgangur félagsins var m.a. að fá viðurkennt listrænt viðhorf fólks til 

ljósmyndunarinnar ásamt því að efla og vekja skilning fólks á auknum listrænum 

kröfum. Stefna félagsins var að veita fólki „leiðbeiningar um gerð góðra ljósmynda, 

þar sem kröfur til listræns myndagildis eru látnar sitja í fyrirrúmi eins og í vaxandi 

mæli gerist nú meðal menningarþjóða“.13 

Hið íslenzka ljósmyndafélag var í raun regnhlífarsamtök smærri 

áhugaljósmyndaklúbba hérlendis og það var fullgildur aðili að FIAP  

(Fédération Internationale de l'Art Photographique eða Alþjóðasambandi 

ljósmyndunarlistarinnar).14 Samstarfið við FIAP bauð upp á að félagið gat sent 

myndir íslenskra áhugaljósmyndara til annarra landa í skiptum fyrir ljósmyndir frá 

erlendum áhugaljósmyndaklúbbum en Hjálmar sá um alþjóðlegu samskiptin fyrir 

hönd Hins íslenzka ljósmyndafélags. Hið íslenzka ljósmyndafélag kom einnig að 

uppsetningu alþjóðlegra ljósmyndasýninga á vegum FIAP auk þess að taka þátt í 

                                                
11 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011. Hjálmar R. Bárðarson í svarthvítu. bls. 11 og 15. 
12 „Í gær var stofnað Hið íslenzka ljósmyndafélag“ 1952, bls. 2. 
13 „Ljósmyndafélag með listrænar kröfur til ljósmynda“ 1952, bls. [8]. 
14 Í fundargerð er útlistað: FEDERATION INTERNATIONAL de 'l'ART PHOTOGRAPHIQUE 
eða Alþjóðasamband Ljósmyndunarlistarinnar. 
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þeim. Ljósmyndasýningar þessar voru haldnar annað hvert ár15 og var gefin út vegleg 

ljósmyndabók í tilefni hverrar sýningar í aðdraganda þeirra næstu.16 Þessar bækur 

gáfu áhugaljósmyndurum tækifæri til að koma sér á framfæri um allan heim og sýna 

öðrum brot af því besta hverju sinni. 

 

Litli ljósmyndaklúbburinn  

Litli ljósmyndaklúbburinn (LL) var stofnaður 9. janúar 1953 að frumkvæði Óttars 

Kjartanssonar sem jafnframt var fyrsti formaður félagsins. Aðrir stofnmeðlimir voru 

Guðjón B. Jónsson, Gunnar Pétursson, Kristinn Sigurjónsson, Magnús Daníelsson, 

Rafn Hafnfjörð og Þorsteinn Ásgeirsson – allir ungir áhugaljósmyndarar.17 Líkt og hjá 

Hinu íslenzka ljósmyndafélagi var stefna klúbbsins að víkka skilning á listrænni hlið 

ljósmyndunar. 18  Eins og Guðrún Harðardóttir hefur bent á þá var starfsemi 

atvinnuljósmyndara orðin fremur einsleit, langmest var um hefðbundnar manna-

myndtökur á ljósmyndastofum og lítið um frekari sérhæfingar, að undanskildum Jóni 

Kaldal sem þekktur var fyrir listrænar portrait-myndir. Það var í raun ekki fyrr en 

Leifur Þorsteinsson kom heim úr námi í auglýsingaljósmyndun frá Danmörku árið 

1963 sem annar vísir að sérhæfingu varð til hér á landi.19 Leifur gjörbreytti stöðu 

atvinnuljósmyndunar á Íslandi. Hann var m.a. fyrstur til að þróa nýjar aðferðir með lit 

í auglýsinga- og iðnaðarljósmyndun hér á landi og lyfti henni á hærra stig 

fagmennsku.20  

Starfsemi, nefndarstörf og fundarhald 

Meðlimir Litla ljósmyndaklúbbsins voru lengst af sjö21 og voru fundirnir til fjölda ára 

haldnir í íbúð móður Óttars við Lækjargötu í Reykjavík þar sem hann bjó einnig.22 

Starfsemi klúbbsins var mjög formleg sem birtist m.a. í formlegri ljósmyndagagnrýni 

og skipun nefnda. Á hverjum fundi fengu félagsmenn verkefni sem leysa átti fyrir 

                                                
15 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 15-16. 
16 Hjálmar R. Bárðaron [fyrir hönd HÍL] 1954. 
17 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 16. 
18 Rafn Hafnfjörð 1959. 
19 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 6-7. 
20 Ljósmyndasafn Reykjavíkur 2015 
21 Óttar Kjartanson 1959. 
22 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 74 [viðtal við Rafn Hafnfjörð]. 
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næsta fund. Þá voru þau rædd og gagnrýnd. Samkvæmt stefnu klúbbsins var 

mikilvægt að leggja áherslu á listræna hlið ljósmyndunar. Þess vegna snérust 

verkefnin ekki eingöngu um að taka ljósmyndir af ákveðnum viðfangsefnum heldur 

var lögð áhersla á myndskurð og myndbyggingu, en hvortveggja er stór þáttur í 

listrænni ljósmyndun. Myndskurðarverkefnin gengu út á að sýna fram á besta 

myndskurðinn, ýmist út frá sömu ljósmynd eða sömu negatífu. Ef unnið var eftir 

negatífu varð útkoma eftirvinnslunnar í myrkraherbergin einnig breytileg.23 Æfingar í 

myndbyggingu, sem voru þjálfun í að raða niður á myndflötinn,24 birtust einnig í 

úrklippuverkefnum sem gerð voru með einföldum svörtum geómetrískum formum 

límd á hvítan þykkan pappír.25 Í efnismeiri verkefni voru notaðir svartir, gulir, rauðir 

og bláir ferhyrningar í mismunandi stærðum og lögun sem raðað var upp og þeir 

límdir niður eftir auga hvers og eins þátttakenda.26 Óhætt er að segja að síðarnefnda 

verkefnið hafi verið undir áhrifum abstraktlistar, þar á meðal Composition-

strangflatarverka Piet Mondrian sem hann gerði á þriðja og fjórða áratugnum. Önnur 

listræn verkefni voru t.d. þematengd en þá var sama myndefnið valið fyrir 

þátttakendur til að ljósmynda, s.s. höggmynd Ásmundar Sveinssonar, Járnsmiðurinn, 

eða mannshendur, og fengu þátttakendur frjálsar hendur með útfærslu, sjónarhorn, 

myndbyggingu og eftirvinnslu.27 

Þrátt fyrir að klúbburinn væri smár í sniðum var skipað í ýmsar nefndir strax á 

fyrsta starfsári. Ein nefnd átti að samþykkja fyrirkomulag myndagagnrýninnar og 

ákveða hvernig skila ætti af sér ljósmyndunum. Önnur þriggja manna bókanefnd gerði 

skýra og greinagóða reglugerð í þeirri von um að koma upp góðu safni af 

ljósmyndabókum og tímaritum. Að auki var skipuð tveggja manna mynda-

albúmsnefnd sem átti að halda til haga úrvalsmyndum félagsmanna sem skilað var inn 

samkvæmt ákveðnum samþykktum skilyrðum. Úrvalsmyndirnar, sem settar voru í 

myndaalbúm og geymdar í vörslu bókavarðar félagsins, áttu að sýna framför 

félagsmanna á myndræna sviðinu „eða afturför á því líkamlega, því ein myndin er 

ávallt af honum sjálfum“.28 

                                                
23 Gögn frá LL: 2. verkefni 2. apríl 1953 og hluti af 10. verkefni 4. apríl. 1955. 
24 Gögn frá FÁ: Fundargerð 26. fundar, 9. febrúar 1956. 
25 Gögn frá LL: 6. verkefni 1. apríl 1954, 8. verkefni 23. febrúar 1955 og 13. verkefni 6. 
desember 1956. 
26 Gögn frá LL: [verkefni er ónúmerað] 28. apríl 1959. 
27 Gögn frá LL: 7. verkefni 26. maí 1954 og 9. verkefni 4. apríl 1955. 
28 Gögn frá LL: Guðjón B Jónsson Njálsgötu 100 [reglugerðir og fl.]. 
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Á fundum klúbbsins voru verkefnin gagnrýnd af félagsmönnum. Mismikill 

metnaður virðist hafa verið í gagnrýninni, sem ýmist var handskrifuð eða slegin inn 

með ritvél, og í sumum tilvikum voru þær leynilegar, þ.e. óundirritaðar. Þó í flestum 

tilvikum hafi gagnrýnin verið ítarleg, jafnvel allt að tvær blaðsíður að lengd, voru 

sumir fámálli en aðrir. Í gögnum fyrsta verkefnisins sést það vel í óundirritaðri 

gagnrýni um landslagsmynd af dranga sem staðsettur er í fljóti, vinstra megin við 

miðju myndarinnar, tekin á björtum sumardegi í portrait-sniði:29 

 

Nr. 6 . Hefi ekkert út á þessa mynd að setja og tel hana góða. 

 

Einkunn: 630 

 

Önnur óundirrituð gagnrýni um sömu ljósmynd er töluvert ólík þeirri hér að ofan. Í 

þeirri gagnrýni, þar sem kafað er mun dýpra og skýrt mun ítarlegra frá, stendur 

orðrétt: 

 

Mynd no.6: 

 

 Algengt motiv,sem margir spreyta sig á.' Þokkaleg mynd,tekin 

eins og flest allir taka mynd á þessum sama stað. Hvernig væri að 

gera heiðarlega tilraun og reyna að sjá þetta motiv frá nýjum 

sjónarhól? Það gæti verið þess virði að reyna það.Þetta er sæmilega 

vel uppbyggð mynd,drangurinn í ánni vinstra megin,er vel 

staðsettur á myndfletinum og kletturinn til hægri finnst mér gefa 

gott jafnvægi í myndina. 

