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 „Það hefur hingað til þótt einn helsti ókostur málaralistarinnar að málverk verða ekki til 

nema í einu eintaki, aðeins takmarkaður hópur manna fékk tækifæri til að njóta þeirra er 

allur þorrinn fór á mis við þau.“
1
 

- Vikan, 1958 

 

„Hafi ég orðið íslenzkri menningu einhvers staðar að liði þá er það með 

eftirprentunum listaverka.“
2
 

- Ragnar Jónsson í Smára, 1966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 „Stórfellt átak,“ Vikan 21, nr. 47 (1958): 25, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4430564 
2 Ragnar Jónsson, „Betra að vera í kindahóp en kokteilpartíi,“ viðtal eftir Gísla Sigurðsson, Vikan 28, nr. 50 (1966), 

37, http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4453508 

 



 
 

Ágrip  

Ritgerð þessi fjallar um eftirprentanir málverka sem gefnar voru út af bókaútgáfunni 

Helgafelli fyrir tilstilli Ragnars Jónssonar í Smára á sjötta og sjöunda áratug síðustu 

aldar. Fáir hafa innt jafn jafn mikið af hendi til styrktar menningu og listum íslensku 

þjóðarinnar og Ragnar og voru eftirprentanirnar aðeins einn hluti umfangsmikillar 

menningarmiðlunar hans. Eftirprentanirnar voru framleiddar er Ragnar sá þörf fyrir 

aukna kynningu á íslenskri myndlist bæði á Íslandi og erlendis. Hann vildi rjúfa 

einangrun íslenskra listamanna og bæta aðgengi alþýðunnar að úrvalsverkum íslenskrar 

myndlistar. Ragnar hafði óbilandi trú á göfgandi og þroskandi áhrifum listarinnar og 

vildi að sem flestir gætu notið hennar. Einnig vildi Ragnar sjá til þess að listamenn gætu 

fengið greitt fyrir verk sín án þess að láta þau öll af hendi. Framleiddar voru 35 

eftirprentanir listaverka eftir 16 af mikilverðustu listamönnum þjóðarinnar. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á aðdraganda og tilurð 

eftirprentananna og freista þess að greina tilgang þeirra. Listræn áhrif frá æsku Ragnars 

á Eyrarbakka og fyrstu árum hans í Reykjavík verða könnuð og eftirprentanirnar settar í 

samhengi við listaverkabækur Helgafells sem gefnar voru út nokkrum árum fyrr, auk 

samnorrænnar bókar um nútímalist sem líklegt er að hafi haft áhrif á útgáfu 

eftirprentananna. Gerð er ítarleg grein fyrir tilurð eftirprentananna og framleiðslu þeirra. 

Leitað er skýringa á vali Ragnars á þessum tilteknu listamönnum og verkum og sagt er 

frá samningi Ragnars við listamennina, prentun myndanna, stærð þeirra og verði. Skýrt 

er frá sölu- og dreifingarfyrirkomulagi eftirprentananna og auglýsingar Helgafells 

greindar. Gerð er grein fyrir tilgangi eftirprentananna og loks verða viðtökur við þeim 

og vinsældir þeirra bæði hérlendis og erlendis kannaðar.  
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Inngangur 

Fáir hafa skilið eftir sig jafn djúp spor í menningarmálum Íslands og Ragnar Jónsson í 

Smára gerði á síðustu öld. Viðfangsefni þessarar ritgerðar eru málverkaeftirprentanir sem 

bókaútgáfa Ragnars, Helgafell, gaf út en þær eru einungis brot af því mikla 

frumkvöðlastarfi sem Ragnar innti af hendi til styrktar listum og menningu íslensku 

þjóðarinnar. Ragnar lét snemma til sín taka og virðist hafa haft ítök í hverri grein lista- og 

menningarmála. Hann var framkvæmdastjóri Hljómsveitar Reykjavíkur og gegndi stóru 

hlutverki í stofnun Tónlistarskóla í Reykjavík, Tónlistarfélagsins og Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands.3
 Helgafell var á sínum tíma stærsta forlag landsins og veigamesti þátturinn í 

menningarstarfsemi Ragnars. Auk þess gekkst hann fyrir útgáfu menningartímaritanna 

Helgafells og Nýs Helgafells. Ragnar fór ótroðnar slóðir þegar kom að listum og menningu. 

Hann varð þekktur fyrir að gefa út bækur sem aðrir útgefendur höfðu dæmt óseljanlegar, að 

gefa þær út í stærri upplögum og að borga höfundum langtum hærri ritlaun en þekktist.
4
 

Ragnar styrkti og myndlistarmenn þjóðarinnar með því að kaupa málverk sem fáir aðrir sáu 

virði í, greiða fyrir þá húsaleigu eða reisa þeim hús endurgjaldslaust, allt svo þeir gætu 

áhyggjulausir lagt rækt við list sína.
5 

 Ragnar tók þátt í og styrkti lista- og menningarlíf landsins vegna hins mikilvæga 

hlutverks sem honum þóttu listir gegna. Hann lagði áherslu á að listir væru mönnum 

jafnnauðsynlegar til lífsviðurværis og brauð og vatn. Ragnar sagði listina fegra lífið og vera 

eina meðalið við mannvonsku því hún lyfti mönnum á hærra plan, upp úr „…volæði, 

heimsku, slæpingshætti og hégóma…“ sem honum þótti samtími sinn einkennast af.
6
 

Samkvæmt þessu leit hann á listamenn sem framverði þjóðarinnar og þótti því sjálfsagt að 

þeir fengju athygli og laun fyrir erfiðið. Af þessu leiddi að Ragnar setti hag listamanna ætíð 

ofar sínum eigin og tapaði því oft á menningarstarfsemi sinni. Ragnar sagði sjálfur að áhugi 

sinn á kaupmennsku hefði „…ekki verið sprottinn af löngun til að græða mikið fé, heldur til 

að gera eitthvað gagn…“
7
 Sagt var um fyrirtækjarekstur Ragnars að hagnaðurinn af 

                                                           
3 Ingólfur Margeirsson, Ragnar í Smára, 9, 70-76. 
4 Ibid., 39. 
5 Ibid., 91-93, 105. 
6 Ragnar Jónsson, „Listin er eina meðalið við mannvonzku,“ 28. júní 1980, 2-3. 
7 Ragnar, „Trúin og listin,“ 185. 
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Smjörlíkisgerðinni Smára, hefði farið í að gefa út bækur, kaupa málverk og styrkja 

tónlistarlíf landsins.
8
 

 Eftirprentanirnar voru einnig mikilvægur hluti menningarstarfsemi Ragnars. Þær 

voru framleiddar er Ragnar sá þörf á bættu aðgengi alþýðunnar að íslenskri myndlist og 

meiri kynningu á íslenskri myndlist erlendis. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á 

aðdraganda og tilurð eftirprentananna og freista þess að greina tilgang þeirra. Listræn áhrif 

frá æsku og fyrstu árum Ragnars í Reykjavík verða könnuð og eftirprentanirnar settar í 

samhengi við listaverkabækur Helgafells sem komu á undan. Gerð er ítarleg grein fyrir 

tilurð eftirprentananna, framleiðslu þeirra og markmiðum Ragnars. Loks verða viðtökur við 

eftirprentununum og vinsældir þeirra kannaðar. Þetta er í fyrsta sinn sem eftirprentanir 

Helgafells eru rannsakaðar með svo ítarlegum hætti og af þeim sökum voru upplýsingar um 

stærðir og ártöl nokkurra frummynda ekki fyrir hendi. Ritgerðin er því nokkurs konar 

kortlagning á viðfangsefninu og gæti ef til vill nýst sem grunnur að ítarlegri rannsókn. 

Helstu heimildir ritgerðarinnar eru fréttatilkynningar og auglýsingar á eftirprentunum 

Helgafells og viðtöl við Ragnar sem finna má á Tímarit.is og Tímarit Helgafells, 

auglýsingabæklingur sem gefinn var út 1962, auk ýmissa bréfa sem varðveitt eru í 

bréfasafni Ragnars á handritadeild Landsbókasafns Íslands. Auk þess tók höfundur viðtal 

við Hrein Friðfinnsson listamann um áhrif eftirprentananna á hann. 

1. Listunnandinn Ragnar Jónsson í Smára 

Stórhug Ragnars og virðingu fyrir listum og hlutverki þeirra má rekja aftur til æsku hans á 

Eyrarbakka. Ragnar ólst upp á bænum Mundakoti og var af fátæku fólki kominn. Um það 

leyti sem hann sleit barnsskónum voru menningarstarfsemi og félagslíf á Eyrarbakka afar 

öflug. Íbúarnir voru um 1.000 talsins en andrúmsloft staðarins var alþjóðlegt vegna áhrifa 

frá fjölskyldu danska verslunarstjórans í „Húsinu“ og gyðinga sem ráku þar stóra verslun. 

Einnig gætti menningaráhrifa frá Þingvöllum og Skálholti. Á Eyrarbakka var tónlistarlíf 

með kórum og hljóðfæraleik, lestrarfélag og leiksýningar auk prentsmiðju og bókaútgáfu.
9
 

Fólkið í Mundakoti fór ekki varhluta af menningarlífi Eyrarbakka en á tíðum kvöldvökum 

las móðir Ragnars upp úr bókum og kvað rímur en faðir hans las Passíusálmana á föstunni. 

                                                           
8 Ingólfur Margeirsson, Ragnar í Smára, 18. 
9 Ragnar, „Trúin og listin,“ 182, 184. 



3 

 

Ragnar var ungur sendur að Loftstöðum í Flóa til þess að aðstoða við bústörf og hafði veran 

þar mikil áhrif á listáhuga hans. Þar spilaði fólkið á bænum á ýmis hljóðfæri og Gísli 

Jónsson málari sýndi verk sín. Ragnar sagði að þar hefði búið fólk „…er vann baki brotnu 

myrkranna á milli fyrst og fremst til þess […] að hafa efni á að fórna stund og stund til að 

fá ánægju af lestri og söng.“
10

 

Einnig voru áhrifin frá skólastjórum og kennurum barnaskólans á Eyrarbakka 

mikilvæg. Skólinn þar var elsti barnaskóli landsins og hýstur í einu besta skólahúsinu utan 

Reykjavíkur.
11

 Sérlega áhrifamiklir voru Helgi Hallgrímsson söngkennari, Pétur 

Guðmundsson skólastjóri og Aðalsteinn Sigmundsson kennari og skólastjóri. Ragnar 

minntist þess að hafa öðlast tónlistaráhuga sinn fyrir tilstilli Helga og skólakórsins sem 

hann stofnaði, en þar fékk hann fyrstu tónlistarreynsluna. Pétur heimsótti foreldra Ragnars 

reglulega og oft léku þau þrjú heila kafla úr Íslendingasögunum fyrir börnin.
12

 

Kennsluaðferðir Aðalsteins voru nýstárlegar, en í stað þess að þylja upp staðreyndir reyndi 

hann að virkja hugmyndaflug nemenda og tjáningargáfu. Einnig innleiddi hann 

teiknikennslu í barnaskólanum, fyrstur Íslendinga, og ýtti þar með undir listræna sköpun 

nemenda.
13

 Aðalsteinn var hinn dæmigerði ungmennafélagsmaður en hann þýddi bækur, 

orti ljóð og skrifaði barnabækur. Hann var afar áhugasamur um starfsemi ungmennafélaga 

og stofnaði ungmennafélag á Eyrarbakka ásamt nemendum sínum.
14

 

 Ragnar fluttist til Reykjavíkur 15 ára gamall til að hefja nám í Verzlunarskólanum. 

Á fyrsta kvöldi hans þar var honum boðið í heimsókn til Guðrúnar, ekkju Þorsteins 

Erlingssonar skálds. Heimili Guðrúnar var þá einn helsti samkomustaður menntaðra manna, 

skálda og listamanna þar sem hlýtt var á tónlist og rökrætt um bókmenntir, listir, stjórnmál 

og trúmál. Þar kynntist Ragnar mörgu listafólki og málsmetandi mönnum.
15

 Haustið 1924 

varð Ragnar einnig fastagestur hjá Erlendi Guðmundssyni í Unuhúsi. Þar hittust einnig 

listunnendur og listamenn og ræddu um hvers konar listir og bókmenntir, heimspeki, 

vísindi og siðfræði. Erlendur í Unuhúsi var sjálfmenntaður og þekktur fyrir gáfur sínar. 

Hann átti vini í öllum stéttum þjóðfélagsins en Halldór Laxness, sem var tíður gestur hjá 

                                                           
10 Ibid., 183; og Ragnar, „Fimmtugur listunnandi rifjar upp hugrenningar sínar og athafnir,“ 7. febrúar 1954. 
11 Aðalsteinn Ingólfsson og Lisa Funder, Sigurjón Ólafsson, 27. 
12 Ragnar, „Trúin og listin,“ 182-83. 
13 Aðalsteinn Ingólfsson og Lisa Funder, Sigurjón Ólafsson, 28. 
14 Ragnar, „Trúin og listin,“ 183. 
15 Ibid., 185. 



4 

 

Erlendi um sama leyti og Ragnar, sagði frá því að fákunnandi grænjaxlar hefðu farið frá 

Erlendi sem listelskandi hugsjónamenn, svo góð voru rök hans og umræðuháttur. Jafnframt 

sagði Halldór að Ragnar hefði verið afar hrifnæmur og heillaður af umræðunum hjá Erlendi 

og að hann hefði „…tekið heim með sér það besta sem var á rökstólum það og það 

kvöldið.“
16

 

Við að alast upp á Eyrarbakka kynntist Ragnar mörgu sjálfmenntuðu almúgafólki 

sem virtist hafa meiri þörf á listum og menningu til lífs en vatni og brauði. Ragnari þótti 

mikið til þessa fólks koma og fannst að til þess mætti gera miklar menningarlegar kröfur. 

Fyrir Ragnari varð þetta fólk því að nokkurs konar fulltrúum alþýðunnar. Ragnar kom því 

til Reykjavíkur vel í stakk búinn til að læra af umræðunum á heimilum Guðrúnar og 

Erlends.
17

 Í viðtali við Eimreiðina árið 1975 sagði Ragnar að þakka mætti áhuga hans á 

listsköpun og menningu foreldrum hans, skólamönnunum þremur, Helga, Pétri og 

Aðalsteini og hinum fjölmörgu listamönnum sem hann kynntist við komuna til 

Reykjavíkur. Er þar ef til vill að finna kveikjuna að hinu mikla menningarátaki hans við 

gerð eftirprentananna.
18

 

2. Aðdragandi eftirprentananna 

2.1 Listaverkabækur Helgafells 

Mikilvægur aðdragandi að eftirprentununum voru þrjár bækur um Ásgrím Jónsson, Jón 

Stefánsson og Kjarval sem gefnar voru út af Helgafelli milli 1949 og 1950. Sú fyrsta 

fjallaði um Ásgrím Jónsson og kom út 17. júní 1949 á fimm ára afmæli lýðveldisins, en 

útgáfudagur hennar helgaðist af því að Ragnar leit á þessar bækur sem gjafir til 

þjóðarinnar.
19

 Í öllum bókunum voru formálar bæði á íslensku og ensku svo unnt væri að 

kynna listamennina fyrir erlendum þjóðum. Bók Ásgríms hafði að geyma 57 eftirmyndir af 

málverkum hans. Þar af voru 25 myndir prentaðar í lit.
20

 Í bók Jóns Stefánssonar voru 54 

eftirprentanir en 23 voru í lit.
21

 Bókin um Kjarval hafði að geyma 79 eftirprentanir og þar af 

                                                           
16 Ingólfur Margeirsson, Ragnar í Smára, 15-16. 
17 Ibid., 15-16, 139-141. 
18 Ragnar, „Trúin og listin,“ 185. 
19 „Útgáfa á málverkabókum gefur þjóðinni tækifæri til að kynnast beztu málurum sínum,“ 17. júní 1949. 
20 Ásgrímur Jónsson, 4-62. 
21 Jón Stefánsson, 4-85. 
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voru 25 litprentanir.
22

 Allar myndirnar í bók Ásgríms en aðeins litprentanirnar í bókum 

Jóns Stefánssonar og Kjarvals voru festar lauslega inn í bækurnar svo hægt væri að taka 

þær úr bókunum og hengja upp á veggi.  

Í fréttatilkynningu um útgáfu bókanna segir að fram að þeim tíma hefðu Íslendingar 

ekki getað notið málara sinna sem skyldi því ekkert opinbert listasafn var á landinu og 

mörg merkileg verk í einkaeigu.
23

 Ein auglýsing Helgafells, þar sem allar þrjár bækurnar 

voru auglýstar, hófst á fyrirsögn um að slík bókaútgáfa væri nauðsynleg því aðeins örfáir 

hefðu efni á að kaupa málverk eftir „…eftirlætismálara þjóðarinnar.“ Því næst hélt 

auglýsingin áfram: „En þjóðin hefur ekki ráð á því að þekkja ekki sína beztu menn. Við 

getum ekki útvegað yður frumverk þessara meistara en […] við [gefum] yður kost á að 

eignast litprentanir af verkum þeirra.“ Gert var ráð fyrir að bækurnar yrðu mikilvægur 

þáttur í uppeldi þjóðarinnar, einkum æskunnar.
24

 Með listaverkabókunum var íslensku 

þjóðinni því gefinn kostur á að kynnast betur úrvalsverkum íslenskrar myndlistar og að 

prýða heimili sín með þeim. Þessi auglýsing er afar lík auglýsingum á eftirprentunum 

Helgafells, en af henni að dæma var listaverkabókunum huguð sama þýðing og hlutverk og 

Ragnar ætlaði eftirprentununum. 

2.2 Bók um norræna myndlist 

Eftir útgáfu listaverkabókarinnar um Ásgrím barst Ragnari bréf, dagsett 19. júlí 1949, frá 

Helga Hjörvar útvarpsmanni. Í bréfinu segir Helgi frá útgáfu bókar um norræna myndlist 

sem útvarpsstöðvar allra Norðurlandanna stóðu að. Ætlunin var að bókin yrði nokkurs 

konar leiðarvísir eða handbók með stuttum textum um listamennina og verk þeirra, en í 

henni áttu að vera eftirmyndir af málverkum frá hverju landanna. Hver útvarpsstöð skyldi 

efna til fyrirlestra um norræna myndlist og hver þjóð um sig átti að senda hinum fyrirlestra 

um sína list til þýðingar og flutnings. Tvær ástæður voru fyrir því að Helgi sneri sér til 

Ragnars. Í fyrsta lagi átti forleggjari í hverju landi fyrir sig að hafa með höndum allt sem 

við kom útgáfunni í því landi og bera allan kostnað af útgáfunni. Hver forleggjari skyldi 

síðan senda hinum sinn hluta bókarinnar. Forleggjarinn átti einnig að sjá um sölu 

bókarinnar og fá allan gróða af henni. Ragnar kom því vel til greina sem fulltrúi Íslands þar 

                                                           
22 Jóhannes Sveinsson Kjarval, 5-95. 
23 „Útgáfa á málverkabókum gefur þjóðinni tækifæri til að kynnast beztu málurum sínum,“ 17. júní 1949. 
24 „Aðeins örfá heimili á Ísland eiga þess nokkurn tímann kost að eignast málverk eftir eftirlætismálara þjóðarinnar,“ 21. 

júní 1949. 



6 

 

sem hann hafði bæði vilja og reynslu í að gefa út slíkar bækur. Í öðru lagi sagði Helgi að 

eina leiðin fyrir Ísland að vera með í þessari bók væri að nota litprentanir Helgafells sem þá 

höfðu þegar verið prentaðar fyrir áðurnefndar listaverkabækur. Helgi tók fram að hann vildi 

að Ísland sendi átta myndir eins og hinar þjóðirnar, en að vel kæmi til greina að hafa tvær 

myndir eftir einhvern málaranna. Jafnframt tók hann fram að myndavalið fyrir bókina væri 

miðað við myndlist frá 1900 til 1930.
25

 Velta má fyrir sér mikilvægi útgáfu þessarar bókar 

sem aðdraganda að útgáfu eftirprentananna. Ef til vill hefur Ragnar þar komið auga á brýna 

þörf á kynningu íslenskrar myndlistar erlendis, en fram kemur í bréfi Helga að Íslandi hafi 

boðist þátttaka á síðustu stundu.
26

 

3. Tilurð eftirprentananna 

Ragnar virðist fyrst hafa kynnt áætlanir sínar um gerð eftirprentananna í viðtali við 

Morgunblaðið árið 1954. Þar sagðist hann vilja minnast á nokkur umbótamál sem vöktu 

fyrir honum og var útgáfa eftirprentana eitt þeirra: „Ennfremur er að mínu áliti nauðsynlegt 

að gengist verði fyrir því að gefa út vandaðar eftirprentanir af merkustu úrvalsmálverkum 

okkar Íslendinga, til þess að fólk geti haft þessar myndir í húsakynnum sínum.“
27

 Á sama 

tíma viðurkenndi Ragnar að vissulega væru eftirprentanir ekki á við upprunaleg verk, sama 

hversu vel þær væru gerðar. Hann líkti þeim við að hlusta á tónlist í gegnum útvarp eða 

grammófón í stað þess að sækja tónleika.
28

 Þó hélt hann því fram að eftirprentanir gætu gert 

mikið gagn: 

En eftirprentanirnar geta gefið almenningi nokkurn kunnleik af listaverkinu. Er það segin 

saga, að fólk hefur jafnan mikinn áhuga á að skoða frummyndir þeirra málverka, er það 

hefur átt kost á að kynnast af eftirprentunum í bókum eða á veggjunum heima hjá sér.
29

 

Þrátt fyrir útgáfu listaverkabókanna nokkrum árum fyrr sá Ragnar áframhaldandi þörf á 

kynningu íslenskrar myndlistar bæði á meðal íslenskrar alþýðu og erlendis. Í viðtali við 

Alþýðublaðið í janúar 1958 sagði hann að málverkabækurnar hefðu verið af vanefnum 

gerðar þótt þær hefðu verið unnar eins vel og unnt var á þeim tíma. Nú hafði hins vegar 

                                                           
25 Helgi Hjörvar, til Ragnars, Reykjavík, 19. júlí 1949. 
26 Ibid. 
27 Ragnar, „Fimmtugur listunnandi listunnandi rifjar upp hugrenningar sínar og athafnir,“ 7. febrúar 1954. 
28 Ragnar, „Listin er eina meðalið við mannvonzku,“ 28. júní 1980, 14. 
29 Ragnar, „Fimmtugur listunnandi rifjar upp hugrenningar sínar og athafnir,“ 7. febrúar 1954. 
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betri tækni rutt sér til rúms sem gerði það að verkum að hægt væri að prenta stærri og 

vandaðri myndir. Þessa tækni ætlaði Ragnar að nýta sér til kynningar á íslenskri myndlist.
30

 

3.1 Listamenn og verk 

Fyrsta eftirprentunin sem kom út var af málverkinu Matarhlé eftir Gunnlaug Scheving 

(MYND I). Auglýsing þess efnis birtist í 2. hefti Nýs Helgafells sem kom út 1. júní 1956. Þar 

sagði að myndin væri þá fullprentuð og að sala á henni hæfist um leið og Nýtt Helgafell 

kæmist til áskrifenda og að eftirprentanirnar yrðu afhentar í „…júlímánuði eða fyrr.“
31

 Hins 

vegar segir í Morgunblaðinu 7. september sama ár, er Ragnar kallaði blaðamenn á sinn 

fund til að sýna eftirprentunina, að myndin hafi verið í prentun síðustu sex mánuði.
32

 

Afhending myndarinnar hefur því dregist, en í fréttatilkynningum segir að hún ætti að 

hefjast ýmist 7. eða 8. september.
33

 

Í fréttatilkynningu í Nýja tímanum kemur fram að Helgafell „…hafi nú náð 

samningum við flesta hina kunnustu málara okkar um prentun mynda eftir þá.“ Jafnframt er 

sagt frá því að næst komi fjórar eftirprentanir á markaðinn; Blóm eftir Ásgrím Jónsson 

(MYND II), Stóðhestar (MYND III) eftir Jón Stefánsson, Það er gaman að lifa (MYND IV) eftir 

Kjarval og Afstrakt málverk (MYND V) eftir Þorvald Skúlason.
34

 Ef skoðaðar eru 

fréttatilkynningar frá því síðla árs 1957 kemur hins vegar í ljós að fimm eftirprentunum hafi 

verið bætt við en ekki aðeins fjórum en auk hinna fjögurra bættist við eftirprentun af Heklu 

(MYND VI) eftir Þórarinn B. Þorláksson. Þær komu þó ekki allar út á sama tíma því í 

tilkynningu í Tímanum í nóvember 1957 segir að byrjað hafi verið að prenta myndir af 

Blómi, Afstrakt málverki og Matarhléi og að rétt ókomnar séu eftirprentanir eftir 

Stóðhestum, Heklu og Það er gaman að lifa.
35

 Þessu til staðfestingar er auglýsing sem 

birtist í 2. hefti Nýs Helgafells 1957 þar sem auglýst er að komnar séu út tvær nýjar 

eftirprentanir eftir Ásgrím Jónsson og Þorvald Skúlason.
36

 Auglýsingar á öllum sex 

myndunum hófust hins vegar í desember í Nýju Helgafelli, Morgunblaðinu og Tímanum.
37

 

                                                           
30 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958, 7. 
31 „Litprentanir eftir málverkum,“ 50. 
32 „Litprentun Matarhlés hefur tekizt mjög vel,“ 7. september 1956. 
33 „Helgafell byrjar í dag sölu á úrvals litprentunum af verkum íslenzkra málara,“ 7. september 1956; „Litprentun 

Matarhlés hefur tekizt mjög vel,“ 7. september 1956. 
34 „Helgafell gefur út litprentanir eftir myndum kunnustu málara,“ 14. júní 1956. 
35 „Nýjar eftirprentanir íslenzkra málverka að koma hjá Helgafelli,“ 17. nóvember 1957. 
36 „Unuhús,“ kápa IV. 
37 „Orðsending til íslenzkra húsmæðra frá Unuhúsi, Helgafelli,“ 21. desember 1957; „Eignizt myndir til að prýða heimilin, 

146; „Eftirprentanir af málverkum,“ 4. desember 1957. 
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Jafnframt kemur fram í Morgunblaðinu 31. desember sama ár að gerðir hafi verið 

samningar um að „…litprenta myndir eftir 15 málara eldri og yngri,“ og voru 

eftirprentanirnar sex sem þegar voru komnar taldar með í þeim hópi. Í prentun voru aftur á 

móti fjórar myndir eftir breiðfylkingu framsækinna málara; Jón Engilberts, Kristján 

Davíðsson, Nínu Tryggvadóttur og Svavar Guðnason.
38

 

 Talsvert fleiri fréttatilkynningar birtust um fjölgun eftirprentana Helgafells árið 

1958. Í viðtali við Alþýðublaðið í janúar staðfestir Ragnar að eftirprentanir verka eftir þessa 

fjóra fyrrnefndu málara séu á leiðinni auk þess sem valdar hafa verið 15 aðrar myndir til 

prentunar og að sumir málaranna eigi þar fleiri en eina.
39

 Í júlí greindi Morgunblaðið frá 

því að Ragnar hafi boðið fréttamönnum að skoða fimm en ekki aðeins fjórar eftirprentanir 

sem nýkomnar voru úr prentun. Ekki voru þetta sömu myndir og Ragnar minntist á í 

viðtalinu í janúar. Þess í stað voru þetta eftirprentanir af mynd Jóns Stefánssonar, 

Sumarnótt (MYND VII), Hjaltastaðablánni eftir Ásgrím Jónsson (MYND VIII), Telpum í 

boltaleik (MYND IX) eftir Þorvald Skúlason, Leysingu Svavars Guðnasonar (MYND X) og 

Vífilfelli úr Kópavogi (MYND XI) eftir Jón Engilberts. Áttu þessar myndir að vera tilbúnar til 

sölu 10. júlí.
40

 Þessum fréttatilkynningum til staðfestingar voru eftirprentanir verka þeirra 

átta listamanna sem þá áttu myndir í safni Helgafells auglýstar í 2. hefti Nýs Helgafells sem 

kom út í október 1958.
41

 

 Fleiri myndir voru gefnar út 1958, en tilkynnt var í Vísi um að gefa ætti út fjórar eða 

fimm nýjar eftirprentanir fyrir jól. Fyrst af þeim var Sjöundi dagur í Paradís eftir Mugg 

(Guðmund Thorsteinsson) (MYND XII) en hún var tilbúin til sölu í nóvember.
42

 27. 

nóvember birtist hins vegar í Alþýðublaðinu tilkynning þess efnis að sex eftirprentanir til 

viðbótar væru áætlaðar fyrir jólin 1958. Tvær þeirra komu á markaðinn í byrjun desember; 

Hornafjörður eftir Ásgrím Jónsson (MYND XIII) og Áning eftir Kristján Davíðsson (MYND 

XIV). Hinar fjórar áttu að koma seinna í desember en þó fyrir jól og áttu tvær þeirra að vera 

eftir Kjarval, eina eftir Gunnlaug Scheving og ein eftir Jón Stefánsson.
43

 Í umfjöllun 

Morgunblaðsins sama dag segir aftur á móti að væntanlegar séu tvær myndir eftir 

                                                           
38 Ragnar, „Litprentanir málverka eru merkileg nýjung í íslenzku listalífi,“ 31. desember 1957. 
39 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
40 „Helgafell hyggst efna til sýninga víða um heim á eftirprentunum ísl. málverka,“ 10. júlí 1958. 
41 „Eignizt myndir til að prýða heimilin,“ kápa II. 
42 „Sjöundi dagur í Paradís eftir Mugg komin útprentuð,“ 14. nóvember 1958. 
43 „Sex eftirprentanir listaverka koma út á vegum Helgafells fyrir jól,” 27. nóvember 1958. 
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Gunnlaug og því séu væntanlegar eftirprentanir fimm. Jafnframt segir að þegar lokið verði 

við verk „…hinna eldri listmálara, verða verkin eftir þá yngri send til eftirprentunar, en 

margir þeirra hafa ekki enn lokið við myndir sínar.“
44

 Gæti það ef til vill skýrt seinkunina á 

mynd Nínu Tryggvadóttur sem prenta átti á fyrri hluta ársins. Þann 6. desember birtist 

umfjöllun í Morgunblaðinu þess efnis að fimm nýjar eftirprentanir væru komnar út. Var þar 

um að ræða tvær myndir eftir málverkum Kjarvals, Fjallamjólk (MYND XV) og Íslands er 

það lag (MYND XVI), Dagrenningu við Hornbjarg eftir Jón Stefánsson (MYND XVII), aðeins 

ein eftir Gunnlaug Scheving; Gamla búðin (MYND XVIII) en í stað annarrar myndar eftir 

hann var prentað eftir verki Ásgerðar Búadóttur, Konu með fugl (MYND XIX).
45

 Voru 

eftirprentanirnar þá orðnar 19 talsins.
46

 

 Morgunblaðið, Tíminn og Þjóðviljinn greindu frá því þann 16. desember 1959 að 11 

nýjar eftirprentanir hefðu bæst við í safnið. Þar af voru fimm eftir málara sem ekki höfðu 

áður átt myndir í eftirprentanasafni Helgafells; Blóm og ávextir eftir Kristínu Jónsdóttur, 

mynd Gunnlaugs Blöndals, Kona með greiðu (MYND XX), Mjólkurvagninn eftir Jóhann 

Briem (MYND XXI), mynd af höggmynd Ásmundar Sveinssonar, Pilti og Stúlku (MYND XXII) 

og loks Afstrakt eftir Nínu Tryggvadóttur (MYND XXIII). Einnig voru prentaðar myndir eftir 

verki Ásgríms Jónssonar, Skíðadal (MYND XXIV), Í eldhúsinu eftir Þorvald Skúlason (MYND 

XXV) og eftir fjórum myndum Kjarvals; Sólþokum (MYND XXVI), Höll vindanna (MYND 

XXVII), Pilti og stúlku (MYND XXVIII) og Leikið á strá (MYND XXIX).
47

 Eftirprentanirnar voru 

þá orðnar samtals 30. Enn fremur sagði í Morgunblaðinu að útgáfa eftirprentananna hefði 

gengið hægar en gert var ráð fyrir því nauðsynlegt hefði verið að stækka safnið nokkuð frá 

því sem upphaflega var ákveðið. Auk þess áttu nokkrir málaranna, bæði yngri og eldri, eftir 

að velja fleiri myndir til prentunar og áætlað var að þeir gerðu það árið eftir. Í sömu 

umfjöllun var einnig sagt frá því að Ragnar ætlaði að hafa í eftirprentanasafninu nokkrar 

myndir af höggmyndaverkum í þremur til fimm litum. Myndin af Pilti og stúlku Ásmundar 

Sveinssonar var þó sú eina sem var prentuð.
48

 

                                                           
44 „Enn bætist við eftirprentanir íslenzkra málverka,“ 27. nóvember 1958. 
45 „Nýjar eftirprentanir frá Helgafelli,“ 6. desember 1958. 
46 Ibid.  
47 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959; „Ellefu myndir bætast í safn íslenzkrar listar í fullkomnum eftirprentunum,“ 

16. desember 1959. 
48 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959. 
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 Svo virðist sem gert hafi verið hlé á prentun mynda milli 1960 til 1961, en á þeim 

tíma birtust engar tilkynningar um að Helgafell hefði bætt í safn sitt. Því til staðfestingar 

birtist sama auglýsing tvisvar í tímaritinu Rétti með nokkurra mánaða millibili árið 1961 

þar sem taldar voru upp þær 30 eftirprentanir sem þegar voru komnar.
49

 Athyglisvert er þó 

að á meðal þessara 30 verka er hvergi að finna Vífilfell úr Kópavogi, en þess í stað hefur 

áttunda mynd Kjarvals, Umkomuleysi (MYND XXX) bæst við. Voru eftirprentanirnar því 

orðnar 31. Sagt var frá því í tímaritinu Degi í apríl 1961 að „væntanlegar [væru] á 

markaðinn á næstunni nýjar eftirprentanir af myndum eftir Ásgrím Jónsson, Jón Stefánsson, 

Gunnlaug Scheving og fleiri.“
50

 Í febrúar 1962 komu fjórar síðustu eftirprentanirnar út.
51

 

Allar myndirnar voru eftir málara sem þegar áttu verk í eftirprentanasafni Helgafells; 

Altaristafla eftir Mugg (MYND XXXI), Úr Borgarfirði eftir Ásgrím Jónsson (MYND XXXII), Á 

stöðli eftir Gunnlaug Scheving (MYND XXXIII) og Heklumynd eftir Jón Stefánsson (MYND 

XXXIV).
52

 Voru eftirprentanir Helgafells þá orðnar samtals 35 eftir 16 listamenn. Því til 

staðfestingar er síðasta auglýsing Helgafells á eftirprentununum sem birtist í tímaritinu 

Rétti árið 1972.
53

 

3.2 Val á myndum 

Í viðtali við Alþýðublaðið 1958 sagði Ragnar að valið á myndunum hafi verið í höndum 

hans og listamannanna en að í „…einstökum tilfellum hafa aðrir verið kvaddir ráða.“
54

 

Vísbendingar um val á listamönnum og verkum er bæði að finna í fréttatilkynningum um 

útgáfu eftirprentananna og í Tímariti Helgafells þar sem allar myndirnar voru auglýstar. 