 Svolítið mætti skera af myndinni hægra megin og galli finnst mér 

að landslagið í fjarska,er látið byrja nærri því íhorni myndarinnar 

efst til vinstri. Þessvegna væri æskilegara að fá að sjá dálítið meira 

af himninum,ef hann er þá til á filmunni. 

 Áreiðanlega mætti líka fá út betri ský heldur en sjást þarna með 

því t,d. að eftirlýsa í stækkuninni. 

                                                
29 Sjá viðauka 1. 
30 Gögn frá LL: 1. verkefni 6. mars 1953. 
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Það má vel vera að það hafi verið reynt eitthvað við þessa 

mynd,maður tekur eftir því að himinn er dekkstur efst í hægra 

horni,en ekki allur jafn eins og myndi vera fallegast. 

 

Einkunn: 5.5.31 

 

Í lok ítarlegrar og óundirritaðrar gagnrýni um þröngt skorna portrait-ljósmynd af ungri 

konu að varalita sig, hugsi á svip32 má sjá að þeir stefndu hátt. Þar stendur orðrétt: 

 

Ef til vill er hér|á ferðinni tilvonandi meistari í portrait 

myndatöku,enda mun Litli Ljósmyndaklúbburinn þurfa á mörgum 

meisturum að halda,við næstu sýningar hér heima,fyrir utan 

alþjóðasýningar um allan heim á næstu árum.33 

  

Þrátt fyrir að vera „einungis“ áhugaljósmyndarar voru sumir meðlima klúbbsins með 

sterkar skoðanir. Þær sjást einna helst í gagnrýni þeirra en venjan var að segja álit sitt 

umbúðalítið um myndir hvers annars34 og því gat gagnrýnin í sumum tilfellum verið 

ansi hörð. Það sést t.a.m. í upphafsorðum óundirritaðari gagnrýni um ljósmynd sem 

tekin er á björtum degi. Ljósmyndin er af tveimur fiskibátum, bundnum við bryggju, 

ásamt fjórum árabátum í forgrunni, bundnir í land með köðlum, sem draga augað út úr 

myndinni til hægri:35 „Það er ekki gott að segja hvað vakir fyrir höfundi þessarar 

myndar“. Í kjölfarið útlistar gagnrýnandinn hvað betur mætti fara og hvetur 

ljósmyndarann til að fara aftur á sama stað og taka einfaldari mynd. Aðrir félagsmenn 

fengu álíka útreið á þessum fyrsta gagnrýnisfundi og voru einkunnir hjá flestum 

fremur lágar.36  

Innlent og erlent samstarf  

Til að auka þekkingu meðlima Litla ljósmyndaklúbbsins var leitað til fróðari manna. 

Óttar Kjartansson sendi Jóni Kaldal, Hjálmari R. Bárðarsyni, Páli Jónssyni o.fl. bréf 

ásamt ljósmynd en það tíðkaðist „mikið erlendis ... að leita álits reyndra manna á hinu 
                                                
31 Gögn frá LL: 1. verkefni 6. mars 1953.  
32 Sjá viðauka 2. 
33 Gögn frá LL: 1. verkefni 6. mars 1953. 
34 Óttar Kjartanson 1959. 
35 Sjá viðauka 3. 
36 Gögn frá LL: 1. verkefni 6. mars 1953. 
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"fótografiska" sviði um ýmis atriði viðvíkjandi ljósmyndun, í fræðsluskyni fyrir þá 

sem eru skemur á veg komnir“.37 Samkvæmt formanninum var tilskurður ljósmynda, 

sem var í takt við verkefni þeirra, vinsæll um þessar mundir. Viðtakendur bréfsins áttu 

að skera ljósmyndina til og „yrðu skriflegar tillögur um aðra útfærslu og vinnu á 

myndinni vel þegnar“.38 Viðtakendur bréfsins virðast hafa tekið vel í beiðnina því þeir 

heimsóttu klúbbinn og unnu verkefni með félagsmönnum.39 

Litli ljósmyndaklúbburinn átti í samstarfi við Fotóklúbbinn á Akranesi. Hófust 

samskipti þeirra seint árið 1958 með bréfi sem Jakob Sigurðsson skrifaði fyrir hönd 

Fotóklúbbsins, en hann taldi þá sex meðlimi. Jakob lagði til að „þjáningabræður“ 

þeirra í Reykjavík myndu skipta á myndum við Fotó-klúbbinn til að gagnrýna og 

senda svo gagnrýnina til baka ásamt auðkenningu á hverri mynd til að kynnast þeim 

betur.40 Svar Litla ljósmyndaklúbbsins barst ekki fyrr en í mars 1959 en vegna anna lá 

fundarhald klúbbsins niðri um tíma. Félagsmenn Litla ljósmyndaklúbbsins voru vissir 

um að samskipti klúbbanna tveggja yrði þeim báðum til gagns og gaman og sendu 

myndir með til sýnis frá einu af myndatökuverkefnunum.41 Rafn Hafnfjörð skrifaði í 

kjölfarið eins manns gagnrýni og tók fram að „við í Litla Ljósmyndaklúbbnum höfum 

reynt að leggja sem mesta áherslu á hina listrænu hlið myndanna og reynt eftir 

fremsta megni að þroska hjá okkur mat á slíkum myndum“.42 Fotóklúbburinn sendi 

gagnrýni sína til baka seint í apríl 195943 og í svari Litla ljósmyndaklúbbsins var sagt 

frá tímabundnu sumarfríi.44 Ekki eru til fleiri bréf milli þessara tveggja klúbba á 

Ljósmyndasafni Íslands. Því má draga þá ályktun að samstarfinu hafi lokið eftir 

aðeins hálfs árs bréfaskriftir þar sem ekki hafi verið áhugi eða vilji til frekari 

samstarfs eftir sumarfríið.  

Ljósmyndir meðlima Litla ljósmyndaklúbbsins birtust fremur sjaldan utan 

landsteinanna. Einhverjar ljósmyndir birtust í norskum tímaritum45 og t.a.m. hafði 

ungur Svíi skriflegt samband, eftir að umfjöllun um klúbbinn birtist í sænska 

                                                
37 Óttar Kjartansson 1954. 
38 Óttar Kjartansson 1954. 
39 Gögn frá LL: 5. verkefni 27. janúar 1954. 
40 Jakob Sigurðson 1958.  
41 Óttar Kjartanson 1959. 
42 Rafn Hafnfjörð 1959. 
43 Sverre Valtýsson 1959. 
44 Litli ljósmyndaklúbburinn [engin sérstakur höf.] 1959.  
45 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 18 [samtal við Óttar Kjartansson 11.02.1998] 
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ljósmyndablaðinu FOTO, sagði frá sjálfum sér og vildi komast í samstarf.46 Honum 

var svarað með upplýsingum um klúbbinn og boðið upp á skipti á myndum, auk þess 

sem hann var spurður um myndavélaeign, félagsstarf í öðrum áhuga-

ljósmyndaklúbbum og um þátttöku í sýningarhaldi.47 Ekki eru til fleiri gögn um 

samskipti þeirra á Ljósmyndasafni Íslands og því óljóst hvort frekara samstarf hafi 

orðið þeirra á milli. 

Þátttaka í sýningum og starfslok  

Þrátt fyrir að vera fremur tregir við dreifa myndum sínum, sérstaklega erlendis, fengu 

meðlimir klúbbsins samt tækifæri til að taka þátt í erlendri stórsýningu. Í byrjun 

febrúar 1954 leitaði Hjálmar, fyrir hönd Hins íslenzka ljósmyndafélags, til meðlima 

Litla ljósmyndaklúbbsins vegna alþjóðasýningar FIAP í Barselóna sama ár. Hjálmar 

var í leit að úrvals ljósmyndum sem teknar yrðu til greina sem „kandídatar“ og sendar 

á sýninguna fyrir Íslands hönd.48 Svo fór að Gunnar Pétursson var eini meðlimur Litla 

ljósmyndaklúbbsins sem átti ljósmynd á sýningunni en betur verður gert grein fyrir 

þátttöku Íslendinga á þessari sýningu síðar í ritgerðinni.  

Fyrsta og eina ljósmyndasýning Litla ljósmyndaklúbbsins markaði tímamót í 

félagsstarfi klúbbsins. Sýningin var haldin í Bogasal Þjóðminjasafnsins árið 1961 og 

var afurð átta ára starfs klúbbsins. Sýningin vakti gífurlega athygli 49  en fjórir 

meðlimir ljósmyndaklúbbsins tóku þátt, þeir Kristinn Sigurjónsson, Óttar 

Kjartansson, Rafn Hafnfjörð og Guðmundur W. Vilhjálmsson, en sá síðastnefndi slóst 

í hópinn 1959.50 Félag áhugaljósmyndara tók boði Litla ljósmyndaklúbbsins að halda 

fund í Bogasalnum á meðan sýningin stóð yfir.51 Formaður Félags áhugaljósmyndara 

taldi ljósmyndasýninguna vera þá bestu sem haldin hafði verið hér á landi, bæði hvað 

varðaði ljósmyndirnar sjálfar sem og uppsetningu þeirra. Björn Th. Björnson 

listfræðingur hrósaði einnig sýningunni en gagnrýndi um leið afmælissýningu 

Ljósmyndarafélags Íslands í útvarpsþætti sínum Úr heimi myndlistarinnar og sagði 

                                                
46 Ulf Wilmenius 1954.  
47 Litli ljósmyndklúbburinn [höf „secratary“] 1954.  
48 Hjálmar R. Bárðaron [fyrir hönd HÍL] 1954. 
49 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 74 og 84 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
50 Kristín Arnþórsdóttir 2010. Bogasalurinn. Sérsýningar í Bogasal og Þjóðminjasafni 1950-
1998, bls. 19-20. 
51 Gögn frá FÁ: Fundargerð 67. fundar 15. mars 1961. 
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myndirnar ekki uppfylla þær kröfur sem gerðar voru til atvinnuljósmyndara.52 Eftir 

sýninguna dró úr starfsemi Litla Ljósmyndaklúbbsins vegna anna í einkalífi meðlima. 