Mörg verkanna voru valin því þau heyrðu til bestu verka listamannanna. Það er gaman að 

lifa var talin til bestu mynda Kjarvals og var valin til eftirprentunar af þremur listamönnum 

á yfirlitssýningu Kjarvals í tilefni af sjötugsafmæli hans.
55

 Fjallamjólk þótti „…einstætt 

listaverk á Íslandi…“ en Höll vindanna og Sólþokur voru valin því Kjarval þóttu þau vera á 

meðal sinna „…allra fegurstu og óvenjulegustu…“ fantasíumynda.
56

 Einnig þótti Ásgrími 

Jónssyni Hjaltastaðabláin eitt af sínum allra bestu verkum. Hornafjörður fannst honum 

                                                           
49 „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ maí 1961, 2; „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ ágúst 1961, 2. 
50 „Listkynning á Ak.,“ 19. apríl 1961. 
51 „Fjórar nýjar eftirprentanir,“ 14. febrúar 1962. 
52 „4 nýjar eftirprentanir málverka frá Helgafelli,“ 14. febrúar 1962.  
53 „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ aftari kápa. 
54 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
55 Tímarit Helgafells, 20-31. 
56 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959; „Nýjar eftirprentanir frá Helgafelli,“ 6. desember 1958. 
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vera sín besta vatnslitamynd frá fyrri árum en Úr Borgarfirði var tímamótaverk í listsköpun 

hans vegna notkunar sterkra lita. Skíðadalur var síðasta stórmyndin sem hann málaði en 

Blóm var einfaldlega ein af uppáhaldsmyndum hans.
57

 Heklumynd Jóns Stefánssonar var 

talin ein besta mynd hans en Sumarnótt var sögð sýna best allra málverka íslenska 

sumarkyrrð, líkt og Stóðhestar sem draga þótti fram öll einkenni hins dýrðlega íslenska 

sumardags.
58

 Í eldhúsinu og Telpur í boltaleik voru taldar í hópi bestu mynda Þorvalds 

Skúlasonar.
59

 Á stöðli var álitin snjallasta sveitalífsmynd Gunnlaugs Schevings og var á 

sýningu í Louisiana-safninu í Kaupmannahöfn þegar eftirprentunin kom út.
60

 Í Tímariti 

Helgafells kemur fram að Matarhlé þótti mjög týpísk fyrir Gunnlaug, Hekla Þórarins B. 

Þorlákssonar var álitin „…ein af þremur beztu myndum málarans“ og Vífilfell úr Kópavogi 

eftir Jón Engilberts var af mörgum „…talin bezta myndin, sem Jón hefir nokkru sinni 

málað.“ Ennfremur segir að Svavar Guðnason sé íslenskastur af öllum málurum landsins og 

að vorleysingin í Leysingu sé hreiníslensk.
61

 Kristín Jónsdóttir valdi Blóm og ávexti því 

henni fannst hún vera ein af sínum bestu myndum.
62

 Kona með greiðu þótti einnig eitt besta 

verk Gunnlaugs Blöndal.
63

  

Nokkur verkanna voru valin vegna athygli sem þau höfðu vakið erlendis. Afstrakt 

eftir Nínu Tryggvadóttur hafði verið valið af nefnd fyrir bók um nútímalist sem kom út í 

Frakklandi og fleiri löndum. Er þar sennilega að finna ástæðuna fyrir vali Ragnars á verki 

hennar.
64

 Svipuðu máli gegndi um verk Ásgerðar Búadóttur, Kona með fugl, sem unnið 

hafði gullmedalíu á heimssýningu í München árið 1956 þar sem sýnd voru um 5.000 verk 

frá 60 löndum.
65

 Bæði verk Muggs, Sjöundi dagur í Paradís og Jesús læknar blinda, voru 

talin til bestu verka hans. Haft er eftir Ragnari í Vísi 1958 að einn maður í Skandínavíu 

hefði sagt þegar hann sá fyrrnefnda verkið „…að slíkt listaverk hefði ekki komið fram á 

Norðurlöndum síðan Edvard Munch leið.“
66

 Einnig segir um Dagrenningu við Hornbjarg 

                                                           
57 „Tvær nýjar myndir í eftirprentanaflokki Helgafells,“ 28. nóvember 1958; „Ráðgert að senda úrval ísl. myndlistar á 30 

farandsýningar erlendis,“ 10. júlí 1958; Ragnar, „Of mikil eigingirni að loka dýrgripi inni,“ 29. mars 1962; Tímarit 

Helgafells, 20. 
58 „4 nýjar eftirprentanir málverka frá Helgafelli,“ 14. febrúar 1962; Tímarit Helgafells, 21-22. 
59 Tímarit Helgafells, 26-28. 
60 „4 nýjar eftirprentanir málverka frá Helgafelli,“ 14. febrúar 1962. 
61 Tímarit Helgafells, 25, 27-28. 
62 „Nýjar eftirprentanir Helgafells á málverkum komnar,“ 16. desember 1959. 
63 Tímarit Helgafells, 30. 
64 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959. Bókin heitir á frönsku Dictionnaire de la peinture abstraite og kom út 1957. 
65 „Nýjar eftirprentanir frá Helgafelli,“ 6. desember 1958. 
66 „Sjöundi dagur í Paradís eftir Mugg komin út litprentuð,“ 14. nóvember 1958. 



12 

 

eftir Jón Stefánsson að hún hafi þótt eitt af „…stórvirkjum norræns anda“ þegar hún var 

sýnd á Grönningen í Danmörku.
67

 

Ásgrímur, Jón Stefánsson, Kjarval, Gunnlaugur Scheving og Þorvaldur áttu allir 

þrjár eða fleiri myndir í safni Helgafells en Ragnar sagði í viðtali við Morgunblaðið í 

nóvember 1959 að „…með því að gera fleiri en eina mynd eftir hvern listmálara […] er 

verið að leitast við að sýna myndlistarferil listamannsins.“
68

 Val mynda á borð við Afstrakt 

málverk Þorvalds, Vífilfell úr Kópavogi, Leysingu, Konu með fugl, Afstrakt eftir Nínu og 

Pilt og stúlku Ásmundar má skýra með því að Ragnari þótti mikilvægt að hafa ný verk eftir 

yngri og umdeildari málara í eftirprentanasafninu þar sem mörg börn voru alin upp á 

heimilum þar sem aðeins voru verk hinna eldri málara. Þetta þótti Ragnari hættulegt fyrir 

unga fólkið sem myndi þá lokast inni með fortíðinni í stað þess að fá „…þá lifandi næringu 

sem lífið þarfnast.“
69

 Segja mætti að í þessum ummælum eimdi enn eftir af harðvítugum 

deilum sem áttu sér stað á fimmta áratugnum milli fylgjenda afstrakt listar og þeirra sem 

voru mótfallnir henni.
70

 Afar líklegt er að persónulegur smekkur Ragnars hafi komið við 

sögu á valinu á eftirprentununum en hann var víðsýnn í viðhorfi sínu til lista og það skipti 

hann engu máli hvort verk væru afstrakt eða fígúratíf, expressjónísk eða geómetrísk. 

Ragnari þótti mikilvægara að listamenn væru heiðarlegir og áræðnir og honum líkaði 

einfaldlega stórhuga listamenn sem þorðu að taka áhættu. Svo lengi sem listin var 

framkvæmd af krafti var hún honum að skapi.
71

 

3.3 Samningar við listamennina 

Sem fyrr segir var Matarhlé fyrsta eftirprentunin í safni Helgafells. Í fréttatilkynningum frá 

1956 um að hafin væri útgáfa á eftirprentunum málverka kemur fram að Matarhlé hefði 

þegar verið tilbúin og að náðst hefðu samningar við flesta hina kunnustu málara 

þjóðarinnar.
72

 Þessar fréttatilkynningar virðast byggja á samningi Ragnars við listamennina, 

en uppkast að þessum samningi sem Ragnar ritaði 1. maí 1956 er varðveitt í bréfasafni hans 

í handritadeild Landsbókasafns Íslands. Titill uppkastsins er „Um litprentun ísl. málverka. 

(uppkast að samningi við listamennina).“ Þar segir að önnur verk eftir „…flesta hina 

                                                           
67 „Nýjar eftirprentanir frá Helgafelli,“ 6. desember 1958. 
68 „Enn bætist við eftirprentanir íslenzkra málverka,“ 27. nóvember 1958. 
69 Ragnar, „Betra að vera í kindahóp en kokteilpartíi,“ 42. 
70 Gunnar J. Árnason, Hrafnhildur Schram og Æsa Sigurjónsdóttir, „Þjóðerni, náttúra og raunveruleiki,“ 204-206. 
71 Ingólfur Margeirsson, Ragnar í Smára, 136, 145. 
72 „Helgafell byrjar útgáfu litprentaðra íslenzkra listaverka,“ 7. september 1956; „Helgafell gefur út litprentanir eftir 

myndum kunnustu málara,“ 14. júní 1956. 



13 

 

þekktustu málara okkar hafi þegar verið valin til prentunar og nokkur þeirra, eftir Jón 

Stefánsson, Kjarval, Ásgrím, Scheving, Svavar og Þorvald þegar í undirbúningi.“ Af þessu 

má sjá að prentun á Leysingu Svavars Guðnasonar hefur seinkað, en eins og greint er frá í 

kafla 3.1 var Hekla Þórarins B. Þorlákssonar prentuð í staðinn árið 1957. Samningurinn er 

ein þéttskrifuð A4-síða og nákvæmur. Upphafsorð hans sýna þýðingu listaverkabóka 

Helgafells sem aðdraganda að eftirprentununum: 

Ég undirritaður hefi gert tilraunir með útgáfu málverkabóka, og fengið þannig nokkra 

reynslu í prentun listaverka yfirleitt. Einnig hefi ég í sambandi við það og einnig 

bókaútgáfu mína, átt allnáið samstarf við listamenn, og reynt að setja mig inní afstöðu 

þeirra til verka sinna, sem listar og peningaverðmætis. Það er nú afráðið að gera tilraun 

með prentun málverkanna. 

Tekið er fram að með eftirprentun fyrstu málverkanna, sem gefin voru út á milli 1956 og 

1957, er aðeins um fyrstu tilraun að ræða og því sé aðeins ein mynd eftir hvern málara. 

Ástæðuna fyrir því sagði Ragnar vera að engin leið væri að vita fyrir fram hverjir 

sölumöguleikarnir yrðu. Þó vildi hann ekki hefja verkið án þess að hafa kynnt sér álit 

málaranna og tryggt sér réttinn á nokkrum myndum ef til þess kæmi að meira yrði pantað af 

eftirprentunum en áætlað var í byrjun. Því næst gerði Ragnar nokkrar tillögur um 

hugsanlega prentun og dreifingu og mögulegan hagnað listamannanna af sölu þeirra. Lagði 

hann til að í fyrsta upplagi yrðu prentuð um 1.000 eintök af hverri mynd og þar af yrðu 500 

seld innanlands en 500 erlendis. Upplag hverrar myndir skyldi því vera tölusett 1 til 500 í 

tvennu lagi og prenta skyldi sérstaka miða sem límdir væru aftan á hverja mynd. Á 

miðunum yrði tekið fram hvort myndirnar væru ætlaðar til sölu á Íslandi eða erlendis. Gætu 

málararnir „…bannað sölu á mynd, sem ekki er auðkennd með þessum miða, sem hann 

útfyllir sjálfur, tölusetur og merkir.“ 

Einnig kom Ragnar með þá hugmynd að „verð hverrar myndar [yrði] sett í samráði 

við viðkomandi listamann eða þann sem kann að setja fyrir sig.“ Gæti hann þar hafa átt við 

erfingja listamannanna, fjölskyldu eða eigendur upprunalegu verkanna. Hlutur 

listamannsins af brúttósölu hverrar myndar yrði 20% af þeim sem seldar yrðu innanlands en 

50% af þeim sem seldar yrðu erlendis. 25 eintök af hverri mynd máttu vera árituð af 

málurunum. Þær myndir skyldu vera að minnsta kosti tvöfalt dýrari en hinar og fengju 

listamennirnir 50% af sölu þeirra. Einnig gátu listamennirnir, ef þeir óskuðu þess, fengið 

250 eintök afhent til að selja sjálfir. Myndi útgefandinn þá selja hinn helming upplagsins og 
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fá öll sölulaun fyrir það. Næst stendur í samningnum að „auglýsingaeintök, sem send eru 

listtímaritum til umsagnar, eða útgefandi og listamaður koma sér saman um að senda öðrum 

aðilum ókeypis skulu þeir láta að jöfnu útgef. og listamaðurinn. Um viðbótarprentun fyrir 

erlendan markað gildir hið sama.“ Útgefandi og listamaður áttu því bera sameiginlega þann 

kostnað sem færi í auglýsingar og kynningu. Ef til viðbótarprentunar kæmi yrði að tölusetja 

eftirprentanirnar að nýju þar sem um nýtt upplag væri að ræða. Loks nefndi Ragnar að ef 

viðskiptavinir óskuðu þess, gætu þeir fengið myndirnar innrammaðar og myndu 

listamennirnir teikna rammana í samráði við þá.
73

 

 Nokkrir samningar milli Ragnars og listamannanna eða aðstandenda þeirra eru 

varðveittir í bréfasafni hans í handritadeild Landsbókasafns Íslands. Þann 1. mars 1957 

ritaði Ragnar bréf til Dóru Þórarinsdóttur til þess að staðfesta tilboð sitt um útgáfu á 

málverkabók um Þórarinn B. Þorláksson, svipaða bókunum um Ásgrím Jónsson, Jón 

Stefánsson og Kjarval. Fyrir útgáfuréttinn hugðist Ragnar greiða dætrum Þórarins 60.000 

krónur þar sem hann hefði „…einnig leyfi til að prenta tvær eða þrjár myndir hans í stærri 

útgáfum svipuðum myndum Ásgríms og Schevings.“
74

 Þar á Ragnar að öllum líkindum við 

Heklu sem varð þó eina verk Þórarins í eftirprentanasafni Helgafells.
75

  

Ragnar og eiginkona Jóns Stefánssonar undirrituðu samning um prentun á 

Sumarnótt, Stóðhestum og fleiri myndum 10. október 1958. Þar segir: 

Forlagið [Helgafell] prentar smám saman allt að 20 málverk í svipuðum stærðum og þau 

tvö sem þegar eru komin út […] listamaðurinn fær honorar af hverri seldri mynd, 80.00 

[kr] af hverri mynd sem seld er á Íslandi en 20 % af því verði sem forlagið fær fyrir þær 

myndir sem seldar eru í öðrum löndum. […] Meðan þessi útgáfa er til sölu veitir 

listamaðurinn engum öðrum leyfi til prentunar á þessum myndum, þó getur hann leyft 

öðrum samtímis að prenta þær í bókum, tímaritum og sýningarskrám. Samningur þessi 

gildir og um tvær myndir, Stóðhestar og Sumarnótt, sem komnar eru út.
76

 

Að auki átti Jón rétt 60 eintökum af hverri mynd án greiðslu til sölu eða gjafa. Hann átti þó 

að selja myndirnar á því útsöluverði sem forlagið ákvað í hverju landi. Hins vegar var 

söluprósenta Jóns lægri en upphaflega var áætlað í uppkasti Ragnars að samningnum og 

Helgafell hafði þar að auki rétt á að sýna myndirnar um allan heim án þess að greiða Jóni 

fyrir. Ragnar hefur einnig ætlað sér að prenta mun fleiri myndir eftir Jón en gert var í raun. 

                                                           
73 Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. (uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956. 
74 Ragnar, til Dóru Þórarinsdóttur, Reykjavík, 1. mars 1957. 
75 „Nýjar eftirprentanir íslenzkra málverka að koma hjá Helgafelli,“ 17. nóvember 1957. 
76 Samningur Ragnars við Jón Stefánsson, Reykjavík, 10. október 1958. 
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Af þessum samningi sést að Ragnar hafi viljað vernda einkarétt sinn á eftirprentununum en 

um leið verið fylgjandi því að verkin yrðu áfram kynnt af öðrum með því að leyfa prentun 

þeirra í öðrum miðlum. 