Einu til tveimur árum síðar brast endanlega forsendan fyrir áframhaldandi starfi þegar 

áhugasvið klúbbanna tóku ólíkar stefnur.53 

 

Ljósmyndafélag Reykjavíkur / Félag áhugaljósmyndara 

Ljósmyndafélag Reykjavíkur var stofnað þann 6. febrúar 1953, tæplega mánuði eftir 

stofnun Litla ljósmyndaklúbbsins. Nafn félagsins var breytt í Félag áhugaljósmyndara 

(FÁ) nokkrum mánuðum síðar eftir deilur áhugaljósmyndara við atvinnuljósmyndara. 

Til hagræðingar verður notast við Félag áhugaljósmyndara hér eftir. Félagið varð 

strax töluvert stærri í sniðum en sá „Litli“ því stofnmeðlimir voru 36 talsins, allt 

karlmenn. Meðal þeirra voru allir meðlimir Litla ljósmyndaklúbbsins og Hjálmar R. 

Bárðarson. Haraldur Teitsson var kosinn fyrsti formaður félagsins og svokölluð 7 

manna nefnd var valin til aðstoðar stjórninni en þrír meðlimir Litla 

ljósmyndaklúbbsins, þeir Gunnar Pétursson, Óttar Kjartansson og Rafn Hafnfjörð 

voru þar á meðal.54 Félagsmönnum fjölgaði hratt fyrsta starfsárið, úr 36 í 92, eða um 

255%.55 Fyrstu kvenkyns áhugaljósmyndararnir gengu ekki í félagið fyrr en á fimmta 

fundi félagsins. Það voru þær Helga Guðbrandsdóttir, Ingibjörg Ólafsdóttir, Kristín 

Jóhannsdóttir og Lilý G. Tryggvadóttir.56 Aðsókn kvenna í félagið var fremur dræm 

næstu árin og kona var ekki kosin í nefnd fyrr en á aðalfundi árið 195757 en engin 

gögn eru til um hvort þær hafi gefið kost á sér fram að því. Eftir aðeins þriggja ára 

starfsemi virðist sem lægð hafi komist í félagsstarfið því Karl Magnússon lagði fram 

tillögur um hvernig mætti örva starf klúbbsins.58 Á fundi sem haldin var um tveimur 

mánuðum síðar höfðu félagsmenn lítið kynnt sér tillögurnar, svo áhuginn virðist hafa 

verið takmarkaður. Á sama fundi lagði Brynjólfur Hallgrímsson til að í staðinn fyrir 

að skipa félagsmenn í hópa myndu reyndari og lengra komnir félagsmenn leiðbeina 

þeim sem skemur væru komnir. Var sú tillagabreyting samþykkt af þeim 40-50 

                                                
52 Gögn frá FÁ: Fundargerð 68. fundar 27. mars 1961. 
53 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 18. 
54 Gögn frá FÁ: Fundargerð stofnfundar 6. febrúar 1953. 
55 Gögn frá FÁ: Fundargerð 2. aðalfundar, 12. mars 1954. 
56 Gögn frá FÁ: Fundargerð 5. fundar 7. maí 1953. 
57 Gögn frá FÁ: Fundargerð 36. fundar, 25. febrúar 1957. 
58 Gögn frá FÁ: Fundargerð 25. fundar 17. janúar 1956. 
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meðlimum sem sátu fundinn.59 Svo virðist sem breytingartillögurnar og fundurinn 

sem slíkur hafi haft mikil áhrif því aðsókn jókst og fjölgun varð á næsta fundi 

félagsins. Um 100 manns sóttu fundinn, sem var tæplega 100% aukning frá síðasta 

fundi, en 34 nýjir meðlimir, þar af ein kona, voru teknir inn.60 Á næsta fundi voru 17 

nýjir félagsmenn samþykktir, þar af ein kona.61 Nýliðar þurftu meðmæli og samþykki 

annarra félagsmanna til að fá inngöngu í ljósmyndaklúbbinn og voru félagsmenn af 

öllum stéttum samfélagsins, allt frá námsmönnum til lögfræðinga. Eftir því sem leið á 

starf félagsins komu meðlimir víðar að, m.a. frá nærsveitum Reykjavíkur, Hellu og 

Hrunamannahreppi svo dæmi séu tekin.62 

Á stofnfundinum voru samþykkt félagsgjöld sem nota átti til að kaupa 

ljósmyndapappír og fleira. Ljósmyndaklúbburinn fékk afslætti hjá ýmsum 

ljósmyndavörubúðum í gegnum árin og voru afsláttarkjörin m.a. notuð til að hvetja 

meðlimi til að borga félagsgjöldin þegar þau skiluðu sér illa því félagsmenn gátu ekki 

nýtt afsláttinn nema vera með skuldlaus félagsskírteini. 63  Félagið hagnaðist um 

rúmlega 7.000 krónur á sinni fyrstu ljósmyndasýningu og heildarhagnaður það ár var 

rúmlega 9.500 krónur.64 Eftir fimm ára starfsemi höfðu eignir aukist í 24.000 kr. en 

kostnaður var rúmlega 7.000 kr., þar af helmingur vegna byggingar vinnustofu 

(myrkrarherbergis) sem leigð var út til félagsmanna.65 Vinnustofan átti eftir að hafa 

neikvæð áhrif á reksturinn. Á aðalfundi árið 1959, og næstu ár á eftir, var rætt um að 

loka vinnustofunni vegna dræmrar þátttöku, sem bitnaði á rekstri félagsins, en 

formaður félagsins taldi það beina afturför.66 Tilraunir til að létta undir rekstur 

félagsins og örva félagsstarfið birtust meðal annars í ýmsum breytingartillögum í 

tengslum við blaðaútgáfu, vinnustofuna, fundarstaði og innheimtu félagsgjalda.67 

Mikill áhugi virðist hafa verið fyrir starfsemi klúbbsins. Það sést vel í ört fjölgandi 

félagsmönnum, sérstaklega á milli fyrsta og annars starfsárs. Samkvæmt fundarbókum 

virðist þó áhugi og virkni félagskvenna hafa verið dræm og má því líta svo á að 

starfsemi klúbbsins hafi nær eingöngu verið karlkyns áhugamál. Fjarlægð virðist ekki 
                                                
59 Gögn frá FÁ: Fundargerð 28. fundar 26. mars 1956. 
60 Gögn frá FÁ: Fundargerð 29. fundar 28. apríl 1956. 
61 Gögn frá FÁ: Fundargerð 30. fundar 31. maí 1956. 
62 Gögn frá FÁ: almennt í fundargerðum. Inngöngur í félagið voru nánast á hverjum fundi. 
63 Gögn frá FÁ: Fundargerð 76. fundar, 26. mars 1962. 
64 Gögn frá FÁ: Fundargerð 3. aðalfundar, 17. febrúar 1955. 
65 Gögn frá FÁ: Fundargerð 22. fundar - 36. fundar. 
66 Gögn frá FÁ: Fundargerð 52. fundar (aðalfundur) 15. mars 1959 og fundargerð 91. fundar 
26. febrúar 1964. 
67 Gögn frá FÁ: Fundargerð 84. fundar 25. mars 1963. 
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hafa hindrað áhugaljósmyndara á landsbyggðinni í að grennslast fyrir um starfsemi 

klúbbsins því áhuga gætti allstaðar að á landinu, m.a. frá Reyðarfirði.68 

Rekstur félagsins byrjaði vel en gekk upp og niður eftir það. Innheimtur 

félagsgjalda gengu misvel þrátt fyrir átak og breyttu innheimtufyrirkomulagi. 

Mögulega endurspeglar það raunverulegan áhuga félagsmanna á félagsstarfinu, þ.e. 

þeir sem borguðu félagsgjöldin höfðu virkilegan áhuga. 

Starfsemi, nefndarstörf og fundarhald 

Starfsemi félagsins var umsvifamikil og mjög formleg. Það sést í miklu magni 

frumgagna sem haldið hefur verið til haga, einkum í skipulagi fundargerða, 

nefndarstarfa, geymslu reikninga, bæklinga, blaða og fleira. Líkt og meðlimir Litla 

ljósmyndaklúbbsins fengu félagsmenn Félags áhugaljósmyndara úthlutað verkefnum 

með ákveðnu þema á mánaðarlegum fundum en rétt er að taka fram að fundarhöld 

lágu niðri yfir sumartímann, júní-ágúst. Á næsta fundi var haldin samkeppni þar sem 

myndirnar voru gagnrýndar. Mismikil þátttaka var í myndasamkeppnunum. Á 

haustmánuðum 1958 var t.a.m. mjög dræm þátttaka, aðeins tvær til átta ljósmyndir 

hvert sinn, þrátt fyrir að félagsmenn væru þá um 300 talsins.69 Þátttakan jókst í 

flestum tilvikum þegar vegleg verðlaun voru í boði, t.d. ljósmælir frá 

Gleraungasölunni70, eða möguleiki á að sýna erlendis. Það átti þó ekki alltaf við. Árið 

1961 mætti aðeins einn félagsmaður, Helgi S. Haraldsson, með mynd á fund og fékk 

því verðlaunin – Ljósmyndabókin eftir Gösta Skoglund í nýútkominni þýðingu 

Hjálmars R. Bárðarsonar – „fyrir að sýna þessa virðingaverðu tilraun“.71 Metþátttaka 

frá upphafi var í mars 1960 en þá bárust 56 myndir í myndasamkeppnina og var 

þemað „frjálst val“.72 

Umsvif félagsins kallaði á nefndir til að halda betur utan um starfsemina. Meðal 

þeirra var þriggja manna nefnd sem fékk það hlutverk að þýða erlend orð sem notuð 

voru í sambandi við ljósmyndatækni. 73  Einnig var skipuð þriggja manna 

framkvæmdanefnd, blaðanefnd sem sá um útgáfu fréttablaðs, og dómnefnd eða 

                                                
68 Kristján Ólason 1958. 
69 Gögn frá FÁ: Fundargerð 47. fundar 24. sept 1958. 
70 Gögn frá FÁ: Fundargerð 47. fundar 24. sept 1958 og 48. fundar 22. október 1958. 
71 Gögn frá FÁ: Fundargerð 73. fundar 27. nóvember 1961. 
72 Gögn frá FÁ: Fundargerð 60. fundar 29. mars 1960. 
73 Gögn frá FÁ: Fundargerð 45. fundar, 29. apríl 1958. 
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gagnrýnisnefnd.74 Svo virðist sem nefndirnar hafi staðið sig misvel því þegar rætt var 

um að búa til skemmtinefnd ári síðar benti Sigmundur Andrésson á að þær nefndir 

sem þegar voru starfandi höfðu undantekningarlítið aldrei látið í sér heyra.75 

Félagið hafði enga fasta fundaraðstöðu en sömdu þó stundum um húsnæði til 

styttri tíma. Fyrstu fimm fundirnir voru haldnir í húsi Verzlunarmannafélags 

Reykjavíkur við Vonarstræti en meðal annarra fundarstaða í gegnum árin voru Café 

Höll, Tjarnarkaffi, sýningarskáli Ásmundar Sveinssonar, Gagnfræðiskóli 

Austurbæjar, Silfurtunglið og Bogasalur Þjóðminjasafnsins.76 Á haustmánuðum 1957 

hélt séra Bragi Friðriksson, framkvæmdastjóri Æskulýðsráðsins, erindi fyrir 

félagsmenn. Ástæðan var samstarf Æskulýðsráðsins og Félags áhugaljósmyndara en 

megininntak Æskulýðsráðsins var að „beina áhuga ungs fólks inn á heilbrigðar 

brautir“. Með samstarfinu fékk félagið afnot af húsnæði tómstundaheimilis 

Æskulýðsráðsins að Lindargötu 50 til fundarhalda77. Í staðinn stofnaði ljósmynda-

félagið unglingadeild og stóð fyrir myndasamkeppnum fyrir unglinga sem kallaðist 

„Ljósmyndasamkeppni skólanna“.78 

Út frá þessu má ráða að mikil áhersla hafi verið lögð á myndasamkeppnir, bæði 

innan félagsins og í samstarfi við Æskulýðsráðið, þó virknin hafi verið mismikil. Ætla 

má að erfitt hafi verið fyrir jafn stóran ljósmyndaklúbb að hafa ekki fasta fundarstöðu 

og því var skipað í nefndir til að eiga auðveldara með að halda utan um starfsemina.  

Draga má þá ályktun að hlutverk nefndanna hafi verið að auka fræðslu og þekkingu 

(blaðanefndin) og kunnáttu (dómnefndin) hjá félagsmönnum.  

Erindi og útgáfa 

Félag áhugaljósmyndara stóð fyrir ýmsum uppákomum og fékk bæði félagsmenn og 

utanaðkomandi aðila til að halda ýmis erindi í formi fyrirlestra, gagnrýni og fræðslu. 

Björn Th. Björnsson listfræðingur var tíður gestur og hélt m.a. erindi um 

myndbyggingu og gullsniðið,79 gagnrýndi ómerktar myndir félagsmanna80 og hélt 

                                                
74 Gögn frá FÁ: Fundargerð 59. fundar 29. febrúar 1960. 
75 Gögn frá FÁ: Fundargerð 65. fundar 23. janúar 1961. 
76 Gögn frá FÁ: Fundargerð stofnfundar 6. febrúar 1953 - 91. fundar 26. febrúar 1964. 
77 Gögn frá FÁ: Fundargerð 40. fundar 11. október 1957. 
78 Gögn frá FÁ: Ljósmyndasamkeppni skólanna. 
79 Gögn frá FÁ: Fundargerð 33. fundar 15. nóv 1956. 
80 Gögn frá FÁ: Fundargerð 48. fundar 22. okt 1958, 49. fundar 13. nóvember 1948 og 69. 
fundar 24. apríl 1961. 
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fyrirlestur um myndlist og þróunarsögu hennar.81 Hann fjallaði einnig um ljósmyndir 

sem sendar voru á sýningu í Valkenburg í Hollandi í janúar árið 1960. Honum fannst 

ekki mikið til þeirra koma og spurði hvort félagsmenn klúbbsins ætluðu að stunda 

ljósmyndun sem dægradvöl eða hvort félagið „hyggðist ætla að keppa og stuðla að 

listrænni ljósmyndagerð í landinu“.82 Björn hélt líka tölu um ljósmyndagerð franska 

ljósmyndarans Hippolyte Bayard sem var þá talinn fyrsti listræni ljósmyndarinn.83 

Félagið fékk Ljósmyndaklúbbinn Myndbræður til að ræða starfsemi sína 84  og 

Benedikt Gunnarsson listmálari sýndi og sagði frá litskuggamyndum af verkum 

Rembrandts og nokkurra annara hollenskra málara. 85  Gísli Jónsson rafmagns-

verkfræðingur hélt erindi, með milligöngu Ljóstæknifélags Íslands, um 

grundvallaratriði ljóssins og ýmsa tækni tengda því með tilliti til myndatöku.86 

Kristján Jóhannesson fjallaði um grafískar myndir og notaði myndir eftir sjálfan sig 

sem og myndir eftir félagsmenn úr fótóklúbbnum Írisi.87  

Áhugaljósmyndarar fylgdust með og voru fljótir að tileinka sér tækninýjungar, 

einnig fyrir tíma áhugaljósmyndaklúbbanna tveggja. Til dæmis var 

áhugaljósmyndarinn og úrsmiðurinn Sigurður Tómasson fyrstur til að taka 

litljósmyndir á Íslandi. Ein stök litmynd, merkt ártalinu 1924, er varðveitt í 

myndasafni hans á Þjóðminjasafni Íslands. 88  Meðlimir Félags áhugaljósmyndara 

fylgdust vel með tækninýjungum sem urðu stór hluti af starfsemi félagsins. Meðal 

þeirra tækninýjunga sem kynntar voru á fundunum voru þrívíddar kvikmyndir sem 

tveir félagsmenn tóku bæði erlendis og innanlands en það var í fyrsta skipti sem slíkar 

myndir voru sýndar hér á landi.89 Adolf Karlsson flutti erindi um Ektachrome-

litfilmur90 og Stefán Nikulásson sagði frá nýkominni filmutegund, Tri-X91, ásamt því 

að sýna nýja tegund myndavéla, Poloroid, þremur og hálfu ári síðar.92 Sagt var frá 

nýrri myndavélategund frá Bell & Howell sem var með fastan lokunarhraða, ljósmæli 

                                                
81 FÁ-blaðið: 1959, bls. 3, Gögn frá FÁ: fundargerð 53. fundar 28. apríl 1959 og 58. fundar 1. 
febrúar 1960. 
82 Gögn frá FÁ: Fundargerð 61. fundar 26. apríl 1960. 
83 Gögn frá FÁ: Fundargerð 82. fundar 28. janúar 1963. 
84 Gögn frá FÁ: Fundargerð 56. fundar 28. október 1959. 
85 Gögn frá FÁ: Fundargerð 63. fundar 1. nóv 1960. 
86 Gögn frá FÁ: Fundargerð 72. fundar 30 okt. 1961. 
87 FÁ-blaðið 1962, bls. 2. 
88 Inga Lára Baldvinsdóttir 2001, bls. 78. 
89 Gögn frá FÁ: Fundargerð 8. fundar 30. september 1953. 
90 Gögn frá FÁ: Fundargerð 29. fundar 25. apríl 1956. 
91 Gögn frá FÁ: Fundargerð 21. fundar 28. apríl 1955. 
92 Gögn frá FÁ: Fundargerð 49. fundar 13. nóv 1958. 
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sem breytti ljósopinu sjálfkrafa eftir birtunni og tveggja filmuhraða stillingu.93 Ævar 

Jóhannesson fjallaði um framköllun á Agfa-litfilmum, sem hann hafði gert tilraunir 

með94 og Þorvaldur Jónsson kynnti nýjustu gerð Weston-ljósmæla.95 

Félag áhugaljósmyndara stóð fyrir útgáfu FÁ-blaðsins, fréttablaðs til 

félagsmanna, og var blaðið unnið í sjálfboðastarfi af blaðanefndinni. Þar voru m.a. 

auglýstir komandi fundir en slíkar auglýsingar voru stundum líka í dagblöðum. FÁ-

blaðið kom fyrst út árið 1956. Gefin voru út sex til níu tölublöð á ári, eitt blað fyrir 

hvern fund. Meðal efnis í blaðinu voru greinar eftir félagsmenn auk kennsluefnis, 

fróðleiks og greina um tæknimál tengd ljósmyndun, s.s. framköllun og stilling 

ljósabúnaða.96 Útgáfu FÁ-blaðsins var hætt haustið 1965 þar sem hún „var orðin 

félaginu um megn“.97 Þetta var ekki eina blaðaútgáfa félagsins því vorið 1972 hófu 