Í apríl 1962 ritaði Ragnar bréf til Þorvalds Skúlasonar og reyndi að sannfæra hann 

um að láta sig hafa fleiri myndir til eftirprentunar. Ragnar tekur fram að Þorvaldur hafi 

aldrei gengið frá fyrri samningi þeirra í milli um eftirprentanir á verkum hans, en heldur 

ekki gert neinar athugasemdir við hann og því hafi Ragnar gengið út frá því að Þorvaldur 

væri sáttur. Í bréfi Ragnars segir ennfremur að síðast þegar hann falaðist eftir fleiri 

myndum hafi Þorvaldur ekki haft áhuga: „Þú tókst skýrt fram er ég síðast falaðist eftir að fá 

að prenta mynd eftir þig, að þú hefðir ekki áhuga fyrir því, en skildist þó að um það gæti 

fengist samkomulag, ef myndirnar væru aðeins á markaði erlendis.“ Því næst ítrekar Ragnar 

atriði fyrri samnings þeirra: 

Það var tekið fram í samningi okkar og við aðra, að ég hafi leyfi til að kynna myndirnar 

með því að gefa þær eftir þörfum, hérlendis og erlendis. […] Málararnir fá sjálfir 60 

eintök af hverri mynd […] Í stað þess að greiða málurunum 80,00 [krónur] af hverri 

mynd, geta þeir ef þeir vilja, fengið 1/4 hluta upplagsins í myndum, og selt sjálfir fyrir 

höfundarlaunum sínum. Skilyrði eru þó að haldið sé okkar verðlistaverði.
77

 

Þessi samningur átti sameiginlegt með samningi Jóns Stefánssonar að málararnir áttu að fá 

60 myndir endurgjaldslaust. Einnig samsvaraði möguleikinn um að listamenn gátu fengið 

einn fjórða upplagsins til eigin sölu í stað söluprósentu tillögum Ragnars í uppkastinu að 

samningunum.
78

 

 Þann 15. desember 1969 undirritaði Ragnar samning við erfingja Kjarvals. Í honum 

kvað á um að Ragnar hefði rétt á eftirprentun sex mynda Kjarvals. Sveinn, sonur Kjarvals 

hóf samninginn á þessum orðum: „Mér er kunnugt um að Ragnar Jónsson hefur greitt 

húsaleigu og fl. fyrir föður minn og fengið greitt með rétti til prentunar verka eftir hann.“ 

Vísaði hann þar til þess að Ragnar hafði fengið réttinn á tveimur myndum með því að 

greiða húsaleigu Kjarvals árið 1968. Vildi Sveinn því að Ragnar greiddi einnig húsaleigu 

fyrir árið 1969 gegn því að fá útgáfuréttinn á tveimur myndum til viðbótar. Ofan á það 

greiddi Ragnar erfingjum Kjarvals samtals 100.000 krónur og öðlaðist þá rétt á fimmtu og 

sjöttu myndinni. Þar að auki átti Helgafell að afhenda erfingjum Kjarvals 300 eintök af 

                                                           
77 Ragnar, til Þorvalds Skúlasonar, 25. apríl 1962. 
78 Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. (uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956. 
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hverri þessara sex mynda sem prentaðar yrðu og skyldu erfingjar Kjarvals hafa leyfi til að 

selja þær hvar sem er utan Íslands. Því næst var tekið fram að Ragnar hefði ekki rétt til að 

prenta fleiri upplög af neinni af hinum fyrri myndum Kjarvals sem þegar voru prentaðar, 

heldur þurfti að semja um það sérstaklega.
79

 

Ekki er til samningur milli Ragnars og Nínu Tryggvadóttur um eftirprentun á mynd 

hennar en þess í stað eru til tvö bréf frá Nínu til Ragnars í bréfasafni hans. Í öðru þeirra, 

sem er ódagsett biður Nína Ragnar um að láta sig vita hvenær hann vilji fá málverkið til 

eftirprentunarinnar. Í hinu bréfinu sem að öllum líkindum er skrifað seinna og dagsett er 4. 

nóvember 1957, kemur fram að Nína hefur látið Hans Andersen, sendiherra NATO í París, 

um að taka málverkið með til Íslands og koma því til Ragnars.
80

 

Ofangreindir samningar og bréf eru það eina sem varðveist hefur í bréfasafni 

Ragnars í handritadeild Landsbókasafnsins og veita mikilvæga innsýn í áætlanir hans um 

prentun og sölu myndanna auk hlutar listamannanna. Einnig má leita vísbendinga í 

blaðatilkynningum um útgáfu eftirprentananna þar sem einstaka sinnum var tilgreint í 

hverra eigu verkin voru. Hugsanlegt er að Ragnar hafi því einnig þurft að reiða sig á leyfi 

eigenda frummyndanna til að gera eftirprentanirnar en hvergi kemur fram hvort hann hafi 

þurft að skrifa undir samning við þá. Í Morgunblaðinu í desember 1959, er hinar 11 nýju 

eftirprentanir voru auglýstar kom fram að Höll vindanna og Sólþokur væru báðar í eigu 

Jóns Þorsteinssonar íþróttakennara.
81

 Jafnframt segir í Tímanum í júlí 1958 að Vífilfell úr 

Kópavogi hafi verið í eigu Reykjavíkurbæjar og að Halldór Laxness, hafi átt Leysingu.
82

 

Fyrir eftirprentun af Jesús læknar blinda og Sumarnótt virðist Ragnar hafa fengið leyfi hjá 

Ásgeiri Ásgeirssyni forseta. Fyrrnefnda myndin hékk yfir altari í Bessastaðakirkju en hin 

síðarnefnda var í eigu ríkisins og geymd á Bessastöðum.
83

 Ásgeir virðist hafa tekið vel í 

hugmyndina því í bréfi sem dagsett er 17. maí 1956 segir hann Ragnari að „myndirnar [séu] 

til að velja um.“
84

 Fyrir prentun Sjöunda dags í Paradís fékk Ragnar leyfi Danans Elof 

Risebye, prófessors við Konunglega listaháskólann í Kaupmannahöfn. Risebye átti 

myndina á þeim tíma en hafði þegar ákveðið að gefa hana íslenska ríkinu.
85

 Til er bréf frá 

                                                           
79 Samningur Ragnars við Svein Kjarval, Reykjavík, 15. desember 1969. 
80 Nína Tryggvadóttir, til Ragnars, ódagsett og London, 4. nóvember 1957. 
81 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959. 
82 „Ráðgert að senda úrval ísl. myndlistar á 30 farandsýningar erlendis,“ 10. júlí 1958. 
83 „Fjórar nýjar eftirprentanir,“ 14. febrúar 1962; „Fimm eftirprentanir af verkum málara,“ 10. júlí 1958. 
84 Ásgeir Ásgeirsson, til Ragnars, Bessastöðum, 17. maí 1956. 
85 „Sjöundi dagur í Paradís eftir Mugg komin út litprentuð,“ 14. nóvember 1958. 
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Risebye til Ragnars þar sem fram kemur að honum litist vel á hugmynd Ragnars um 

eftirprentunina. Myndin var send beint í prentun til Amsterdam frá Kaupmannahöfn fyrir 

milligöngu Júlíönu Sveinsdóttur, sem var vinkona Risebye.
86

 Í bréfi frá Júlíönu 10. apríl 

1958 kemur fram að Risebye hafi verið afar annt um myndina og hafi verið hikandi við að 

senda hana til Amsterdam. Var hann hræddur um að hún myndi skemmast, „en 

sannfæringin um að það sé í anda Muggs að sem flestir sjái myndina, gerði [útslagið].“
87

 

Bréfin tvö frá Ásgeiri og Risebye eru einu dæmin um að Ragnar hafi þurft að biðja aðra en 

listamennina og erfingja þeirra leyfis fyrir prentun myndanna. 

3.4 Prentun 

Eftirprentanirnar voru framleiddar af fyrirtækjum í Genf og Hollandi sem þekkt voru á 

þessum tíma fyrir slíkar litprentanir. Nafn prentsmiðjunnar í Genf kemur hvergi fram í 

blaðaumfjöllunum og engin bréf eða reikningar frá henni eru til í handritadeild 

Landsbókasafnsins. Aftur á móti hafa varðveist bréf til Ragnars frá tveimur prentsmiðjum í 

Hollandi; reikningar frá 1957 frá n.v. Reinders‘ Olie- en Veevoederfabrieken í Zwolle og 

tvö bréf, annars vegar staðfesting á greiðslu og hins vegar verðlisti, frá N.V. v/h 

Kunstdrukkerij J. A. Luii & Co í Amsterdam frá 1961 og 1962.
88

 Í viðtali við Alþýðublaðið 

1958 sagði Ragnar um prentunina: 

Við höfum samið við fyrirtæki í Genf og Amsterdam um að gera myndamót af 

listaverkunum. Þessi fyrirtæki eru hin fullkomnustu sem völ er á í Evrópu. Við sendum 

því frummyndir málaranna til þessara fyrirtækja, sem síðan ljósmynda þær og gera af 

þeim koparmót. Þegar gerð mótanna er lokið eru myndirnar prentaðar í Genf og 

Amsterdam. Þrjátíu eintök eru prentuð á striga til sýninga, en síðan er hægt að gera eins 

margar eftirprentanir á „karton“ og með þarf.
89

 

Upphaflega áætlaði Ragnar að prentaðar yrðu 30 myndir sem saman áttu að mynda fyrstu 

deild eftirprentananna. Ljúka átti við prentun þeirra árið 1958. Ef vel tækist til áætlaði 

Ragnar að þessi deild yrði aðeins hin fyrsta af mörgum og að í hverri deild skyldu vera 30 

eftirprentanir. Í ítarlegu viðtali við Alþýðublaðið í janúar 1958 virðist Ragnar hafa séð fyrir 

sér 30 deildir eftirprentana því hann nefnir að jafnvel muni vera gerð um níu hundruð 

                                                           
86 Elof Risebye, til Ragnars, Charlottenborg, apríl 1958. 
87 Júlíana Sveinsdóttir, til Ragnars, Kaupmannahöfn, 10. apríl 1958. 
88 n.v. Reinders‘ Olie- en Veevoederfabrieken, reikningur til Helgafells, Zwolle, Hollandi, 30. nóvember 1957; N.V. v/h 

Kunstdrukkerij J. A. Luii & Co, til Helgafells, Amsterdam, 15. september 1961. 
89 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
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myndamót eftir íslenskum málverkum og höggmyndum.
90

 Prentunin gekk hægar en Ragnar 

átti von á, því haft var eftir honum í Tímanum í nóvember 1957 að hann vonaðist til að 

prentun fyrstu deildar yrði lokið 1958, en í viðtalinu við Alþýðublaðið áætlaði hann að 

henni yrði lokið 1959.
91

 Til sýningahalds átti að prenta 30 eintök af hverri mynd á striga og 

áttu sýningar að hefjast sama ár og prentuninni lyki.
92

 Áætlanir Ragnars um að gera fleiri en 

eina deild eftirprentana urðu þó ekki að veruleika; deildin varð aðeins ein, listamennirnir 16 

og myndirnar 35. 

Í fréttatilkynningu Morgunblaðsins árið 1956 um útgáfu Matarhlés kemur fram að 

prentuð hafi verið 1.050 eintök. Líkt og áætlað var í „uppkasti að samningi við 

listamennina“ voru 500 myndir tölusettar með rómverskum tölustöfum, ætlaðar til sölu 

erlendis og 500 myndir til sölu innanlands, tölusettar með hefðbundnum tölustöfum. Auk 

þess segir að prentuð hafi verið 50 eintök til viðbótar sem merkt voru sérstaklega erlendum 

tímaritum.
93

 Annað misræmi við „uppkast að samningi við listamennina“ kemur fram bæði 

í fyrstu auglýsingu eftirprentananna í Nýju Helgafelli og í greinum í Alþýðublaðinu og 

Þjóðviljanum. Þar sagði að öll 500 eintökin til sölu innanlands yrðu árituð af 

listamanninum sjálfum, en í uppkastinu að samningi við listamennina sagði Ragnar að 

aðeins 25 yrðu verk árituð.
94

 Eins er ekki víst að prentuð hafi verið 500 eintök af hverri 

mynd til sölu innanlands, en þegar Morgunblaðið greindi frá 11 nýjum eftirprentunum 1959 

kom fram að aðeins 300 til 400 eintök hefðu verið prentuð af þeim myndum.
95

 

Eftirprentanirnar þóttu hafa tekist vel og sagði í Fálkanum1958 að prentunin hafi 

verið unnin „…af þvílíkri snil[l]d, að málararnir sjálfir geta trauðla greint í fjarlægð, hvort 

um eftirprentun eða frummynd er að ræða.“
96

 Ragnar sagði í viðtali 1958 að málararnir 

væru sjálfir ánægðir með eftirprentanirnar þrátt fyrir að vanalega væri erfitt að gera þeim til 

hæfis hvað varðaði slíka fjölföldun á verkum þeirra.
97

 Dæmi voru um að myndirnar væru í 

                                                           
90 Ibid. 
91 „Nýjar eftirprentanir íslenzkra málverka að koma hjá Helgafelli,“ 17. nóvember 1957; Ragnar, „Sýningar á íslenzkri 

myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
92 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
93 Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. (uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956; „Litprentun 

Matarhlés hefur tekizt mjög vel,“ 7. september 1956. 
94 „Litprentanir eftir málverkum,“ 50; „Helgafell byrjar útgáfu litprentaðra íslenzkra listaverka,“ 7. september 1956; 

„Helgafell gefur út litprentanir eftir myndum kunnustu málara,“ 7. júní 1956; Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. 

(uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956. 
95 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959. 
96 „Helgafellsútgáfan lætur gera eftirprentanir af 30 ísl. öndvegismálverkum,“ 8. ágúst 1958. 
97 Ragnar „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum, „4. janúar 1958. 
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prentun á annað ár, til dæmis Á stöðli, Hekla, Jesús læknar blinda og Úr Borgarfirði, svo 

vönduð voru vinnubrögðin, en myndirnar voru að nokkru leyti handunnar eftir prentunina.
98

 

Um prentun Á stöðli lét Gunnlaugur Scheving hafa eftir sér að eftirprentunin væri 

fullkomin og enn fremur sagði um Matarhlé að Gunnlaugur hefði „…sjálfur villzt á 

frummynd og eftirlíkingu.“
99

 Haft var eftir öðrum ónefndum listamanni að „það [væri] ekki 

fyrir andsk... að þekkja þær að!“ eftir að hann hafði haft bæði frummynd og eftirmynd fyrir 

augunum í næstum tvær klukkustundir.
100

 

Í öðru bréfinu sem varðveitt er frá J.A. Luii & Co frá 1. nóvember 1962 er verðlisti 

yfir prentun annars upplags á 21 mynd sem þá þegar höfðu verið prentaðar. Verðið var 

misjafnt, frá 0,45 hollenskum flórínum upp í 1,95 fyrir hverja mynd, en verðið fór einnig 

eftir því hvort keypt yrði upplag 2.000, 2.500 eða 5.000 mynda.
101

 Af þessum lista að dæma 

var Stóðhestar dýrast verkanna í framleiðslu, en Piltur og stúlka Ásmundar Sveinssonar 

ódýrast.
102

 Ef framleiðslukostnaðurinn er færður yfir á núvirði kostaði Piltur og stúlka um 

700 til 1.000 krónur í prentun en Stóðhestar um 1.870 til 3.000 krónur.
103

 

 Í viðtali við Alþýðublaðið 1958 sagði Ragnar aðspurður að stofnkostnaður 

eftirprentananna væri mikill. Dýrt var að láta gera myndamótin og prenta fyrstu eintök 

myndanna á striga. Hins vegar ætti ekki að kosta mikið að halda áfram að prenta 

myndirnar.
104

 Í viðtali við Morgunblaðið árið 1967 sagði Ragnar þó að prentunin væri þá 

orðin afar dýr en að ætlunin væri að bæta við fleiri listamönnum í safnið eftir því sem tök 

væru á. Tók hann fram að tvær nýjar myndir eftir Kjarval, Vorkoma og Síðsumarkvöld í 

Íshafinu hefðu verið prentaðar á því ári. Þær voru þó hvergi auglýstar, hvorki í 

blaðatilkynningum né auglýsingum Helgafells. Sagði Ragnar jafnframt að þá hafi prentun í 

Hollandi verið hætt en að nú hefði Helgafell tekið að sér framleiðsluna og að hún hefði 

tekist vel.
105

 Að öllum líkindum leiddi framleiðslukostnaðurinn til þess að útgáfu 

eftirprentananna var hætt. 

                                                           
98 „Helgafell byrjar útgáfu litprentaðra íslenzkra listaverka,“ 7. september 1956. 
99 „4 nýjar eftirprentanir málverka frá Helgafelli,“ 14. febrúar 1962; „Helgafell byrjar í dag sölu á úrvals litprentunum af 

verkum íslenzkra málara, 7. september 1956. 
100 „Helgafell hyggst efna til sýninga víða um heim á eftirprentunum ísl. málverka,“ 10. júlí 1958. 
101 „XE Currency Converter.“ Nú jafngildir 1 evra 2,20371 hollenskum flórínum. 
102 N.V. v/h Kunstdrukkerij J. A. Luii & Co, til Helgafells, Amsterdam, 1. nóvember 1962. 
103 „Verðlagsreiknivél.“ 
104 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
105 Ragnar, „Það verður að kenna fólki að lesa bókmenntir,“ 15. mars 1967, 11. 
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3.5 Stærð eftirprentananna 

Í „uppkasti að samningum við listamennina“ lagði Ragnar fram að flestar eftirprentanirnar 

yrðu 60x75 cm en sumar þeirra allt að 75x100 cm að stærð. Til skýringar sagði hann að sú 

stærð væri „…heppileg til að hengja á veggi á íslenzkum heimilum, til prýðis og 

menningarauka.“ Í fyrstu auglýsingu Helgafells í Nýju Helgafelli segir ennfremur að 

myndirnar verði „…í stærðum sem hæfa venjulegum stofuveggjum“ og hefur Ragnar þar 

eflaust átt við stofuveggi alþýðuheimila sem ef til vill voru ekki jafn stórir og á heimilum 

hinna efnaðri. Í sömu auglýsingu kemur fram að eftirprentun Matarhlés sé jafnstór 

frummyndinni, eða 60x75 cm rétt eins og Ragnar kvað á um í uppkasti að samningi 

sínum.
106

 Aðeins fjórar eftirprentanir til viðbótar af 35 voru í sömu stærð og 

frummyndirnar; Blóm (77x52 cm), Gamla búðin (70x80 cm), Sjöundi dagur í Paradís 

(47x61 cm) og Telpur í boltaleik (55x45 cm). Stærðir hinna eftirprentananna 30 voru jafn 

mismunandi og þær voru margar, en allar voru þær minni en frummyndirnar. Þó munaði 

afar litlu að Kona með greiðu og Afstrakt málverk Þorvalds Skúlasonar væru jafn stórar 

frummyndunum. Umkomuleysi var minnsta eftirprentunin, aðeins 22x22 cm, en Á stöðli var 

stærst, eða 80x90 cm.
107

 

3.6 Verð eftirprentananna 

Eitt markmiða Ragnars með útgáfu eftirprentananna var að gera sem flestum kleift að eiga 

málverk inni á heimilum sínum í stað þess að þau væru falin inni á söfnum eða heimilum 

hinna fáu vel efnuðu.
108

 Eftirprentanirnar urðu því að vera á viðráðanlegu verði. 