þeir útgáfu á fyrsta íslenska ljósmyndablaðinu á almennum markaði og stóð til að gefa 

út tvö til þrjú blöð á ári.98 Blaðið hét Ljósmyndablaðið og var hugsað sem fræðslublað 

um ljósmyndun og átti að auðvelda áhugaljósmyndurum að birta ljósmyndir og 

greinar, kynna Félag áhugaljósmyndara og auka áhuga á góðri ljósmyndun. Líkt og 

með FÁ-blaðið var Ljósmyndablaðið unnið í sjálfboðastarfi. Blaðið var selt í öllum 

ljósmyndaverslunum í Reykjavík en litlu upplagi var dreift á landsbyggðina. Útgáfa 

blaðsins var ekki langlíf. Hagnaður þess var lítill sem enginn og því var útgáfu 

blaðsins hætt stuttu síðar.99 

Áhersla á fræðslu og tækni virðist hafa verið mikil hjá félaginu. Takmark 

félagsins virðist hafa verið að víkka áhugasvið félagsmanna með erindum tengdum 

listrænni ljósmyndun og fræðslu um innlenda og erlenda myndlist. Fræðslan var ekki 

aðeins bundin við fundi því hún birtist einnig í greinum í FÁ-blaðinu, sem sent var 

heim til félagsmanna, og hinu skammlífa Ljósmyndablaði. Tækninýjungar voru 

kynntar reglulega á fundum félagsins og náðu allt frá framköllun ákveðinna 

filmutegunda til þrívíðra kvikmynda, eins og fyrr segir. Í flestum tilvikum voru það 

félagsmennirnir sjálfir sem prufuðu sig áfram og kynntu niðurstöður tilrauna sinna 

                                                
93 Gögn frá FÁ: Fundargerð 51. fundar 27. janúar 1959. 
94 Gögn frá FÁ: Fundargerð 54. fundar 28. maí 1959. 
95 Gögn frá FÁ: Fundargerð 87. fundar 30. september 1963. 
96 FÁ-blaðið 1956, 1.tbl. 1.árg. 
97 „Áhugaljósm.“ 1965, bls. 9. 
98 „Félag áhugaljósmyndara gefur út ljósmyndablað“ 1972, bls. 18. 
99 Gögn frá FÁ: Fréttatilkynning frá Félagi áhugaljósmyndara, 28. apríl 1972 og Skúli Þór 
Magnússon 1972. 
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fyrir hinum félagsmönnunum. Félag áhugaljósmyndara var því í senn bæði fræðilegur 

og tæknilegur klúbbur. 

Innlent og erlent samstarf 

Á stofnfundinum lagði Þorvarður R. Jónsson fundarstjóri til að stjórnin myndi hefja 

samstarf við Hið íslenzka ljósmyndafélag sem var, eins og áður sagði, meðlimur í 

FIAP, og gat því rutt félagsmönnum leið til samstarfs við sambandsfélög FIAP með 

skiptum á ljósmyndum og kvikmyndum. Hjálmar R. Bárðarson, formaður Hins 

íslenzka ljósmyndafélag, sagði frá starfsemi félagsins og FIAP og eftir kynninguna 

var gengið til atkvæðagreiðslu þar sem samstarf Félags áhugaljósmyndara og Hins 

íslenzka ljósmyndafélags var samþykkt samhljóða. 100  Samkvæmt fundargerðum 

Félags áhugaljósmyndara voru kvikmyndasýningar og/eða ljósmyndir sýndar 

reglulega á fundum. Þetta var bæði innlent og erlent efni – þá í gegnum FIAP – en 

einn félagsmaður úr hópnum tók að sér útskýringar. Sýningarnar vöktu oftast mikla 

hrifningu félagsmanna en félagið sendi einnig út ljósmyndir til erlendra 

ljósmyndaklúbba.101 Meðal annarra samstarfa má nefna samstarf við ljósmyndaklúbba 

í Svíþjóð og Noregi ásamt Áhugafélagi Ísfirðinga sem birtist m.a. í því að þeir sendu 

farandssýningu vestur og fengu aðra í bæinn í staðinn.102  Fyrir utan áðurnefnt 

samstarf við Æskulýðsráðið má einnig minnast á sendibréf frá Fótóklúbbnum á 

Akranesi, þeim sama og hafði samband við Litla ljósmyndaklúbbinn, en hann óskaði 

m.a. eftir nánari upplýsingum um ljósmyndaklúbbinn og möguleika á að fá erlend 

myndasöfn til sín.103  

Þátttaka í sýningum og starfslok 

Félag áhugaljósmyndara stóð fyrir og tók þátt í ýmsum sýningum. Strax á fyrsta 

starfsári var rætt um að halda sýningu og var 7 manna aðstoðarnefndinni falið að 

skoða það.104 Sýningin var haldin í sal Þjóðminjasafnsins dagana 23. október til 14. 

nóvember árið 1954 en félagið starfaði þá ennþá undir nafninu Ljósmyndafélag 

                                                
100 Gögn frá FÁ: Fundargerð 1. aðalfundar 6. febrúar 1953. 
101 Gögn frá FÁ: almennt í fundargerðum. 
102 Gögn frá FÁ: ýmis sendibréf. 
103 Jakob Sigurðsson 1959. 
Í gögnum FÁ er mikið magn af sendibréfum sem þarfnast nánari úrvinnslu sem er utan 
þessara ritgerðar. 
104 Gögn frá FÁ: Fundargerð 7. fundar, 15. júní 1953. 
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Reykjavíkur.105 Sýningin vakti mikla athygli og var skrifað þó nokkuð um hana í 

blöðum enda fyrsta sýning sem haldin var á vegum áhugafélags í ljósmyndun. Þrátt 

fyrir að sýningin væri á vegum áhugafélags tóku sex atvinnuljósmyndarar þátt í henni, 

þeir Óli Páll Kristjánsson, Sigurður Guðmundsson, Guðmundur Hannesson, Jón 

Kaldal, Guðmundur Erlendsson og Hannes Pálsson. Öllum var heimilt að senda inn 

ljósmyndir sem dómnefnd grisjaði síðan úr, óháð því hvort þeir voru í félaginu eða 

ekki. Markmið sýningarinnar var að auka áhuga almennings á listrænni ljósmyndun 

þar sem myndefnið sjálft laut í lægra haldi fyrir uppbyggingu myndarinnar.106 Önnur 

ljósmyndasýning félagsins var haldin 9.-24. nóvember 1957 í Listamannaskálanum107 

og seldust 87 ljósmyndir af þeim 462 sem sýndar voru.108 Félagið tók á móti Foto 

expo-ljósmyndasýningunni frá Eskilstuna í Svíþjóð og setti hana upp í sýningarsal 

Ásmundar Sveinssonar við Sigtún haustið 1958. Haldin var kosning meðal 

sýningargesta á bestu ljósmyndunum og fór svo að ljósmyndir félagsmanna Félags 

áhugaljósmyndara urðu ótvíræðir sigurvegarar með um 2/3 heildaratkvæða 

sýningargesta, eða 631 atkvæði, á meðan Finnar, Norðmenn, Þjóðverjar, Danir, Svíar 

og Bretar fengu samtals aðeins 215 atkvæði.109 Félagið hélt sýningu í Morgunblaðs-

glugganum árið 1961 sem vakti einnig mikla athygli.110 Utanríkisráðuneytið leitaði til 

félagsins vegna mynda „um Ísland og íslenzka atvinnuvegi og aðrar myndir, sem 

væru einkennandi fyrir íslenzka náttúru“. Félagsmönnum þótti hinsvegar tilboð 

Utanríkisráðuneytisins, greiðsla upp á 500 krónur, óhagstætt fyrir „negatív 

myndarinnar og allan birtingarréttinn“.111 Um haustið sama ár urðu aftur miklar 

umræður um birtingarrétt og greiðslu fyrir ljósmyndir. Þar á meðal var rætt um 

stofnun samtaka áhugaljósmyndara og nauðsyn þess að selja ekki myndir undir 

ákveðnu lágmarksverði.112 

Mikil gróska var í sýningarstarfi íslenskra áhugaljósmyndara erlendis. Á fundi 

haustið 1955 tilkynnti Hjálmar að fimm áhugaljósmyndarar á Íslandi hefðu fengið 

mismargar myndir samþykktar á sýningu FIAP. Gunnar Pétursson (LL) fékk fimm 

myndir samþykktar en Ralph Hannam (FÁ), Þorsteinn Jósepsson (HÍL), Jón Kaldal 

                                                
105 Gögn frá FÁ: Fundargerð 41. fundar, 6. desember 1957. 
106 „90 myndir á sýningu Ljósmyndafélags Rvk í Þjóðminjasafninu“ 1954, bls. 2. 
107 Gögn frá FÁ: Fundargerð 41. fundar, 6. desember 1957. 
108 FÁ-blaðið: 1958, bls. 1. 
109 Gögn frá FÁ: Fundargerð 49. fundar, 13. nóv 1958. 
110 Gögn frá FÁ: Fundargerð 66. fundar 20. febrúar 1961. 
111 Gögn frá FÁ: Fundargerð 77. fundar 30. apríl 1962. 
112 Gögn frá FÁ: Fundargerð 80. fundar 29. október 1962. 
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(HÍL) og Hjálmar sjálfur (HÍL) fengu allir tvær myndir samþykktar hver. Að auki 

voru birtar ljósmyndir eftir Hjálmar, Hannam og Gunnar, ein ljósmynd hver, í bók 

sem gefin var út í tengslum við sýninguna.113 Á sama fundi sagði Hjálmar einnig frá 