Árið 1955, um það leyti sem Ragnar var að undirbúa útgáfu eftirprentananna voru 

árslaun verkamanna um 40.000 krónur á ári ef miðað er við átta klukkustunda vinnudag 

300 daga ársins og 16,53 krónur á tímann í dagvinnulaun.
109

 Í apríl árið 1956 segir frá því í 

Tímanum að Háamúli í Fljótshlíð eftir Ásgrím Jónsson hafi selst á 39.000 krónur á 

málverkauppboði. Var það hæsta verð sem fengist hafði fyrir íslenskt málverk fram að þeim 

tíma. Á sama uppboði seldist önnur mynd eftir Ásgrím á 23.000 krónur, málverk eftir 

Mugg á 9.000 krónur og verk eftir Kjarval á 4.500 krónur. Seinna á árinu seldust hjá sama 

                                                           
106 Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. (uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956; „Litprentanir 

eftir málverkum,“ 50. Þó stendur í Tímariti Helgafells að Matarhlé sé 61x76 cm og er þeirri stærð haldið til haga í lista 

yfir eftirprentanirnar, sjá viðauka. 
107 Nákvæm skrá yfir stærðir eftirprentananna og frummyndanna er að finna í viðauka. 
108 „Fimmtugur listunnandi rifjar upp hugrenningar sínar og athafnir,“ 7. febrúar 1954. 
109 „Samstaða verkalýðsfélaganna tryggði miklar kjarabætur,“ 30. apríl 1955. 
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uppboðshaldara verk eftir Jón Stefánsson á 11.300 krónur og málverk eftir Kjarval var 

slegið á 9.500 krónur.
110

 Augljóst er á þessum upphæðum að upprunaleg málverk voru allt 

of dýr fyrir alþýðu landsins og aðeins á færi hinna efnuðu að eignast þau. Í fyrstu 

auglýsingunni á eftirprentunum Helgafells var Matarhlé auglýst á 400 krónur án ramma.
111

 

Árið 1957, er fimm myndir til viðbótar höfðu verið prentaðar, var hver þeirra auglýst á 400 

krónur án ramma en 480 krónur innrammaðar.
112

 Verkamenn með 16,53 krónur á tímann 

gátu þar af leiðandi unnið sér inn fyrir einni óinnrammaðri mynd á um það bil þremur 

dögum, en innrammaðri á tæplega fjórum dögum ef miðað er við átta klukkustunda 

vinnudag. Núvirði eftirprentananna á því verði væri um það bil 12.350 krónur fyrir 

óinnrammaðar myndir en um 14.800 krónur fyrir þær innrammaðar.
113

 Til samanburðar 

kostuðu eftirprentanir af erlendum meistaraverkum 250 til 300 krónur á sýningu sem haldin 

var í Sýningarsalnum á horni Hverfisgötu og Ingólfsstrætis árið 1958.
114

 Af umsögnum frá 

þessum tíma að dæma þóttu eftirprentanir Helgafells þó ódýrar. Sagt var frá því í 

norðlenska tímaritinu Degi árið 1958 að eftirprentanirnar hafi kostað 400 til 650 krónur 

„…eða álíka upphæð og menn greiða fyrir verk eftir fúskara, sem eru að breiða út 

listsnauðar landslagsmyndir.“
115

 

Verð eftirprentananna birtust sjaldan í auglýsingum og virðast aðeins hafa verið 

tilgreind í stórri auglýsingu í Nýju Helgafelli 1959, í Tímariti Helgafells 1962 og í 

tímaritinu Rétti þar sem eftirprentanirnar voru auglýstar reglulega milli 1961 og 1972. Í 

auglýsingu Nýs Helgafells frá 1959 höfðu fyrstu sex eftirprentanirnar hækkað í verði og 

kostuðu þá 450 til 530 krónur óinnrammaðar en 640 til 790 krónur innrammaðar. Aðrar 

myndir kostuðu þá á milli 450 og 750 krónur án ramma en 630 til 995 krónur innrammaðar. 

Voru Kona með fugl og Telpur í boltaleik ódýrastar en Fjallamjólk dýrust.
116

 Núvirði þeirra 

jafngildir því um 13.150 til 23.100 krónum fyrir óinnrammaðar myndir en um 18.400 til 

29.100 krónum fyrir innrammaðar.
117

 Til samanburðar voru lágmarkslaun verkamanna árið 

                                                           
110 „Lítið málverk eftir Ásgrím fór á 39 þús. kr. á málverkauppboðinu,“ 28. apríl 1956; „Vatnslitamynd eftir Ásgrím á 18. 

þús.,“ 11. desember 1956. 
111 „Litprentanir eftir málverkum,“ 50. 
112 Ragnar, „Litprentanir málverka eru merkileg nýjung í íslenzku listalífi,“ 31. desember 1957; „Eftirprentanir af 

málverkum,“ 4. desember 1957. 
113 „Verðlagsreiknivél.“ 
114 „Litprent selt í Sýningarsalnum,“ 4. janúar 1958.  
115 Ingvar Gíslason, „Mikið um eftirprentanir málverka,“ 20. ágúst 1958. 
116 „Málverkaprentanir Helgafells,“ 1-2, 71-72, kápa III. 
117 „Verðlagsreiknivél.“ 
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1960 um 55.000 krónur á ári.
118

 Verkamenn voru því með um 23 krónur á tímann í 

dagvinnu ef miðað er við átta klukkustunda vinnudag 300 daga á ári. Það hefði þar af 

leiðandi tekið þá tvo og hálfan til rúmlega fjóra daga að vinna sér inn fyrir einni 

eftirprentun, óinnrammaðri eða innrammaðri. 

Í auglýsingum í Rétti kemur fram að verð eftirprentananna hækkuðu lítillega milli 

ára. Árið 1961 til 1963 kostuðu þær 450 til 750 krónur óinnrammaðar en 600 til 1.000 

krónur í ramma. Á fyrri hluta árs 1964 höfðu þær hækkað um 100 krónur án ramma en 200 

krónur innrammaðar. Á seinni hluta ársins hækkuðu þær aftur; upp í 550 til 1.200 krónur 

óinnrammaðar en upp í 750 til 1.550 krónur í ramma. Hélst það verð á þeim allt fram til 

byrjunar árs 1968. Á seinni hluta þess árs kostuðu óinnrammaðar prentanir hins vegar 550 

til 1.700 krónur en innrammaðar 850 til 2.500 krónur og hélst verðið óbreytt til 1972, þegar 

Réttur hætti að auglýsa eftirprentanirnar.
119

 Eftirprentanirnar virðast því hafa orðið ódýrari 

með árunum eftir 1964, en Ragnar sagði sjálfur í viðtali við Tímann 1965 að verð þeirra 

hefði verið nægilega lágt til að fólk ætti að geta átt fleiri myndir en komust fyrir á veggjum 

þeirra í einu.
120

 Verðin sem tilgreind voru í Rétti milli 1961 og 1963 voru aftur á móti ekki 

þau sömu og auglýst voru í Tímariti Helgafells árið 1962. Þar voru flestar myndanna á 

mismunandi verði og kostuðu án ramma frá 225 til 970 krónur, eða um 5.700 til 24.500 

krónur á núvirði, en innrammaðar frá 330 til 1.220 krónur, eða um 8.300 til 30.800 krónur á 

núvirði. Þar voru Piltur og stúlka Ásmundar Sveinssonar og Umkomuleysi ódýrastar en Á 

stöðli dýrust.
121

 Einnig gætir misræmis á verði eftirprentananna í auglýsingu á bókabíl 

Helgafells í Morgunblaðinu í júlí 1962. Þar segir að verð þeirra innrammaðra sé aðeins á 

milli 450 til 900 krónur.
122

 Hvergi er að finna skýringu á þessu misræmi. 

3.7 Auglýsingar og sala 

Auk fréttatilkynninga um útgáfu eftirprentananna fylgdi þeim fjöldi auglýsinga í blöðum 

um allt land. Mest voru þær auglýstar í Morgunblaðinu, Rétti og Nýju Helgafelli en einnig í 

Alþýðublaðinu, Bankablaðinu, Frjálsri þjóð, Tímanum, Vikunni, Vísi og Þjóðviljanum. Á 

landsbyggðinni voru þær auglýstar í Austurlandi, Degi, Ísfirðingi og Vesturlandi og 

                                                           
118 „Skólastarfið í landinu í hættu vegna bágra launa kennara,“ 13. nóvember 1960. 
119 „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ 1961-1972. 
120 Ragnar, „Ragnar í Smára á förnum vegi,“ 12. desember 1965, 22. 
121 Tímarit Helgafells, 20-31. 
122 „Fylgist með tímanum – Njótið tækniframfaranna – Prýðið heimilin málverkaprentunum – Gefið æskunni andlegan 

kraft, Helgafellsbækur að lesa, Helgafellsmyndir á veggina,“ 5. júlí 1962. 
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endurspeglar það vilja Ragnars til að koma þeim inn á sem flest heimili og sem víðast á 

landinu. Fyrsta auglýsing á eftirprentunum Helgafells birtist í Nýju Helgafelli árið 1956 þar 

sem fyrsta myndin, Matarhlé, var kynnt ásamt dreifingar- og sölufyrirkomulagi. 

Endurspeglaði hún enn frekar vilja Ragnars um að eftirprentanirnar dreifðust sem víðast: 

Verður sölufyrirkomulagið þannig, að myndirnar eru afgreiddar beint frá afgreiðslu 

tímaritsins til sjálfra kaupendanna, og getur enginn fengið nema eitt eintak, og aðeins einn 

maður í hverjum hreppi eintak af hverri mynd, og fær sá sem fyrstur hefir lagt inn pöntun. 

Þó verða allt að 5 – 10 eintök seld í stærstu bæina og nokkru fleiri í Reykjavík.
123

 

Skólar og stofnanir áttu að hafa forgang um kaup á eftirprentununum og var innlenda 

upplaginu því skipt í tvennt; 250 til 300 myndir átti að selja einstaklingum en hinn hlutinn 

átti að „…fara í skóla, opinber söfn og einkafyrirtæki, sem skipti eiga við erlenda menn.“
124

 

Skólar og stofnanir áttu að fá verkin ódýrari og segir í „uppkasti að samningi við 

listamennina“ að myndir seldust þangað á 250 krónur hver svo lengi sem keypt yrðu 25 eða 

fleiri eintök.
125

  

Auglýsingarnar á eftirprentununum birtust reglulega milli 1957 og 1962. Eftir það 

virðast þær aðeins hafa birst í tímaritinu Rétti sem auglýsti þær einu sinni til fjórum sinnum 

á ári fram til 1972. Auglýsingar Helgafells voru tvenns konar; annaðhvort litlar eða stórar í 

sniðum og samanstóðu ýmist af einföldum upptalningum á þeim eftirprentunum sem til 

voru eða útskýrðu á dramatískan hátt hvers vegna eftirprentanirnar voru nauðsynlegar inn á 

hvert heimili. Í Morgunblaðinu birtust oft litlar auglýsingar um listkynningar á 

eftirprentununum og hafði myndunum þá verið stillt upp í glugga Morgunblaðshússins þar 

sem hægt var að berja þær augum.
126

 Auglýsingar sem birtar voru í Rétti frá 1961 til 1972 

voru einfaldar; undir fyrirsögninni „Málverkaeftirprentanir Helgafells“ stóð aðeins: 

„Eftirfarandi málverkaprentanir eru nú til sölu hjá Bókaútgáfunni Helgafell.“ Þar fyrir 

neðan var listi yfir listamenn og myndir.
127

 Auglýsingarnar sem birtust í Austurlandi, Degi, 

Ísfirðingi og Vesturlandi innihéldu allar einfalda upptalningu en þær voru allar á vegum 

þriðja aðila sem hver hafði umboð á vörum Helgafells í sínum landshluta.
128

  

                                                           
123 „Litprentanir eftir málverkum,“ 50. 
124 Ibid. 
125 Ragnar, „Um litprentun ísl. málverka. (uppkast að samningi við listamennina.),“ Reykjavík, 1. maí 1956. 
126 „Listkynning Mbl.,“ 24. desember 1957; „Litprentanir Helgafells,“ 16. júlí 1958. 
127 „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ 1961-1972. 
128 „Bækur frá Helgafelli,“ 10. nóvember 1961;  „Blómabúð KEA býður yður mikið úrval jólagjafa,“ 9. desember 1961; 

„Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ 28. september 1960; „Málverkaeftirprentanir Helgafells,“ 24. desember 1961. 
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 Ein af dramatískari auglýsingum Helgafells birtist fjórum sinnum í desember 1959, 

meðal annars í Alþýðublaðinu. Fyrirsögn hennar var „Mennt er máttur – umgengni við góð 

listaverk er undirstaða mennta“ en texti auglýsingarinnar fjallaði um þroskandi áhrif 

listaverka: 

Börn yðar geta ekki náð aflmiklum vilja eða andlegum þroska né eignazt [góðan] smekk 

nema umgangast listaverk. Málverkaprentanir Helgafells eru ekki aðeins óviðjafnanleg 

heimilisprýði, en bera jafnframt vott mikilli heimilismenningu. Gefið börnum yðar 

málverkaprentanir og góðar bækur í jólagjöf. Verið fastur viðskiptavinur í Unuhúsi […]
129

 

Þessi auglýsing endurspeglar óbilandi trú Ragnars á uppeldis- og menntunargildi lista. Auk 

þess gefur síðasta setning auglýsingarinnar eindregið til kynna að Ragnar hafi litið svo á að 

Unuhús og Helgafell stæðu að mikilvægri menningarstarfsemi. Þetta var ekki eina 

auglýsingin sem brýndi fyrir fólki að versla við Unuhús, en í auglýsingu í Frjálsri þjóð frá 

1960 segir að vegna sölu á úrvalsbókmenntum, listaverkabókum og eftirprentunum þurfi 

allir Íslendingar „…að vera í beinu sambandi við bókaútgáfuna Helgafell og Unuhús, sem 

senda allar bækur og listaverkaprentanir beint hvert á land sem er og til hvaða staðar sem er 

í veröldinni.“
130

 Með umfjöllun sinni um uppeldis- og þroskahlutverk listarinnar var orðum 

nokkurra auglýsinga beint sérstaklega til íslenskra húsmæðra. Fyrirsögn einnar þeirra var 

„Orðsending til íslenzkra húsmæðra frá Unuhúsi, Helgafelli,“ og í texta hennar kom fram 

að nálægðin við listina væri mikilvægari en gott mataræði: „Uppeldi barna yðar byggist meira 

á því hvað þau lesa og hvað hangir á veggjunum‚ sem blasa við þeim en hvað þau borða. – Í 

Unuhúsi, Helgafelli, eru seldar […] eftirprentanir af málverkum stærstu meistaranna. […] Gefið 

krökkunum eftirprentun af listaverki.“
131

 Önnur bar yfirskriftina:  

Íslenzkar konur[.] Venjið unga fólkið á umgengni við listaverk [...] Látið andrúmsloft 

hinna miklu skapandi snillinga leika um vistarverur þess. Hafið á veggjunum eftirprentanir 

eftir miklum listaverkum Kjarvals, Ásgríms, Jóns Stefánssonar, Þórarins, Þorvaldar og 

Schevings.
132

  

Í auglýsingu í Morgunblaðinu 1962 segir jafnframt að „þroskað fólk [prýði] stofur sínar 

með málverkaeftirprentunum Helgafells.“ Í sömu auglýsingu var einnig lögð áhersla á gæði 

prentananna þar sem fyrirsögnin og textinn segja: „Þér getið ekki eignast málverk eftir 

Ásgrím né Mugg, né Þórarinn Þorláksson. En þér getið eignast eftirprentanir eftir fegurstu 

                                                           
129  „Mennt er máttur – umgengni við góð listaverk er undirstaða mennta,“ 11. desember 1959. 
130 „Helgafellsútgáfan,“ 17. desember 1960. 
131 „Orðsending til íslenzkra húsmæðra frá Unuhúsi, Helgafelli,“ 21. desember 1957. 
132 „Íslenzkar konur. Venjið unga fólkið á umgengni við listaverk,“ 22. desember 1957. 
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verkum þeirra, svo vel gerðar að vandi var jafnvel fyrir listamennina sjálfa að þekkja 

sundur frummynd og eftirmynd.“
133

 Endurspeglar þetta orðalag óbilandi trú Ragnars á 

eftirprentununum en þó jaðrar við yfirlæti bæði að ætla myndunum svo mikilvægt 

uppeldishlutverk og að segja lesendum að þeir hafi ekki efni á að eignast sín eigin málverk. 

 Enn fremur líkti Ragnar mikilvægi íslenskra listaverka fyrir menningu þjóðarinnar 

við mikilvægi fornbókmenntanna. Tvær slíkar auglýsingar birtust í Nýju Helgafelli árið 

1959 og báru þær fyrirsagnirnar „Íslenzk list í almenningseign“ og „Íslenzk list í eigu 

almennings.“ Sú fyrri hófst á spurningu um hvar íslensk menning væri stödd ef ekki hefði 

verið fyrir fjölföldun á fornbókmenntum Íslendinga: 

Hvar væri íslenzk menning á vegi stödd í dag ef aðeins vær[u] enn til fáein skinnhandrit af 

Njálu og öðrum fornbókmenntum okkar? Er ekki broslegt að tala um þjóðaruppeldi og 

loka svo inni mestu listaverk þjóðarinnar, þar sem enginn fær notið þeirra? Njála er til á 

hverju einasta heimili á Íslandi. Svo mun og verða til Kjarvalsmynd á hverju heimili 

landsins innan fárra ára.
134

 

Í seinni auglýsingunni segir að fjöldi Íslendinga sé enn ólæs á myndlist „…af því enginn 

hafði tekið sér fyrir hendur að veita honum nægilega greiðan aðgang að þeim verkum, sem 

hér voru girnilegust til fróðleiks.“ Auglýsingin endar á setningunni:  „Sá sem hefur þessar 

myndir hjá sér er aldrei einn eða andlega snauður.“
135

 Glögglega sést af þessum 

auglýsingum hið mikilvæga hlutverk og þýðing sem Ragnari þótti myndlist hafa og vilja 

hans til að auka vinsældir hennar og læsi á henni á meðal þjóðarinnar. 

 Ragnar fetaði ótroðnar slóðir við sölu eftirprentananna. Ein af þeim var bókabíllinn 

sem börn Ragnars keyrðu víða um sunnanvert landið sumarið 1962. Í viðtali við 

Morgunblaðið í júlí sagði frá því að bíllinn myndi stoppa við aðalgötu hvers þorps og sonur 

Ragnars bjóða eftirprentanir og bækur til sölu á meðan dætur hans gengju hús úr húsi með 

lista yfir það sem selt var í bókabílnum og það sem hægt var að panta. Sagði Ragnar að 

lengi hefði staðið til að koma af stað bókabíl til að kynna bókmenntir og málaralist um 

landið. Eftirprentanirnar sem voru til sölu í bókabílnum áttu að kynna sérstaklega fimm 

elstu málara þjóðarinnar; þá Ásgrím Jónsson, Jón Stefánsson, Kjarval, Mugg og Þórarin B. 