því að fjórtán Íslendingar hefðu sýnt tuttugu ljósmyndir á Norðurlandasýningu sem 

haldin var vorið áður og góð umfjöllun hafi einkennt íslensku ljósmyndirnar, m.a. í 

sænska tímaritinu Nordisk Tidsskrift for Fotografi, og var mynd Gunnars Péturssonar, 

Bæn engilsins, sérstaklega tekin fyrir. Stjórn félagsins og Hjálmar voru ávallt ötul í að 

hvetja félagsmenn til að taka þátt í keppnum innanhúss114 og Hjálmar lagði fast að 

félagsmönnum að senda myndir á sýningar erlendis því „hann væri alltaf að fá 

boðsbréf á ýmsar sýningar úti um heim“.115 

Íslensk framkvæmdanefnd á vegum listiðnaðarsýningarinnar sem halda átti í París 

árið 1958 leitaði til félagsins og óskaði eftir ljósmyndum á sýninguna.116 Myndirnar 

fengu misjafna dóma í gegnum árin. Forstöðumaður sýningarinnar Europa Foto 1960 

fór ekki fögrum orðum um myndir félagsmanna, sagði þær lélegar 117  en 

Ólympíunefnd sýningar, sem haldin var í tengslum við Ólympíuleikana í Róm árið 

1960, lýsti hins vegar ánægju sinni yfir þeim myndum sem þangað voru sendar.118 

Á síðasta fundi félagsins sem ritaður er í fundarbók var „engin skýrsla ... flutt um 

starfsemi á liðnu ári, og afgreiðslu reikninga var frestað“. Ný stjórn var kosin og í 

kaffihléinu var “rætt um samstarf við áhugahópa erlendis og hugsanlega 

áróðursstarfsemi til að fjölga félagsmönnum“. Svo virðist sem allt loft væri úr 

félagsmönnum því næsti fundur, sem halda átti í maí, féll niður.119 Ekki eru til gögn 

um frekari fundarhöld en munnlegar heimildir herma að félagið hafi ekki fundað frá 

því um 1983120 og því má draga þá ályktun að starfsemi klúbbsins sé liðin undir lok. 

 

 

 
                                                
113 FIAP Annuaire Yearbook Jahrbuch Annuario 1956, bls. 109-111. 
114 Gögn frá FÁ: Fundargerð: almennt. 
115 Gögn frá FÁ: Fundargerð 22. fundar 19. september 1955. 
116 Gögn frá FÁ: Fundargerð 46. fundar, 29. maí 1958. 
117 Gögn frá FÁ: Fundargerð 61. fundar 26. apríl 1960. 
118 Gögn frá FÁ: Fundargerð 62. fundar 26. september 1960. 
119 Gögn frá FÁ: Fundargerð aðalfundar 3. apríl 1974. 
120 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 16 [samtal við Svavar G. Jónsson 17.02.1998]. 
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Samstarf og sameiginlegt hjá áhugaljósmyndaklúbbunum 

Af skjölum Litla ljósmyndaklúbbsins og Félags áhugaljósmyndara má sjá að þó 

nokkuð var um samstarf þeirra á milli. Félag áhugaljósmyndara fékk t.a.m. Guðjón B. 

Jónsson, formann Litla ljósmyndaklúbbsins, til að sjá um fundarstjórn fyrir hönd Litla 

ljósmyndaklúbbsins í febrúar 1956 og sagði hann frá starfi félagsins og listrænum 

verkefnum þess. 121  Guðjón var kjörinn formaður Félags áhugaljósmyndara á 

aðalfundi rúmlega ári síðar, án þess þó að vera á fundinum sjálfur.122 Guðjón kom 

aftur þremur árum síðar, ásamt Óttari Kjartanssyni og Kristni Sigurjónssyni, þar sem 

þeir héldu fyrirlestra og sýndu ljósmyndir frá meðlimum Litla ljósmyndaklúbbsins.123 

Eins og áður hefur komið fram hélt Félag áhugaljósmyndara fund í Bogasal 

Þjóðminjasafnsins á sama tíma og ljósmyndasýning Litla ljósmyndaklúbbsins stóð 

yfir. Ralph Hannam (FÁ) sagði álit sitt á útfærslu, uppbyggingu, skurði og formi 

myndanna og Rafn Hafnfjörð (LL) svaraði spurningum fundarmanna um tæknileg 

atriði myndanna.124 

Þrátt fyrir að ljósmyndaklúbbarnir væru af ólíkri stærðargráðu mátti sjá sitthvað 

sameiginlegt með þeim en líka sérstöðu. Fyrir utan ofangreint samstarf störfuðu þeir 

báðir með formlegum hætti, bjuggu m.a. til nefndir í kringum félagsstarfið, héldu 

myndasamkeppnir og voru með innanhússgagnrýni. Einnig héldu félagsmenn beggja 

ljósmyndaklúbba ljósmyndasýningar hér á landi, þó mismargar, ásamt því að taka þátt 

í sýningum á erlendri grundu en þá frekar sem einstaklingar heldur en á vegum 

klúbbanna. Sérstaða klúbbanna sást aðallega í ólíkri áherslu, á listrænu hliðina 

annarsvegar og tæknilegu hliðina hinsvegar. Litli ljósmyndaklúbburinn var mun 

listrænni en Félag áhugaljósmyndara en líklega hefur smæð þess fyrrnefnda gefið 

meira svigrúm til listrænna tilrauna. Það má velta því fyrir sér hvort svigrúmið hafi 

komið til vegna þess að flestir meðlima klúbbsins voru einnig meðlimir í Félagi 

áhugaljósmyndara en þar gátu þeir svalað þörfinni fyrir tæknilega hlutanum. Í 

verkefnum Litla ljósmyndaklúbbsins kemur fram sterk áhersla á myndbyggingu og 

form fremur en efnisvalið sjálft. Segja má að Litli ljósmyndaklúbburinn hafi verið að 

einhverju leyti undir áhrifum abstraktsins. Meðlimir klúbbsins reyndu m.a. að láta 

                                                
121 Gögn frá FÁ: Fundargerð 26. fundar 9. febrúar 1956. 
122 Gögn frá FÁ: Fundargerð 26. fundar, 9. febrúar 1956 og fundargerð 36. fundar, 25. febrúar 
1957. 
123 Gögn frá FÁ: Fundargerð 46. fundar, 29. maí 1958. 
124 Gögn frá FÁ: Fundargerð 67. fundar 15. mars 1961. 
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verk sín standa jafnfætis málverkinu sbr. sýningu klúbbsins í Bogasalnum árið 1961 

þar sem fagurfræði ljósmyndarinnar sjálfrar var þeim keppiefli „í leit sinni að formum 

og samspili ljóss og skugga“, eins og segir í sýningaskrá sýningarinnar.125 

 

Deilur Ljósmyndarafélags Íslands og áhugaljósmyndara 

Ljósmyndarafélag Íslands var stofnað árið 1926 sem fagfélag þeirra sem höfðu lokið 

ljósmyndanámi og unnu við ljósmyndaiðn. Félagið var nær eingöngu hugsað sem 

hagsmunafélag félagsmanna og kom t.d. á fót lámarksgjaldtaxta, föstum frídögum um 

hátíðir og á sumrin, ásamt því að berjast fyrir tollalækkun á ljósmyndavörum. Frá 

byrjun lagði félagið upp með að gera menntun í greininni lögbundna í 

iðnfræðslulögum og var það samþykkt ári eftir stofnun þess. Hagnýt mál vógu þyngst 

í starfsemi félagsins, t.d. verðlagsmál og að tryggja að aðrir en ljósmyndarar með 

íslenskt sveinspróf hefðu ekki atvinnu af ljósmyndun.126  

Ljósmyndarafélag Íslands og áhugaljósmyndarar stóðu í deilum árið 1955. Eins 

og áður sagði var starfsemi atvinnuljósmyndara orðin einsleit, langmest var af 

hefðbundnum mannamyndtökum á ljósmyndastofum og lítið um sérhæfingar. Það var 

einmitt listræn sérstaða áhugaljósmyndara sem varð kveikjan á deilunum. 

Ljósmyndarafélagið kærði áhugaljósmyndarana Hjálmar R. Bárðarson og Guðna 

Þórðarson fyrir að taka beiðni forstjóra Iðnsýningarinnar, sem haldin var í Reykjavík 

árið 1952127, um að gera „vandaðar og sérstæðar veggskreytingar með risastórum 

ljósmyndum“. Atvinnuljósmyndararnir tóku ekki vel í að ófaglærðir menn hefðu 

fengið verkefni af þessari stærðargráðu. Hæstiréttur sýknaði þá Hjálmar og Guðna og 

taldi að umrædd störf þeirra hefðu ekki verið brot á Iðnlöggjöfinni. Dómurinn var 

mikilvægur fyrir áhugaljósmyndara á Íslandi því í flestum öðrum „menningarlöndum“ 

var áhugaljósmyndurum heimilt að birta ljósmyndir gegn gjaldi. Ef málið hefði farið á 

hinn boginn hefði „mátt líta svo á, að öllum öðrum en atvinnuframköllunarmönnum 

og ljósmyndurum væri óheimilt að taka myndir og birta gegn gjaldi ... [og] hefði orðið 

alvarleg skerðing á eignarrétti (höfundarrétti)“.128 Í kjölfarið kom upp sú hugmynd að 

breyta nafni Ljósmyndafélags Reykjavíkur til að fyrirbyggja rugling við 

                                                
125 Þjóðminjasafnið – Bogasalurinn 3.-12.mars 1961. 
126 Inga Lára Baldvinsdóttir 2001, bls. 75-76.  
127 „Iðnsýningin opnuð í dag“ 1952, bls. [1]. 
128 „Athyglisverður Hæstaréttardómur um ljósmyndunarrétt“ 1955, bls. 2 og [8]. 
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Ljósmyndarafélag Íslands. Meðal hugmynda voru nöfnin Félag áhugaljósmyndara 

(FÁ), Félag reykvískra áhugaljósmyndara (FRÁL)129, Sjáaldur, Skyggni, Máni og 

Sunna. Að lokum var samþykkt að breyta nafni félagsins í Félag áhugaljósmyndara.130  

Skýrar línur eru á milli áherslna atvinnuljósmyndara og áhugaljósmyndara á 

árunum 1950-1970. Atvinnuljósmyndarar lögðu aðaláherslu á að skila af sér góðu 

handverki, enda lifibrauð þeirra, á meðan áhersla áhugamanna var meiri á listrænu 

hliðina. Listræn áhugaljósmyndun minnkaði á seinni hluta sjöunda áratugarins eða á 

sama tíma og ný kynslóð atvinnuljósmyndara kom heim úr námi að utan, mun 

listrænna þenkjandi en áður hafði tíðkast.131 

 

Áhrifamiklir áhugaljósmyndarar 

Hjálmar R. Bárðarson 

Óhætt er að fullyrða að Hjálmar Rögnvaldur Bárðarson (1918-2009) hafi verið 

brautryðjandi íslenskrar áhugaljósmyndunnar og einn afkastamesti íslenski 

áhugaljósmyndarinn á tímabilinu 1950-1970. Ljósmyndaferill hans var langur, hann 

fékk sínu fyrstu ljósmyndavél í fermingargjöf árið 1932 og tók ljósmyndir allt fram til 

dauðadags 7. apríl 2009.132 Eins og áður sagði fékk Hjálmar inngöngu í einn fremsta 

ljósmyndaklúbb áhugaljósmyndara í Danmörku, Amager Fotoklub, á tuttugasta og 

öðru aldursári þegar hann var við nám í skipaverkfræði í Kaupmannahöfn. Hann hélt 

fyrirlestra um ljósmyndun og ljósmyndatækni víðsvegar um Danmörk. Með bættu 

aðgengi að fræðslu um ljósmyndun en Hjálmar hafði átt að venjast á Íslandi, s.s. í 

gegnum blöð, bækur og ljósmyndasýningar, jókst áhugi hans á listrænni sköpun enn 

frekar. Hjálmar var mjög virkur áhugaljósmyndari, líka eftir heimkomu, þrátt fyrir 

annríki í vinnu sinni sem skipaverkfræðingur. Hann vildi fræða og miðla af reynslu 

sinni. Batnandi efnahagsástand, aukinn frítími, almennari myndavélaeign og aukinn 

áhugi á ljósmyndun í kjölfar ljósmyndasýningarinnar í Listvinasalnum hvatti hann til 

að stofna Hið íslenzka ljósmyndafélag. 

                                                
129 Gögn frá FÁ: Fundargerð 24. fundar 29. nóvember 1955. 
130 Gögn frá FÁ: Fundargerð 27. fundar 29. febrúar 1956. 
131 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 29. 
132 Hlynur Þór Magnússon 2009. Hjálmar R. Bárðarson látinn. 
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Hjálmar var ötull í að koma sér á framfæri, m.a. með sýningarhaldi, bókaútgáfu 

og myndbirtingum í ljósmyndablöðum erlendis, t.d. í sænska blaðinu FOTO, dönsku 

blöðunum Mandens Blad, FOCUS og Søgeren, ásamt svissneska ljósmyndablaðinu 

Camera. Árið 1945 gaf hann út rit á dönsku um „table-top“ ljósmyndun, sem var 

vinsæl á þeim tíma.133 Merkasta framlag hans er ljósmyndabókin Ísland farsælda 

frón, sem kom út árið 1953, en tilgangur bókarinnar var „að sýna mynd af stoltri þjóð 

í nýstofnuðu lýðveldi, með arfleifðina í farteskinu í fullburða nútímasamfélagi“. 

Bókin var fyrsta ljósmyndabókin eftir íslenskan ljósmyndara sem var heildstætt 

höfundarverk en Hjálmar sá einnig um umbrot bókarinnar og skrifaði textann á sex 

tungumálum. Marga nýstárlega vinkla mátti sjá við útgáfuna. Til dæmis þótti 

framsetning og umbrot nýtískuleg, ljósmyndir voru skornar til en ekki birtar í heild 

sinni líkt og áður og þannig skapaðist meira návígi við myndefnið. Ljósmyndirnar 

voru auk þess látnar „blæða“, þ.e. myndefnið náði alveg að mörkum ytri kants 

síðunnar.134 

Á árunum 1943-1955 tók Hjálmar þátt í á sjötta tug sýninga um allan heim og 

voru myndir hans u.þ.b. jafn margar því oftast sýndi hann aðeins eina mynd en í 

sumum tilvikum fleiri. Á þessum tíma var Hjálmar eini íslenski áhugaljósmyndarinn 

sem sýndi ljósmyndir sínar erlendis. Það var ekki fyrr en á sýningunni III Bienal FIAP 

í Barselóna árið 1954 sem aðrir Íslendingar sýndu með honum.135 Hjálmar var um 

tíma félagi í konunglega breska ljósmyndafélaginu. Fáir aðrir Norðurlandabúar fengu 

inngöngu í það félag svo um mikla viðurkenningu var að ræða.136 

Hjálmar gegndi ábyrgðarmiklum stjórnunarstöðum vegna vinnu sinnar, bæði sem 

skipaverkfræðingur og siglingamálastjóri. Hann fékk ýmis verðlaun, innlend og 

erlend, s.s. riddara- og stórriddarakross íslensku fálkaorðunnar, og alþjóðlegu 

siglingamálaverðlaunin. 137  Þrátt fyrir það tók Hjálmar að sér fjöldan allan af 

fræðilegum verkefnum tengdum áhugaljósmyndun. Hann stóð fyrir ýmsum erindum, 

hélt fjölda fyrirlestra, sá um gagnrýni og sýndi ljósmyndir sem hann fékk sendar að 

utan í gegnum FIAP.138 Hjálmar var einnig kosinn í dómnefnd (gagnrýnisnefnd) 

                                                
133 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 13-14. 
134 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 16. 
135 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 12. 
136 „Um 100 íslenzkar ljósmyndir sendar land úr landi í 2 ár, bls. 8. 
137 Hlynur Þór Magnússon 2009. 
138 Gögn frá FÁ: Fundargerð 7. fundar, 15. júní 1953. 
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FÁ139 og var ötull við að koma félagsmönnum þess á framfæri. Til hans var leitað af 

og til vegna greina og ljósmynda fyrir erlend tímarit og þá leitaði hann til 

félagsmanna um myndefni.140 Hjálmar skrifaði einnig umsagnir um verkefni og 

myndamöppur hjá bæði íslenskum og erlendum ljósmyndaklúbbum. Vegna þessara 

margvíslegu verkefna var Hjálmar fenginn til að þýða og staðfæra Ljósmyndabókina 

eftir Gösta Skoglund. Bókin kom út 1961 og var annað fræðsluritið um ljósmyndun 

og ljósmyndatækni sem kom út á íslensku141 en Magnús Ólafsson hafði áður gefið út 

Stafrof ljósmyndafræðinnar árið 1915.  

Rúmum áratug eftir að blómatíma íslenskra áhugaljósmyndaklúbba lauk fann 

Hjálmar ljósmyndun farveg í bókaútgáfu til framtíðar sem hann stundaði í frítíma 

sínum.142 Hann gaf út tólf ljósmyndabækur um Ísland og náttúru hennar ásamt 

tveimur bókum um íslensk fiskiskip. Sumar þessara bóka hafa verið gefnar út á öðrum 

tungumálum.143 Ástríða hans og eljusemi sannast í tíðri þátttöku í sýningum, bæði 

innan lands og utan, útgáfu fjölmargra ljósmyndabóka, í fjölda fyrirlestra og í skrifum 

hans um íslenska ljósmyndun á erlendum vettvangi. 144 Hjálmar tengdist 

tryggðarböndum við Þjóðminjasafn Íslands og hófst samstarf þeirra á milli þegar hann 

var fengin til að ljósmynda bæði safnið og sali þess, sem og einstaka gripi. Hjálmar 

sýndi Þjóðminjasafni Íslands mikið traust og virðingu sem birtist meðal annars í því 

að Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafninu var skráð eitt af sex erfingjum hans eftir 

andlát hans og fékk safnið allt sem tengdist ljósmyndun hans í sína vörslu.145 

Rafn Hafnfjörð 

Líkt og Hjálmar fékk Rafn áhuga á ljósmyndun þegar hann fékk sína fyrstu myndavél 

í fermingargjöf. Hann lagði strax aðaláherslu á form í myndefnum sínum í stað hinna 

hefðbundnu fjölskyldumynda. Rafn hafði verið listrænt þenkjandi alveg frá barnsaldri 

og teiknað mikið. Eftir að ljósmyndunin greip hug hans allan dalaði áhuginn fyrir 