Þorláksson, en hægt var að panta aðrar eftirprentanir.
136

 Önnur auglýsing um bókabílinn 

                                                           
133 „Þér getið ekki eignazt málverk eftir Ásgrím,“ 1. apríl 1962. 
134 „Íslenzk list almenningseign,“ 137. 
135 „Íslenzk list í eigu almennings,“ kápa II. 
136 „Þrjú í bóksöluferð,“ 4. júlí 1962. 
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birtist í Morgunblaðinu undir langri fyrirsögn: „Fylgist með tímanum – Njótið 

tækniframfaranna – Prýðið heimilin málverkaprentunum – Gefið æskunni andlegan kraft 

[…] Helgafellsmyndir á veggina.“ Í henni var fjallað um nauðsyn þess að kaupa 

eftirprentanir að sumarlagi: „Á Íslandi eru sumrin stutt en veturinn langur. Þér haldið yður 

mest innanhúss. Hvergi er jafn knýjandi að fólkið búi ekki í menningarsnauðum húsum, 

betra að spara nokkur þúsund í byggingarkostnaði. Kynnist málverkunum meðan dagur er 

bjartur og langur.“
137

 Áætlað var að fara með bókabílinn víða um landið og selja aðeins 

vandaðar bækur og eftirprentanir. Ragnar leit því á bókabílinn sem nokkurs konar 

trúboðsstöð íslenskrar menningar.
138

 

 Önnur frumleg leið í sölu og kynningu á eftirprentununum var sýning sem haldin 

var 14. og 15. febrúar 1959 í Unuhúsi á eftirprentununum og frummyndunum saman. Til 

þess að lokka sem flesta gesti á sýninguna var efnt til getraunar þar sem giska átti á hvort 

um frummynd eða eftirprentun væri að ræða og fékk hver gestur miða þar sem skrifa átti 

númer þeirra mynda sem hann taldi vera frummyndir.
139

 Var þessi getraun haldin til þess að 

sýningargestir gætu fullvissað sig um gæði eftirprentananna.
140

 Veita átti tíu verðlaun þeim 

sem giskuðu rétt á allar myndirnar og í verðlaun voru tíu eftirprentanir, ein á mann. Aðeins 

einn giskaði þó rétt á allar myndirnar og var það Hreinn Friðfinnsson listamaður sem þá var 

nýbyrjaður í Myndlista- og handíðaskólanum. Fékk hann þar af leiðandi allar tíu 

verðlaunamyndirnar.
141

 Birt var umfjöllun um Hrein og getraunasýninguna í blaði Nýs 

Helgafells sem út kom í apríl sama ár. Umfjölluninni fylgdi einnig auglýsing um allar 20 

eftirprentanirnar sem þá voru komnar út. Fjallað var stuttlega um hvert verk auk þess sem 

mynd af hverju þeirra fylgdi umfjölluninni.
142

 Var þessi auglýsing undanfari Tímarits 

Helgafells. 

3.7.1 Tímarit Helgafells 

Árið 1962, er allar myndirnar höfðu verið prentaðar, gaf Helgafell út Tímarit Helgafells, 

auglýsingablað sem ritstýrt var af Ragnari. Í honum voru stuttar umfjallanir um alla 

listamennina sem áttu verk í eftirprentanasafni Helgafells, hvert verk og myndir af 

                                                           
137 „Fylgist með tímanum – Njótið tækniframfaranna – Prýðið heimilin málverkaprentunum – Gefið æskunni andlegan 

kraft, Helgafellsbækur að lesa, Helgafellsmyndir á veggina,“ 5. júlí 1962. 
138 „Bókabúð á hjólum,“ 4. júlí 1962. 
139 „Nýstárleg myndlistarsýning,“ 14. febrúar 1959. 
140 „Málverkaprentanir Helgafells,“ kápa II. 
141 Hreinn Friðfinnsson, viðtal höfundar, sjá viðauka. 
142 „Málverkaprentanir Helgafells,“ kápa II, 1-2, 71-72, kápa III. 
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listamönnunum og verkunum. Í grein í Þjóðviljanum árið 1962 segir frá því að tímaritið 

hafi einnig verið gefið út á ensku, en til er reikningur frá Helgafelli sem sýnir að Elías Mar 

hafi lesið yfir það á ensku í apríl 1961.
143

 Af því að dæma hefur Ragnar verið að undirbúa 

sýningu erlendis á eftirprentununum loks þegar nægilega margar myndir höfðu verið 

prentaðar.  

Tímarit Helgafells var umfangsmesta auglýsingin á eftirprentunum Helgafells. 

Tímaritið er 31 síða, en fyrri og nokkuð stærri hluti þess er helgaður auglýsingum á 

skáldverkum Helgafells. Má því velta fyrir sér hvort Ragnar hafi ætlað að kynna íslenska 

rithöfunda og skáld erlendis um leið og hann kynnti íslenska myndlist. Seinni hluti 

tímaritsins er aftur á móti helgaður öllum 35 eftirprentununum. Í upphafi tímaritsins er gerð 

grein fyrir markmiði þess; að kynna fyrir lesendum það sem bókaútgáfa Helgafells hefði 

eða myndi gefa út: „Helgafell hefir alltaf haft það að aðaltakmarki að fá lagt nokkuð af 

mörkum til eflingar bókmenntum og listum í landinu og kynna íslenzka list út um heim, og 

umfram allt eiga þátt í því að gera lífið þess virði að lifa því.“ Dramatískt orðalagið 

undirstrikar enn óbilandi trú Ragnars á listinni og heldur áfram neðar á síðunni: 

Blindur er bókarlaus maður segir máltækið. Með líkum hætti má segja að sviplítið sé það 

heimili sem ekki er prýtt neinu listaverki. Og vissulega er nútíma æskufólki 

jafnnauðsynlegt að hafa listaverk fyrir augunum og að lesa góðar bækur. Listin er hið 

sama fyrir hinn skapandi anda mannsins og fæðið er fyrir líkamskraftana. Að vanrækja 

andlega heilsu unga fólksins er hið sama og vannæring líkamans. […] afl andans verður 

því aðeins aukið að hann fái rétta fæðu, en listin er hans höfuðnæring, og mun alltaf 

verða.
144

 

Textarnir um listamennina segja frá því helsta er snertir ævi listamannanna og feril og 

textarnir um verkin draga ýmist upp mynd af þýðingu þeirra fyrir listamennina og feril 

þeirra, frumleika þeirra, túlkun þeirra á íslensku landslagi eða menningu eða segja frá 

viðurkenningum sem verkin hafa hlotið. Þar að auki er að finna verð myndanna 

innrammaðra eða án ramma og stærð þeirra. Á síðustu síðu bæklingsins er 

hálfsíðuauglýsing þar sem ítrekað er að hægt sé að panta bæði bækur og eftirprentanir beint 

frá Helgafelli og er uppeldishlutverk listanna þar enn ítrekað: „Blindur er bókarlaus – 

                                                           
143 „4 nýjar eftirprentanir málverka frá Helgafelli,“ 14. febrúar 1962; Helgafell, reikningur til Elíasar Mar, Reykjavík, 

1961. 
144 Tímarit Helgafells, 3. 



28 

 

myndarlaus. Látið börnin alast upp við Helgafellsbækur og málverkaprentanir. List 

Helgafells skapar nýja og andlega hrausta kynslóð.“
145

 

4. Tilgangur eftirprentananna  

Þegar útgáfa eftirprentananna hófst hafði Ragnar þegar unnið að dreifingu listanna um 

árabil. Tilgangur bókaútgáfu Helgafells var að gefa út bækur til þess að mennta almenning í 

bókmenntum og gera þeim kleift að njóta þeirra. Ragnar hafði með Tónlistarfélaginu og 

Tónlistarskólanum lagt sinn skerf til menntunar almennings í tónlist og kynningu á 

erlendum straumum með því að efna til tónleika ýmissra erlendra tónlistarmanna. Útgáfa 

eftirprentananna sem átti rætur sínar í útgáfu listaverkabóka var því eðlileg framlenging á 

svokallaðri menningarmiðlun Ragnars.  

Tilgangur eftirprentananna var þrískiptur: Í viðtali við Alþýðublaðið í janúar 1958 

sagðist Ragnar fyrst og fremst vilja gera íslenska myndlist að alþjóðaeign því hann var 

sannfærður um að íslensk myndlist stæði afar framarlega samanborið við aðrar þjóðir.
146

 Af 

öllum listum taldi Ragnar að Íslendingar stæðu fremstir í málaralistinni en að vöntun á 

kynningu á henni væri ástæðan fyrir því hversu lítt þekktir íslensku listmálararnir voru.
147

 

Til þess að kynna íslenska list erlendis áætlaði Ragnar að settar yrðu upp bæði kynningar- 

og sölusýningar á eftirprentununum víða um heim.
148

 Í fréttatilkynningu í Morgunblaðinu 

árið 1957 kemur fram að þegar hafi verið undirbúnar sýningar á eftirprentununum í tíu 

löndum, þar af í 40 borgum í Þýskalandi.
149

 Eftirprentanirnar voru einnig gefnar 

fjölmörgum erlendis, en kynning þeirra á meðal erlendra listamanna, listgagnrýnenda, 

safnstjóra og annarra áhrifamanna hófst seint árið 1959.
150

 Sagði Ragnar í viðtali við 

Þjóðviljann í desember að gefnar hefðu verið um 2.000 eftirprentanir til erlendra 

einstaklinga „…sem fjalla um listmál.“
151

 Þótti Ragnari slík kynning á íslenskri list erlendis 

afar mikilvæg vegna þess að „…með því að kynna list okkar njótum við þeirrar 

viðurkenningar, sem við eigum skilið, eða réttara sagt listamennirnir sjálfir, en sjaldan er 

                                                           
145 Ibid., 31. 
146 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
147 Ragnar, „Betra að vera í kindahóp en kokteilpartíi,“ 31. 
148 „Helgafell hyggst efna til sýninga víða um heim á eftirprentunum ísl. málverka,“ 10. júlí 1958. 
149 Ragnar, „Litprentanir málverka eru merkileg nýjung í íslenzku listalífi,“ 31. desember 1957. 
150 „Nýjar eftirprentanir,“ 16. desember 1959. 
151 „Ellefu myndir bætast í safn íslenzkrar listar í fullkomnum eftirprentunum,“ 16. desember 1959. 
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hægt að greina listamennina frá þjóð þeirra, eða þjóðina frá þeim.“
152

 Ragnar var þeirrar 

skoðunar að það væri listin sem skæri úr um það hvort þjóðir teldust til menningarþjóða eða 

ekki og því dygði ekki að stunda aðeins landbúnað eða fiskveiðar. Ekki væri tekið mark á 

því úti í hinum stóra heimi; „aðeins afrek í listum gefur einni þjóð nafn í heiminum. Og 

Íslendingar hafa alltaf átt list, stundum meiri og betri list en stórþjóðir.“
153

 

Eins og auglýsingar Helgafells sýndu glögglega vildi Ragnar enn fremur gera listina 

aðgengilega fyrir íslenska alþýðu. Hann vildi að það besta í íslenskri myndlist yrði fært inn 

á heimilin í landinu og að eftirprentanirnar yrðu grundvöllur að listkynningu fyrir ungt 

fólk.
154

 Hann sagði í viðtali við Vikuna árið 1966 að hann liti á listkynningu Helgafells 

„…fyrst og fremst sem tilraun til að lyfta unga fólkinu á hærra stig“: 

Þau [eftirprentanirnar] eru skóli fyrir unga fólkið, sem með engu öðru móti er hægt að 

byggja upp. Í mínu ungdæmi var orgel til á öðru hverju heimili austan fjalls. Og víðast var 

fólk sem öðru hverju greip í hljóðfærin og heimilisfólkið tók undir, að veita sólskini um 

dimmar skammdegisstofurnar. Þetta er nú orðið sjaldgæft, og langt þangað til það kemur 

aftur. En myndirnar koma að nokkru leyti í staðinn. Þær flytja andlegt líf inn á heimilin 

með nákvæmlega sama hætti og bækur, og tónlistin í útvarpinu.
155

 

Af þessu er bersýnilegt hve sterk áhrif æska og uppvaxtarár Ragnars á Eyrarbakka höfðu á 

hugsunarhátt og störf hans seinna meir. Honum var í mun um að íslensk börn og unglingar 

ælust upp við góða list, líkt og hann sjálfur gerði. Hann vildi bæta smekk þeirra og forða 

þeim frá iðnframleiddri skemmtun frá Hollywood sem að hans mati var þá orðin of 

umfangsmikil. Í því tilliti nefndi hann í sama viðtali að listin yrði að vígbúa sig og jafnvel 

hefja sókn. Þar af leiðandi hefur Ragnar litið á eftirprentanirnar og dreifingu þeirra sem 

einskonar vörn gegn þeim áhrifum sem skemmtanaiðnaðurinn í Hollywood hafði, og vildi 

þar með „…útrýma vondum smekk, þessum hvimleiða menningarsjúkdómi aldar okkar.“
156

 

 Í þriðja lagi vildi Ragnar að listamennirnir fengju meiri laun fyrir vinnu sína án þess 

að þurfa að láta öll verk sín af hendi. Ragnar gerði sér grein fyrir þeirri gífurlegu vinnu sem 

listamenn lögðu í verk sín og „…hve þrældómur þeirra er oft takmarkalaus og hve öll 

fyrirhöfn þeirra, erfiði og áhyggjur eru oft vanþakkaðar meðal samferðafólksins.“
157

 Hélt 

Ragnar því fram að fengju listamenn greitt tímakaup fyrir vinnu sína yrðu þeir án vafa 

                                                           
152 Ragnar, „Sýningar á íslenzkri myndlist í fjörutíu þýzkum borgum,“ 4. janúar 1958. 
153 Ragnar, „Betra að vera í kindahóp en kokteilpartíi,“ 41. 
154 Ragnar, „Litprentanir málverka eru merkileg nýjung í íslenzku listalífi,“ 31. desember 1957. 
155 Ragnar, „Betra að vera í kindahóp en kokteilpartíi,“ 40. 
156 Ibid, 30, 40-42. 
157 Ragnar, „Fimmtugur listunnandi rifjar upp hugrenningar sínar og athafnir,“ 7. febrúar 1954. 
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tekjuhæstu menn landsins, jafnvel þó að þeir fengju sömu laun og verkamenn.
158

 Með 

kynningu bæði innanlands og erlendis fengju listamennirnir meiri athygli og 

viðurkenningu. Ragnar reyndi að forðast að velja myndir í eigu hins opinbera til 

eftirprentunar, því samkvæmt honum hækkuðu iðulega í verði þær myndir sem gerðar voru 

góðar eftirprentanir af og seldust hratt þegar þær urðu falar.
159

 Betra var því að prenta 

myndir í einkaeigu þar sem möguleiki var á að þær kæmu aftur á markaðinn, öfugt við 

myndir í eigu hins opinbera. Benda þessi orð Ragnars til þess að eftirprentanirnar hafi gert 

bæði frummyndirnar og listamennina vinsælli.  

5.Viðtökur og vinsældir 

Eftirprentunum Helgafells virðist hafa verið tekið vel og almenn ánægja verið með framtak 

Ragnars. Samkvæmt blaðaumfjöllunum var eftirprentanirnar að finna víða á heimilum bæði 

innanlands og erlendis. Umfjöllun í Vikunni frá 1958 undir fyrirsögninni 

„Málverkaprentanir Helgafells njóta vaxandi vinsælda“ segir að eftirprentanirnar hafi náð 

feikilegum vinsældum á stuttum tíma og að íslenskum heimilum þar sem finna mátti 

eftirprentanir hafi fjölgað hratt.
160

 Þess er getið í auglýsingu árið 1962 er bókabíllinn var 

auglýstur að eftirprentanir Helgafells hafi sést í innliti í húsi fyrir utan Kaupmannahöfn sem 

birtist í tímaritinu Femina. Jafnframt segir að „þeir sem lesa heimsblöðin er fjalla um fögur 

heimili og heimilismenningu, koma oft auga á málverkaprentanir Helgafells meðal frægra 

mynda á veggjum.“
161

 

Í viðtali við Morgunblaðið í desember 1957 sagði Ragnar að þá þegar hafi hátt á 

þriðja hundrað skólar keypt eftirprentanir.
162

 Fram kemur í fréttatilkynningu í Þjóðviljanum 

í júlí 1958 að upplag eftirprentananna sem prentað var 1957 og ætlað var einstaklingum 

væri nánast uppselt. Af þeim myndum voru Matarhlé Gunnlaugs Schevings og Blóm 

Ásgríms Jónssonar vinsælastar.
163

 Þjóðviljinn sagði einnig frá því í nóvember sama ár að, 

samkvæmt Ragnari, hefðu eftirprentanirnar yfirleitt selst jafnóðum og þær komu á 

markaðinn. Segir þá að fyrstu myndirnar eftir Ásgrím Jónsson, Gunnlaug Scheving og 

                                                           
158 Ibid. 
159 Ragnar, „Of mikil eigingirni að loka dýrgripi inni,“ 29. mars 1962. 
160 „Málverkaprentanir Helgafells njóta vaxandi vinsælda,“ 3. 
161 „Fylgist með tímanum – Njótið tækniframfaranna – Prýðið heimilin málverkaprentunum – Gefið æskunni andlegan 

kraft, Helgafellsbækur að lesa, Helgafellsmyndir á veggina,“ 5. júlí 1962. 
162 Ragnar, „Litprentanir málverka eru merkileg nýjung í íslenzku listalífi,“ 31. desember 1957. 
163 „Fimm eftirprentanir af verkum málara,“ 10. júlí 1958. 
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Kjarval væru nánast uppseldar.
164

 Í viðtali við Morgunblaðið í mars 1967 sagði Ragnar að 

elstu eftirprentanirnar væru að seljast upp og að Fjallamjólk væri uppseld. Jafnframt sagði 

hann að myndir Kjarvals og Ásgríms seldust „…mest og nokkuð jafnt.“
165

 

 Eftirprentanirnar voru kynntar víða um heim og vöktu athygli. Þær voru sendar til 

íslenska sendiráðsins í London, en í þakkarbréfi til Ragnars segir sendiráðunautur þar að 

hann hafi sýnt „…ýmsum innfæddum málverkin og hafa þau hlotið mikið lof.“
166

 Sett var 

upp sýning á eftirprentununum í Ísrael á fyrri hluta árs 1960. Sýningin stóð yfir í tíu daga 

og á opnunarkvöldið mættu 400 gestir, þar á meðal háttsettir menn úr ríkisstjórn Ísrael auk 

blaða- og listamanna. Sýningin þótti ganga afar vel og draga upp heilsteypta og virðulega 

mynd af Íslandi.
167

 Þjóðræknifélagið efndi til sýninga í byggðum Vestur-Íslendinga í 

Bandaríkjunum og Kanada árið 1960. Fyrir sýningarnar hafði Ragnar látið útbúa 

sýningarskrár með upplýsingum um málarana og verk þeirra. Um 600 manns sóttu þær og 

vöktu myndir Ásgríms, Jóns Stefánssonar og Kjarvals mesta hrifningu.
168

 Sigurður A. 