                                                
139 Gögn frá FÁ: Fundargerð 59. fundar 29. febrúar 1960. 
140 Gögn frá FÁ: Fundargerð 73. fundar 27. nóvember 1961 og FÁ-blaðið: 1961, bls. 1. 
141 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 16. 
142 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 17. 
143 Hlynur Þór Magnússon 2009 
144 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 17. 
145 Inga Lára Baldvinsdóttir o.fl. 2011, bls. 5. 
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teiknun. Áhuginn jókst þó aftur á fullorðinsárunum og Rafn teiknaði mikið af 

merkjum fyrir fyrirtæki og sendi önnur í samkeppnir.146  

Áhugi hans á tæknilegri hlið ljósmyndunarinnar birtist meðal annars í 

heimasmíðaðri sýningarvél úr pappakassa og stækkunarglerjum. Sýningarvélin gat 

varpað ljósmyndum í u.þ.b. meters stærð á hvern kant, en vélina smíðaði Rafn ásamt 

vini sínum Þóri Bergssyni. Félagarnir sýndu þó aðeins hvor öðrum myndir sínar með 

þessari sýningarvél. Rafn hafði löngun til að læra ljósmyndun en vegna peningaskorts 

þótti honum hagvænlegra að hafa traustar tekjur og sótti því um iðnnám eftir 

menntaskóla. Offsetprentun varð fyrir valinu. Áhugi Rafns á ljósmyndun jókst ennþá 

meira í náminu og með bættri aðstöðu til framköllunar á vinnustöðum sínum í Litbrá 

og Lithoprenti.147  

Tengsl Rafns við aðra áhugaljósmyndara voru lítil þar til Óttar Kjartansson 

stofnaði Litla ljósmyndaklúbbinn. Vegna samstarfs klúbbsins við Jón Kaldal kynntust 

þeir ágætlega, áttu mörg samtöl og fékk Rafn að fylgjast með myndatökum Jóns.148 

Rafn átti einnig gott samstarf við listamanninn Dieter Roth sem lét prenta mikið fyrir 

sig í Litbrá. Unnu þeir mikið saman í myrkraherberginu eftir að vinnu lauk í 

prentsmiðjunni og var þetta „bæði góður skóli fyrir [hann] og mjög gaman“. Roth 

leist vel á ljósmyndir Rafns og hvatti hann til að senda þær erlendis en persónuleg 

tengsl Rafns við myndlistarmenn og aðra menningarfrumkvöðla veittu honum 

innblástur.149 

Rafn hélt þó nokkra fyrirlestra. Hjá Félagi áhugaljósmyndara sagði hann m.a. frá 

tækni til að búa til grafíska mynd út frá ljósmynd. Í Myndlista- og handíðaskólanum 

sagði hann frá aðferð til að búa til ljósmyndir án myndavélar en þá tók hann hlut, 

lagði hann undir stækkarann, settti filmu undir og þannig varð til ljósmynd. Rafn var 

framsækinn áhugaljósmyndari og tók þátt í mörgum ljósmyndasýningum, t.d. 

heimsýningunni í Montréal árið 1967, og vann ýmis verðlaun fyrir ljósmyndir 

                                                
146 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 72 og 77 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við 
Rafn Hafnfjörð 12.08.1997]. 
147 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 72-73 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
148 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 76 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
149 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 26 og 79 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við 
Rafn Hafnfjörð 12.08.1997]. 
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sínar.150 Áðurnefndur áhugi Rafns á tæknilegu hliðinni birtist einnig í ljósmyndum  

sem hann gerði í Danmörku eftir kúnstarinnar reglum fyrir heimsýninguna í Montréal. 

Myndirnar áttu að vera 150 sentimetrar á hvora hlið og forstjóri stúdíósins hafði enga 

trú á að hugmynd Rafns um verklagið væri möguleg. Eftir 30 mínútur í 

myrkraherberginu sýndi Rafn forstjóranum niðurstöðuna sem kom honum svo á óvart 

að hann vildi nota verklagið í öllum þeirra auglýsingum.151 Ljósmyndir Rafns á 

sýningunni voru abstrakt og fengu góða umfjöllun frá erlendu fagfólki en ekki eins 

góða hér á landi. Eggerti Guðmundssyni listmálara fannst ljósmyndirnar vera svo 

abstrakt að enginn skildi þær og almenningur áttaði sig ekki á af hverju myndefnið 

var ekki Gullfoss og Geysir.152 

Rafn hélt sýningu á Kjarvalsstöðum árið 1979 þar sem nánast allar ljósmyndir 

hans seldust. Meðal kaupenda voru Landsbankinn, Iðnaðarbankinn og Listasafn 

Íslands, auk einstaklinga. Talið er að ljósmyndir Rafns hafi verið einu ljósmyndirnar í 

eigu Listasafns Íslands á þessum tíma og þó voru þær aðeins tvær eða þrjár.153

                                                
150 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 77-78 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
151 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 78 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997].  
152 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 80 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
153 Guðrún Harðardóttir 1999, bls. 82-83 [viðtal Guðrúnar og Ívars Brynjólfssonar við Rafn 
Hafnfjörð 12.08.1997]. 
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Niðurstöður 

Ef starfsemi Litla ljósmyndaklúbbsins og Félags áhugaljósmyndara er borin saman 

við áðurnefndar kenningar Bourdieu, Castel og Schnapper er augljós munur á þeim 

sem og félagsmönnum þeirra. Ef flokka á meðlimi beggja ljósmyndaklúbbanna 

samkvæmt kenningum Bourdieu, um flokkun einstaklinga eftir menntunarstigi, 

tilheyra þeir sama hópnum, þ.e. einstaklingum af svipuðum uppruna með áhuga á 

ljósmyndum. Hinsvegar, þegar kemur að því að greina einstaklingana eftir kenningum 

Robert Castel og Dominique Schnapper um hvað sé áhugaljósmyndari, má sjá skil á 

milli meðlima klúbbanna tveggja. Það er nokkuð ljóst að meðlimir Litla 

ljósmyndaklúbbsins aðgreindu sig frá hinum hefðbundna fjölskylduljósmyndara með 

stíl sínum, þ.e. listrænum ljósmyndum. Skilin eru hinsvegar óljósari hjá meðlimum 

Félags áhugaljósmyndara. Mikið púður fór í að halda utan um félagsmenn, reikninga, 

fundi og fundargerðir ásamt því að halda úti vinnustofu, félagsblaði, standa fyrir 

sýningum, fræðilegum fyrirlestrum og kynna tækninýjungar. Allt bitnaði þetta á 

listrænni sköpun félagsins, ljósmyndir félagsmanna voru því nær hefðbundnum 

ljósmyndum en listrænum. Því er tæpast hægt að flokka meðlimi félagsins sem 

áhugaljósmyndara, skv. kenningum Robert Castel og Dominique Schnapper, heldur 

frekar sem áhugamenn um ljósmyndun með tækni- og fræðilegu ívafi, einkum vegna 

fræðilegra greina í FÁ-blaðinu, fyrirlestra þeirra um myndlist og ljósmyndun ásamt 

kynningum félagsmanna á tækninýjungum. 

Ef starfsemi ljósmyndaklúbbana er sett í samhengi við kenningar Castel og 

Schnapper um mismunandi tegundir ljósmyndaklúbba er fremur augljóst að Litli 

ljósmyndaklúbburinn flokkast sem listrænn ljósmyndaklúbbur, þ.e. fyrir meðlimi sem 

óttast við að listræn virkni þeirra minnki vegna yfirtöku tækninnar. Áhersla þeirra á 

listræna úrvinnslu sést vel í ljósmyndum meðlima, m.a. í vali á myndefni og 

myndbyggingu. Gott dæmi um það eru viðaukar 1 og 2. Þar má sjá viðfangsefni sem 

fjölskylduljósmyndarar myndu ekki velja sér auk þess sem línur og form spila stórt 

hlutverk í ljósmyndunum. Vegna skorts á listrænni ljósmyndun í Félagi 

áhugaljósmyndara og áðurnefnda áherslu þeirra á tækninýjungar og fræðslu fellur 

félagið undir tæknilegan ljósmyndaklúbb, fyrir þá meðlimi sem sækjast í tæknina til 

að réttlæta virkni þeirra sem ljósmyndara.  
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Starfsemi og umfang beggja ljósmyndaklúbbanna vöktu athygli, bæði innanlands 

og utan, en á ólíkan hátt. Litli ljósmyndaklúbburinn var smár í sniðum og einbeitti sér 

nær eingöngu að listrænni ljósmyndun. Hann var ekki í miklu alþjóðasamstarfi og 

samstarfið hérlendis var aðallega við Félag áhugaljósmyndara og þá sem einstaklingar 

frekar en klúbburinn í heild. Klúbburinn hélt aðeins eina sýningu, sem vakti mikla 

athygli, en eftir það lagðist starfsemin hægt og rólega af. Félag áhugaljósmyndara var 

hinsvegar stærra og lagði áherslu á fræði og tækninýjungar. Það var í meira 

alþjóðlegu samstarfi, t.d. við FIAP, og þá aðallega vegna alþjóðlegra tengsla Hjálmars 

R. Bárðarsonar en hann var félaginu mikið innan handar, t.d. með fyrirlestrum og 

gagnrýni. Innlent samstarf félagsins var af margvíslegum toga og nýttist öllum aðilum 

á einhvern hátt en meðal samstarfsaðila voru Litli ljósmyndaklúbburinn, 

Æskulýðsráðið og Áhugafélag Ísfirðinga. Félagið hélt fjöldan allan af sýningum og 

setti upp alþjóðlegar sýningar hér á landi auk þess að senda ljósmyndir á sýningar 

erlendis. Að öllu ólöstuðu er elja og framlag Hjálmars R. Bárðarsonar, bæði fræðilegt 

framlag hans og alþjóðleg tengsl, ásamt listrænum áhrifum Rafns Hafnfjörð og félaga 

hans úr Litla ljósmyndaklúbbsins, gríðarlega mikilvæg frá menningarlegu sjónarhorni 

og hvað varðar sögu listrænnar ljósmyndunar á Íslandi. 
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