Magnússon segir frá því í ferðasögu sinni um Indland er hann hélt sýningu þar á 30 

eftirprentunum. Sýningin var opnuð í Nýju-Delí 1. nóvember 1960 á vegum Indian Council 

for Cultural Relations og meðal gesta voru starfsmenn erlendra sendiráða, gagnrýnendur 

helstu dagblaða og listtímarita og rektor háskólans í Nýju-Delí. Fyrir sýninguna var 

prentaður myndskreyttur bæklingur þar sem Sigurður gerði stuttlega grein fyrir þróun 

myndlistar á Íslandi á 20. öld og ævi nokkurra listamannanna. Daginn eftir sýninguna 

birtust lofsamlegir dómar í nokkrum blöðum og tímaritum og bar gagnrýnendum saman um 

gæði eftirprentananna og að myndirnar væru þróttmiklar, frumlegar og áhrifaríkar. 

Sýningin vakti athygli og var framlengd, auk þess sem Indian Council for Cultural 

Relations keypti allar eftirprentanirnar og áætlaði að halda sýningar á þeim í öllum helstu 

borgum Indlands.
169

 Haldin var 25 daga löng sýning á 14 eftirprentunum í borgarbókasafni 

Chicago. Sýningin heppnaðist vel og vegna hennar sýndi Háskólinn í Chicago og ónefnt 

gallerí frá Michigan eftirprentununum áhuga.
170

 Tvö bréf í bréfasafni Ragnars sýna að 
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kanadískt fyrirtæki, William L. Rundle Reg‘d, hafi haft áhuga á útgáfu eftirprentananna 

fyrir kanadískan markað.
171

 Að öllum líkindum er áhugi Dorothy Miller og Alfred Barr, 

stjórnanda Nýlistasafnsins í New York, á Fjallamjólk þekktasta dæmið um áhuga erlendis 

frá vegna eftirprentana Helgafells. Samkvæmt tveimur bréfum frá manni að nafni Julius 

Isaacs sá Miller eftirprentanir Helgafells í New York eftir að Ragnar hafði sent þær til 

Isaacs sem kom þeim áfram til MoMA. Einnig bauð Ragnar Miller og Barr, að koma til 

Íslands og halda fyrirlestur um bandaríska list og þekktust þau boðið. Er þau komu til 

landsins lagði Barr hart að Ragnari að selja MoMa Fjallamjólk og bauð honum háar 

fjárhæðir. Ragnar vildi þó ekki selja myndina úr landi og varð hún því hluti af málverkagjöf 

hans til ASÍ 1961.
172

 

6. Samantekt og niðurstöður 

Ragnar í Smára innti fjölmörg þörf verk af hendi í þágu íslenskrar menningar og hafði ætíð 

að markmiði sínu að dreifa listinni sem víðast svo að sem flestir gætu notið hennar. Hann 

leit á listina sem tæki til uppeldis og trúði að hún hefði göfgandi og þroskandi áhrif. 

Ragnari þótti listamenn vera of lítils metnir miðað við hið mikilvæga hlutverk listarinnar og 

vildi því gera þeim hærra undir höfði. Hann vildi leggja sitt af mörkum til þess að þeir 

fengju þá viðurkenningu og laun sem þeir ættu skilið. Ragnar var ungur drengur austur á 

Eyrarbakka þegar honum var innrætt gildi listarinnar og ánægjan sem hægt var að hljóta af 

henni. Er Ragnar fluttist til Reykjavíkur og kynntist mörgum fremstu listamönnum og 

menningarvitum þjóðarinnar efldist ástríða hans og virðing fyrir listinni og listamönnum 

enn frekar. 

 Ragnar hóf útgáfu listaverkabóka er hann sá þörf fyrir aukna þekkingu á íslenskri 

myndlist, bæði á meðal íslenskrar alþýðu og erlendis. Bækurnar voru þó aðeins undanfari 

eftirprentananna sem komu til sögunnar er ný tækni gerði mönnum kleift að prenta stærri 

og nákvæmari myndir en áður. Slíkar myndir komust mun nær upprunalegum málverkum 

en eftirprentanir í bókum. Ragnar lagði fyrst fram hugmyndina að eftirprentunum málverka 

árið 1954 og útgáfa og sala á fyrstu myndinni hófst þegar árið 1956. Prenta átti fjölmargar 

myndir sem saman áttu að mynda nokkrar deildir. Prentunin gekk þó hægar og var dýrari en 
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von var á í fyrstu og urðu eftirprentanirnar því að lokum 35 talsins eftir 16 listamenn í einni 

deild, en prentun þeirra lauk árið 1962. 

Myndirnar valdi Ragnar í samráði við listamennina með tilliti til þess að draga upp 

heildstæða mynd af íslenskri myndlist og yfirlit yfir feril fárra listamanna. Eftirprentanirnar 

þóttu heppnast afar vel og áttu margir erfitt með að greina milli þeirra og frummyndanna. 

Verði myndanna var stillt í hóf svo að sem flestir hefðu efni á þeim og gátu verkamenn 

unnið sér inn fyrir einni mynd á örfáum dögum. Dreifingar- og sölufyrirkomulag 

eftirprentananna var strangt og endurspeglaði vilja Ragnars til að dreifa myndunum sem 

jafnast og víðast. 

Eftirprentanirnar voru auglýstar í mörgum blöðum og tímaritum um allt land. 

Auglýsingarnar voru tvenns konar; annaðhvort einfaldar upptalningar á myndunum og 

verði þeirra, eða dramatískar auglýsingar sem fjölluðu um uppeldisgildi listarinnar. Tímarit 

Helgafells var að öllum líkindum umfangsmesta auglýsingin á eftirprentununum þar sem 

þær voru auglýstar með stuttum umfjöllunum um listamennina og myndirnar ásamt stærð 

þeirra og verði. Ragnar notaðist við frumlegar aðferðir við kynningu og sölu á 

eftirprentununum; bókabílinn sem fór víða um landið sumarið 1962 og sýninguna á 

frummyndunum í febrúar 1959 þar sem gestir gátu giskað á hvort um frummyndir eða 

eftirprentanir væri að ræða. 

 Útgáfa eftirprentananna var einn hluti af fjölþættri menningardreifingu Ragnars en 

tilgangur hennar var þrískiptur. Ragnar vildi kynna íslenska myndlist erlendis og rjúfa 

einangrun íslenskra listamanna. Hann vildi sjá til þess að góð list kæmist inn á sem flest 

heimili og vildi gera úr myndunum skóla fyrir íslensk ungmenni. Einnig var honum 

mikilvægt að gera listamönnum kleift að fá meiri laun fyrir vinnu sína án þess að láta verk 

sín af hendi. Eftirprentanirnar urðu fljótt vinsælar og var að finna víða á heimilum, bæði 

innanlands og erlendis, og í skólum. Myndir Ásgríms Jónssonar og Kjarvals auk Matarhlés 

eftir Gunnlaug Scheving voru vinsælastar. Ragnar sendi eftirprentanirnar út um allan heim 

og þær vöktu athygli víða. 

 Með þetta að leiðarljósi er óhætt að fullyrða að eftirprentanir Ragnars hafi haft 

mikla þýðingu fyrir listvitund íslenskrar alþýðu, en líklegt er að með eftirprentununum hafi 

fleiri en ella fengið tækifæri til að upplifa og kynnast íslenskri myndlist. Með því að dreifa 

myndunum út fyrir landssteinana jókst hróður listamannanna og íslenskrar myndlistar 
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einnig víða erlendis. Velta má fyrir sér hvort eftirprentanirnar hafi haft áhrif á sögu 

íslenskrar myndlistar og þá hversu mikil. Sum málverkanna virðast hafa orðið vinsælli og 

mikilvægari í kjölfar útgáfu eftirprentananna og ber þar helst að nefna Fjallamjólk. Áhrif 

eftirprentananna eru þó efni í frekari rannsóknir sem ekki er rými fyrir hér. Segja mætti að 

með útgáfu eftirprentananna og valinu á þessum tilteknu myndum hafi Ragnar myndað 

kanón íslenskra meistaraverka; verka sem hann áleit bera vott um hæfileika íslenskra 

myndlistarmanna og sem mikilvægt væri að veita meiri athygli. 
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Myndaskrá 

 

 

MYND I. Gunnlaugur Scheving, Matarhlé, olía, 1954, 60x75,4 cm 

 

 

MYND II. Ásgrímur Jónsson, Blóm, vatnslitamynd, 1939, 77x52 cm 
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MYND III. Jón Stefánsson, Stóðhestar, olía á striga, 1945, 105,5x131 cm 

 

 

MYND IV. Jóhannes S. Kjarval, Það er gaman að lifa, olía á striga, 1946, 135x141 cm 
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MYND V. Þorvaldur Skúlason, Afstrakt málverk, olía á striga, 1954, 50x60 cm 

 

 

MYND VI. Þórarinn B. Þorláksson, Hekla, olía, 1924, 90x120 cm 
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MYND VII. Jón Stefánsson, Sumarnótt, olía á striga, 1929, 100x130 cm 

 

 

MYND VIII. Ásgrímur Jónsson, Hjaltastaðabláin, olíumálverk, 1926, 140x220 cm 
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MYND IX. Þorvaldur skúlason, Telpur í boltaleik, olíumálverk, 1941, 55x45 cm 

 

 

MYND X. Svavar Guðnason, Leysing, olía á striga, 1950, 102,5x120 cm 
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MYND XI. Jón Engilberts, Vífilfell úr Kópavogi, olía á striga, 1940-43, 100x135 cm 

 

 

MYND XII. Guðmundur Thorsteinsson (Muggur), Sjöundi dagur í Paradís, samklipp og 

túsk á pappír, 1920, 47x61 cm 
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MYND XIII. Ásgrímur Jónsson, Hornafjörður, vatnslitamynd, 1912, 41x101 cm 

 

 

MYND XIV. Kristján Davíðsson, Áning, olía á striga, 1941, 65x80 cm 
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MYND XV. Jóhannes S. Kjarval, Fjallamjólk, olía á striga, 1941, 106x150 cm 

 

 

MYND XVI. Jóhannes S. Kjarval, Íslands er það lag, olía á striga, 1949-59, 115x156 cm 
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MYND XVII. Jón Stefánsson, Dagrenning við Hornbjarg, olía á striga, 1958-60, 101x131 

cm 

 

 

MYND XVIII. Gunnlaugur Scheving, Gamla búðin, olía, um 1940, 70x80 cm 
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MYND XIX. Ásgerður Búadóttir, Kona með fugl, 1952 

 

 

MYND XX. Gunnlaugur Blöndal, Kona með greiðu, olía á striga, 1937, 60x74 cm 
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MYND XXI. Jóhann Briem, Mjólkurvagninn, olía á léreft, 1956, 90x114 cm 

 

 

MYND XXII. Ásmundur Sveinsson, Piltur og stúlka, málmskúlptúr, 1931-33, 145x45 cm 
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MYND XXIII. Nína Tryggvadóttir, Afstrakt, olíumálverk, 1955. 

 

 

MYND XXIV. Ásgrímur Jónsson, Skíðadalur, olíumálverk, 1952-55, 100x125 cm 
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MYND XXV. Þorvaldur Skúlason, Í eldhúsinu, olía á striga, 1942, 132x91 cm 

 

 

MYND XXVI. Jóhannes S. Kjarval, Sólþokur, 72x98 cm 
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MYND XXVII. Jóhannes S. Kjarval, Höll vindanna, olía á striga, 1918, 68x101 cm 

 

 

MYND XXVIII. Jóhannes S. Kjarval, Piltur og stúlka, 1942 
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MYND XXIX. Jóhannes S. Kjarval, Leikið á strá, olía á striga, 1934, 94,5x68 cm 

 

 

MYND XXX. Jóhannes S. Kjarval, Umkomuleysi, 1959. 
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MYND XXXI. Guðmundur Thorsteinsson (Muggur), Altaristafla, olía á léreft, 1921, 

228x128 cm, vængir 200x82 cm hvor 

 

 

MYND XXXII. Ásgrímur Jónsson, Úr Borgarfirði, vatnslitamynd, 1943, 73x125 cm 
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MYND XXXIII. Gunnlaugur Scheving, Á stöðli, olía, 1958-59, 135x150 cm 

 

 

MYND XXXIV. Jón Stefánsson, Heklumynd, olía á striga, 1930, 110,5x141 cm 
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Viðauki 

1. Listi yfir eftirprentanir  

Eftirfarandi málverkaeftirprentanir voru gerðar á vegum Helgafellsútgáfunnar á milli 1956 

og 1962. Mörg verkanna bera önnur nöfn en þau sem Ragnar hafði yfir þau en til 

hagræðingar er hér notast við þau nöfn sem Ragnar gaf verkunum í Tímariti Helgafells.
173

 

Listamaður, verk, ártal eftirprentunar, stærð eftirprentunar, (ártal frummyndar, stærð frummyndar) 

Ásgerður Búadóttir Kona með fugl, 1958, 54x46 cm (1952, stærð vantar) 

 

Ásgrímur Jónsson Blóm, 1957, 77x52 cm (1939, 77x52 cm) 

Hjaltastaðabláin, 1958, 93x55 cm (1926, 140x220) 

Hornafjörður, 1958, 46x70 cm (1912, 41x101 cm) 

Skíðadalur, 1959, 55x70 cm (1952-55, 100x125 cm) 

Úr Borgarfirði, 1962, 58x79 cm (1943, 73x125) 

 

Ásmundur Sveinsson Piltur og stúlka, 1959, 59x35 cm (1931-33, 145x45 cm) 

 

Guðmundur Thorsteinsson 

(Muggur) 

Altaristafla, 1962, 53x66 cm (1921, 228x128, vængir 

200x82 cm hvor) 

Sjöundi dagur í Paradís, 1958, 47x61 cm (1920, 47x61 

cm) 

 

Gunnlaugur Blöndal Kona með greiðu, 1959, 59x74 cm (1937, 60x74 cm) 

 

Gunnlaugur Scheving Á stöðli, 1962, 80x90 cm (1958-59, 135x150 cm) 

Matarhlé, 1956, 61x76 cm (1954, 60x75,4 cm) 

Gamla búðin, 1958, 70x80 cm (um 1940, 70x80 cm) 

 

Jóhann Briem Mjólkurvagninn, 1959, 45x67 cm (1956, 90x114 cm) 

                                                           
173  Tímarit Helgafells, 20-31. 
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Jóhannes S. Kjarval 

 

 

 

 

 

 

 

Fjallamjólk, 1958, 60x80 cm (1941, 106x150 cm) 

Höll vindanna, 1959, 45x67 cm (1918, 68x101 cm) 

Íslands er það lag, 1958, 58x78 cm (1949-59, 115x156 

cm) 

Leikið á strá, 1959, 46x63 cm (1934, 94,5x68 cm) 

Piltur og stúlka, 1959, 27x56 cm (1942, stærð vantar) 

Sólþokur, 1959, 47x66 cm (ártal vantar, 72x98cm) 

Umkomuleysi, 1960/1961, 22x22 cm  (1959, stærð 

vantar) 

Það er gaman að lifa, 1957, 68x71 cm (1946, 135x141 

cm) 

 

Jón Engilberts Vífilfell úr Kópavogi, 1958, 59x81 cm (1940-43, 100x135 

cm) 

 

Jón Stefánsson Dagrenning við Hornbjarg, 1958, 60x78 cm (1958-50, 

101x131 cm) 

Heklumynd, 1962, 70x90 cm (1930, 110,5x141 cm) 

Stóðhestar, 1957, 64x80 cm (1945, 105,5x131 cm) 

Sumarnótt, 1958, 67x87 cm (1929, 100x130 cm) 

 

Kristín Jónsdóttir 

 

Kristján Davíðsson 

 

Nína Tryggvadóttir 

Blóm og ávextir, 1959, 48x60 cm (ártal vantar, stærð 

vantar) 

 

Áning, 1958, 60x71 cm (1941, 65x80 cm) 

 

Afstrakt, 1959, 45x37 cm (1955, stærð vantar) 

 

Svavar Guðnason Leysing, 1958, 55x65 cm (1950, 102,5x120 cm) 
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Þorvaldur Skúlason Afstrakt málverk, 1957, 49x59 cm (1954, 50x60 cm) 

Í eldhúsinu, 1959, 70x48 cm (1942, 132x91 cm) 

Telpur í boltaleik, 1941, 55x45 cm (1941, 55x45 cm) 

 

Þórarinn B. Þorláksson Hekla, 1957, 60x80 cm (1924, 90x120 cm) 
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2. Viðtal við Hrein Friðfinnsson 

Geturðu sagt mér frá sýningunni 1958 þar sem þú vannst eftirprentanir Helgafells? 

Hreinn: „Ég var í Myndlista- og handíðaskólanum eins og hann hét í þá daga. Þetta var 

mjög snemma; ég kom þarna inn um haustið 1958 og þetta hefur sjálfsagt verið í 

september, október eða nóvember, ég er ekki viss [sýning Helgafells var haldin 14.-15. 

febrúar 1959]. Þetta hlýtur hins vegar að vera í annálum í Helgafellssögu einhverri. Orð 

um þessa sýningu barst til mín í skólann, en ég var mjög ungur, um 15 ára gamall, 

nýkominn úr sveit. Ég man ekki hvort ég fór á hana einsamall en ég man að Kristín 

Jónsdóttir frá Munkaþverá, sem man þetta örugglega upp á hár, var þarna og þetta var 

spennandi atburður á þessum tíma því eftirprentanir voru ekkert komnar til sögunnar hér 

heima á Íslandi, ekki einu sinni svokallaðar kitsch myndir. Ég man ekki eftir að hafa séð 

eftirprentanir af alvörumálverkum nokkurs staðar fyrir þetta.“ 

„Þegar fréttist að það væri kynning og sýning á þessum eftirprentunum – þetta hefur 

kvisast út uppi í skóla – var Unuhús við Lindargötuna. Getraunin var aðdráttaraflið og 

átti að lokka fólk að til þess að koma og skoða myndirnar og gá hvort það gæti séð 

muninn á orginalinum og eftirprentuninni. Þeir voru mjög sniðugir að setja sýninguna 

upp af því að myndirnar voru hengdar upp undir rjáfur, voru svo langt uppi að það var í 

raun mjög erfitt að sjá muninn. Í minni minningu höfðu sumar af myndunum einhvern 

sellófón yfir sér en ég man að hún Kristín [Jónsdóttir frá Munkaþverá] sagðist ekkert 

muna eftir því, það hefði aðallega bara verið erfitt að sjá þetta vegna þess að maður 

komst ekkert nálægt myndunum.“ 

„Það var fullt af fólki þarna. Ég eyddi ógurlegum tíma í að stumra yfir þessu, maður tók 

allt svo alvarlega þegar maður var krakki. Eins og það hljómar ótrúlega þá var þetta 

ekkert auðvelt, aðallega út af fjarlægðinni. Svo komu þessi einkennilegu úrslit. Það var 

hringt í frænda minn sem ég bjó hjá á meðan ég var í skólanum og sagt að ég væri sá eini 

af öllu þessu fólki sem hafði allar lausnirnar réttar. Ég sat uppi með 10 eftirprentanir. 

Þetta hófst hjá Ragnari og þeim með tíu eftirprentunum. Sá sem myndi geta rétt myndi fá 

eina eftirprentun sem verðlaun. En ég sat uppi með allar tíu eftirprentanirnar.“ 
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„Þetta kom mér svolítið á óvart. Ég held að Kristín hafi feilað á einni mynd, hún var 

prófessjonal manneskja og það hafa örugglega verið fleiri þannig. En ég fékk líka 

einhvern bónus minnir mig því þeir héldu áfram að prenta og það urðu til miklu fleiri en 

tíu. Þessar eftirprentanir voru í geysilega háum gæðaflokki því þær eru ennþá á lífi eftir 

öll þessi ár og hafa sumar eiginlega ekkert látið á sjá eða misst lit svo maður greinir það. 

En þetta [eftirprentanir Helgafells] var viðburður í að gera myndlist í einhverju formi 

alþýðlega. Svona eftirprentun kostaði tiltölulega lítið. Ég held að þeir hafi selt þær á 

einhverju tímabili innrammaðar í einhverja orginal ramma sem ég hef aldrei séð, ég fékk 

mínar ekki í þeim. Þetta voru einhverjir rammar úr svampi. Það hefur verið alveg 

stórkostlegt að sjá meistarana í einhverjum svamprömmum, en ég minnist þess ekki að 

hafa séð svoleiðis. Svo gekk þetta geysilega vel hjá þeim og fór út um allt land og ég 

held að það hafi verið alveg metsala. Ragnar keyrði eftirprentanirnar út um allt á 

jeppanum sínum og var mikill dugnaðarforkur í þessu eins og öllu öðru.“ 

En eftirprentanirnar voru oftast minni en frummyndirnar, áttu sýningargestir þá ekki 

auðveldara með að greina þær að vegna stærðarmismunarins? 

Hreinn: „Ég er ekkert viss um að þær hafi verið jafnstórar, en stærðin hefur ekki villt um 

fyrir fólki held ég því það þekkti þessar myndir ekki endilega mikið. Þær voru 

náttúrulega langflestar eða allar í einkaeigu. Þær voru bláókunnugur fólki og margar 

hverjar nýjar eða nýlegar, til dæmis myndir Kristjáns Davíðssonar og Nínu.“ 

Fyrir eftirprentanir Helgafells voru til eftirprentanir af andlitsteikningum Kjarvals og 

einnig litlar eftirprentanir af málverkum Ásgríms Jónssonar inni í bók sem gefin var út 

um hann. Manstu eftir þeim eða fleiri slíkum  

Hreinn: „Inni í bók já, en ekki svona stórar myndir í raunverulegri stærð til þess að 

ramma inn eða svoleiðis. Það var áragrúi af listaverkabókum á þessum tíma. Það var 

verslun í Hafnarstrætinu sem seldi bækur um heimskúnst í mjög fínum útgáfum. Það var 

svissneskt fyrirtæki sem gerði eftirprentanirnar og þar voru bæði módernisminn og eldri 

list í bunkum. Það var því mikið af eftirprentunum í bókum og mikið var til í þessari 

verslun í bænum. Ég man ekki eftir svona innrömmuðum eftirprentunum af þekktum 
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málverkum eins og Helgafell gaf út, en það er ekkert að marka mig, ég var bara 

sveitamaður, nýkominn í bæinn.“ 

Geturðu sagt mér frá sýningunni Sögubrot og myndir sem þú hélst í Suðsuðvestur 2006? 

Hreinn: „Þegar ég ákvað að gera þetta að verki þegar sýningin var í Suðsuðvestur þá 

man ég að ég gat safnað saman nokkrum af þessum orginölum sem ég fékk, þessum tíu í 

verðlaun plús þessum bónus. Það var eitthvað til af þeim sem voru alveg í lagi. Svo var 

fornsölulager niðri í bæ, hjá honum Braga í Bókinni, þar sem mér var bent á að til væru 

einhverjar af þessum eftirprentunum. Ég fór að skoða þær en þær voru dálítið illa farnar 

margar af þeim, en ég fékk mér sumar af þeim til að fylla upp í það sem hafði glatast. Ég 

gaf eftirprentanirnar nefnilega bara fólki í fjölskyldunni og svoleiðis. Ég gat ekki átt þær 

því ég var á hálfgerðum vergangi, stundum í sveitinni, stundum í vinnu og ekki með 

neinn fastan bústað.“ 

„Árið 2006 ákvað ég að gera úr eftirprentununum verk, svona prójektverk. Suðsuðvestur 

var til húsa í íbúð þannig að veggirnir þar voru svolítið margir og litlir, svo að hver 

einasti veggur fékk mynd. Þetta var því mjög heppilegur staður en ég sýndi verkið fyrst 

hjá þeim. Skömmu seinna var verkið sett upp í prójektherbergi í galleríi í París og voru 

eftirprentanirnar þá álíka margar eða jafnvel fleiri og þá var það mjög hlaðið, því það var 

tvíhengt og svoleiðis, eins og var á 19. öldinni. Ég skoða allar þessar eftirprentanir bara 

sem eitt verk. Þetta eru bara þessar myndir plús aðdragandinn, það er að segja bara litlir 

textar, og svo ljósprent af síðu í Nýju Helgafelli með mynd af mér og Fjallamjólk. Eftir 

París fór verkið til Malmö og ég sýndi það líka á sýningu í Serpentine Gallery í London 

2007. Sýningarrýmið í Malmö er rosalega stórt, 1.200 m
2
, og þá byggðum við herbergi 

inni í miðjum sal og settum verkið þar inn og var það þá bara eitt verk. Ég man ekki 

titilinn á þeirri sýningu, titlar geta stundum verið á reiki hjá mér. Þegar þetta varð að 

prójektverki þá urðu þessi tvö upplög til á tveimur stöðum, allar myndirnar innrammaðar 

með þessari sögu; um þennan menningarviðburð Helgafells og þessa smásögu upp úr 

Nýju Helgafelli frá ársbyrjun 1959. Þetta er bæði sjálfsævisögulegt og listsögulegt verk 

með tengingar í ýmsar áttir. Þannig varð þetta bara til. Ég á allar myndirnar til í tveimur 

upplögum. Ég held þessu áfram af því að þetta er mér svona dálítið hugðarefni, þessi 
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tegund af verkum sem hafa ákveðna sögu í sér, plús spurningarnar sem eftirprentanir og 

afsteypur vekja upp.“ 

Er það ástæðan fyrir því að þú leitarir aftur í eftirprentanirnar? 

Hreinn: „Já, því þær héldu áfram að vera til þó að nýjungin sé ekki til lengur, heldur eru 

þær orðnar sögulegar. Ég skil þetta núna sem eitt verk. Þegar ég ákvað að gera þetta að 

verki og sýna þetta hjá henni Ingu Þóreyju [í Suðsuðvestur], og eingöngu þetta verk sem 

samanstóð af myndum sem engin var eftir mig, þá varð þetta að einu stykki, að einum 

pakka. Þá umhverfðist þetta, tók á sig aðra mynd.“ 

Manstu nákvæmlega hvaða eftirprentanir þú notaðist við í verkinu? 

Hreinn: „Ég man það nú ekki því það er svo langt síðan. En þær hljóta að hafa verið að 

minnsta kosti tíu því þær eftirprentanir sem voru kynntar í Unuhúsi þarna 1958 [1959] 

voru tíu talsins. Þær sem ég man eftir eru þær frægustu og þekktustu, eins og Fjallamjólk 

Kjarvals, eitt verk eftir Ásgrím [Blóm], Hekla eftir Þórarinn, Gamla búðin eftir Scheving. 

Kristján Davíðsson var með fígúratífa mynd [Áning], verk eftir Nínu [Án titils], 

Mjólkurvagninn eftir Jóhann Briem, svo var Svavar, algjörlega afstrakt en kröftug mynd 

[Leysing]. Svo notaði ég Síðasti dagur í Paradís eftir Mugg og Afstrakt málverk eftir 

Þorvald, Blóm og ávextir eftir Kristínu Jónsdóttur og Sumarnótt eftir Jón Stefánsson. Ég 

bætti svo fleiri myndum við, mynd Muggs og einhverjum fleirum svo þær urðu eitthvað 

fleiri en tíu, á milli 10 og 15 stykki á sýningunum.“ 

Sumir vilja meina að Ragnar hafi með eftirprentununum sagt í fyrsta skipti íslenska 

listasögu, fyrir þér er þetta kannski eitt kanón íslenskrar listasögu? 

Hreinn: „Absalut, mér finnst það algjörlega rétt skilið. Hvernig hann bar sig að við þessa 

söfnun. Það voru þessir svokölluðu eldri myndlistarmenn; Kjarval, Ásgrímur, Þórarinn 

B. og Muggur. Jón Stefánsson að sjálfsögðu. Mig minnir að sá yngsti í þessari fyrstu 

útgáfu hafi verið Kristján Davíðsson því hann var þá tiltölulega ungur maður. Hann var 

fígúratífur þá. Svo var Svavar náttúrulega, það var þarna mjög flott mynd frá Svavari. 

Svo var fín geometrík eftir Þorvald og önnur fígúratíf. Svo voru hinir og þessir en ég 

man það ekki nákvæmlega.“ 
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Árið 1962 kostaði dýrasta myndin 1.260 kr í auglýsingabæklingi frá Helgafelli. 

Eftirprentanirnar hafa því verið nokkuð ódýrar? 

Hreinn: „Frekar ódýrar já. Það var nú í anda Ragnars að gera list aðgengilega eins og 

hann gerði þegar hann gaf allt málverkasafn sitt Listasafni Alþýðu og lét það verða til. 

Hann var sjálfstæðismaður og var einu sinni á lista hjá þeim þó hann hafi ekki haft neinar 

hugsjónir í því sambandi. Það mætti frekar halda að það hafi verið til að skreyta listann. 

Hann var á sama tíma sósíalisti og ég held að sósíalisminn hafi haft vinninginn. En hann 

var fyrst og fremst framtaksmaður og það var það eina sem átti heima í 

sjálfstæðisflokknum gamla. Hann trúði á einkaframtakið. Ragnar gerði þetta allt bara 

með smjörlíkinu.“ 

Hafðir þú kynnst íslenskri myndlist eitthvað áður en þú fluttist til Reykjavíkur 1958? Var 

það nýtt fyrir þér að sjá málverk? Voru eftirprentanir Helgafells jafnvel þín fyrsta 

kynning af íslenskri myndlist? 

Hreinn: „Þær [eftirprentanirnar] voru ekki alfyrsta kynningin. Ég kom til Reykjavíkur 

10 ára gamall 1953 í bara vikutíma. Ég fór á Þjóðminjasafnið, en þar var þá vísir að 

listasafni, en listamannaskálann sá ég strax einhverja fyrstu dagana. Í listasafninu [á 

Þjóðminjasafninu] hefur örugglega verið eitthvað af verkum meistaranna. Þegar ég flutti 

1958 var svo margt breytt, þá var maður kominn inn í myndlistina. Í sveitinni sá ég bara 

svarthvítar myndir í dagblöðum og hafði aldrei séð málverk fyrr en ég kom til 

Reykjavíkur 1953. Þegar ég er orðinn 15 ára gamall og kominn Reykjavíkur þá er maður 

alltaf gestur uppi í listasafni og í Listamannaskálanum, það voru ekki fleiri sýningastaðir 

sem ég man eftir nema einn sem þó var ekki með neitt af þessum málurum. Ég er nú 

búinn að gleyma því sem ég sá í listasafninum en þar voru þó án efa verk eftir Kjarval.“ 

Það hefur þá ekkert verið neitt um myndlistasýningar í sveitinni þinni? 

Hreinn: „Nei, ég er algjör sveitamaður. Það var til eitt málverk í sveitinni og það var á 

prestssetrinu, og það var eftir Matthías nokkurn sem bar viðurnefnið Matthías málari. 

Hann var svokallaður kitsh-málari og málaði margar myndir á dag og seldi þær eins og 

vínarbrauð. Hann var ægilega vondur málari. Ég gleymi náttúrulega aldrei þessari mynd 

á prestssetrinu af því að þetta var eina málverkið. Myndin var af fossinum Hjálp í 
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Þjórsárdal. Mér fannst hún dásamleg til að byrja með en svo tók maður upp á því að 

þroskast og fá dómgreind og þá komst maður að því að þetta var hryllilega vond mynd. 

Alvöru málverk sá maður hins vegar lang mest í dagblöðum, til dæmis í Tímanum, í 

svarthvítu. Það gerði samt ekkert til þó þau væru í svarthvítu, það var svo eðlilegt. Það 

var allt í svarthvítu hvort sem var, allt ljósmyndaefni og kvikmyndir á þessum tíma. 

Maður fyllti bara út í það með réttum litum, maður rataði einhvern veginn á það. Þegar 

ég kem niður í Unuhús á þessa sýningu, þá er málverk ekkert nýnæmi. Hins vegar voru 

eftirprentanir algjört nýnæmi. Það voru til erlendar eftirprentanir af kitsch myndum, til 

dæmis drengur með tár í augunum eða blómamayndir, en engar eftirprentanir af alvöru 

erlendum málverkum. Þess vegna var þessi getraun svona erfið, því fólk var bara 

ókunnugt hvoru tveggja. Til dæmis fólk sem sótti málverkasýningar ekki mikið og eins 

voru eftirprentanir eftir „alvöru list“ ekki mikið í búðum svo ég muni.“ 

Hversu mikil áhrif heldurðu að þetta hafi haft á listamenn og almenning? 

Hreinn: „Þetta var mikið átak hjá Ragnari og tókst. Þetta flaug út um allt land og hafði 

gífurlega mikil áhrif er ég sannfærður um. Þá aðallega á svokallaðan almenning. Þetta 

var virkilega öflug kynning vegna þess að það voru svo fáir sýningarstaðir. Úti á landi 

var kannski sýnt í einstaka húsi en í Reykjavík var það bara Listamannaskálinn og svo 

Listasafn Íslands, sem deildi húsi með Þjóðminjasafninu. Þangað hafa örugglega ansi 

margir labbað í gegn, sennilega stór hluti Reykvíkinga. En að myndir í einhverju formi 

hefðu dreifst svona og að gera þetta svona aðgengilegt var nýtt, því að kaupa þessar 

myndir hefur verið viðráðanlegt fyrir buddu hins almenna manns. Annars veit ég ekki 

mikið um áhrif þessara eftirprentana því einu afskipti mín af þeim tengdust sýningunni 

og getrauninni, svo hafði ég ekkert af þeim að segja meir. Ég dreifði þeim bara á milli 

skyldfólks og í sveitinni þar sem ég átti heima á þeim tíma. Þær voru í herbergjunum þar 

og voru glerlausar en upplituðust ekki. Það skil ég ekki því þær voru í sólbaði áratugum 

saman. Sumar þeirra voru svo á sýningunni í Suðsuðvestur.“ 

„Áhrif eftirprentananna bar ekki endilega á góma, eftirprentanirnar voru ekki mikið 

umræðuefni hjá okkur sem vorum óskaplega alvarleg og ætluðum að verða listamenn, en 

þetta framtak Ragnars var vissulega stór tíðindi. Ég man eftir eftirprentanasýningum á 
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erlendum eftirprentunum og þetta voru myndlistarviðburðir. Ég býst fastlega við því að 

þetta hafi allt haft stór og mikil áhrif.“ 

 

 


