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Formáli
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MA prófs í listfræði við Háskóla Íslands undir
leiðsögn Aðalsteins Ingólfssonar.
Ástæða þess að Múlakot var valið sem viðfangsefni þessarar ritgerðar er að undirrituð er
ættuð úr Fljótshlíð og á þar enn marga góða ættingja sem fúsir voru til að aðstoða við
efnistök. Við vinnslu viðfangsefnisins mynduðust jafnframt ný vináttubönd í heimsóknum og
viðtölum við það fólk sem þekkti til ábúenda í Múlakoti og deildi minningum af kynnum
sínum og veru á staðnum. Ber þar sérstaklega að þakka Sigurlínu Sveinbjarnardóttur og
Margréti Ísleifsdóttur góða viðurkenningu en þær reyndust undirritaðri einstaklega vel við að
fá svör við hinum ýmsu spurningum og vangaveltum hvenær sem til þeirra var leitað.
Sérstakar þakkir fær starfsfólk Listasafns Íslands fyrir hjálpsemi, upplýsingaöflun og
hvatningu. Þakkir fá vinir mínir og fjölskylda fyrir styrk og stuðning, - sér í lagi Hróðný
Garðarsdóttir fyrir ótakmarkaða þolinmæði.

3

Ágrip
Meginviðfangsefni þessarar meistararitgerðar í listfræði við Háskóla Íslands er um tengsl
menningar og lista við bæinn Múlakot í Fljótshlíð á fyrri hluta 20. aldar. Leitast er við að
svara því hver var ástæða þess að svo margir listamenn, auk annarra er létu sig menningu og
listir varða, lögðu leið sína í Múlakot á þessum umbrotatímum í íslensku samfélagi meðan
sjálfstæðisbarátta Íslendinga stóð sem hæst. Í upphafi er fjallað um áhrif heimsókna erlendra
vísindaleiðangra og bættra samgangna á upphafsárum íslenskrar myndlistarsögu með
tengingu við vinsældir heimsókna í Fljótshlíð og bæinn Múlakot. Sýnt er fram á aðdráttarafl
staðarins með því að fara yfir sögu Múlakots ásamt lýsingu á rekstri gistiheimilisins og lífsins
á bænum. Dregið er fram aðdráttarafl lystigarðs Guðbjargar húsfreyju ásamt öðru sem henni
var til lista lagt og laðaði fólk jafnframt að staðnum. Myndlistarmenn sem fyrstir héldu utan
til náms í list sinni á fyrri hluta aldarinnar fá sérstaka umfjöllun og tengsl þeirra við Múlakot
rakin, ásamt þeim áhrifum sem staðurinn hafði á þá og kynni þeirra við fjölskylduna á
bænum. Til að mynda er varpað ljósi á hlutverk Ásgríms Jónssonar, heimsóknir hans í
Múlakot og þau áhrif sem þau kynni höfðu á Ólaf Túbals. Jafnframt er lítillega fjallað um
bæinn Húsafell í Borgarfirði og tengingu hans við listamenn á fyrri hluta 20. aldar, auk kynna
Ólafs Túbals og Ragnars Ásgeirssonar landbúnaðarráðunautar og garðyrkjumanns, vináttu
Ólafs við Johannes Larsen myndlistamann og áhrif hins síðarnefnda á líf Ólafs.
Alþingishátíðin og tenging hennar við sögu íslenskrar myndlistar er reifuð og fjallað um
umhverfi íslenskra myndlistarmanna á fyrri hluta aldarinnar. Sagt er frá námsárum Ólafs í
Danmörku og kynnum hans við aðra listamenn sem áttu eftir að dvelja í Múlakoti og ferill
hans sem listmálara rakinn. Þá er sagt frá nokkrum helstu myndlistarmönnum sem viðdvöl
áttu í Múlakoti og unnu þar að verkum sínum.
Niðurstaðan sem helst er dregin af efnistökum er að aðdráttarafl Múlakots fyrir listamenn
hafi verið samspil margra þátta. Má þar meðal annars nefna að bærinn á þessum tíma var í
alfaraleið, náttúrufegurðin mikil, garðurinn við húsið einstakur og fjölskyldan í Múlakoti
sérlega listfeng og gestrisin. Listamenn upplifðu sig velkomna, virðing var borin fyrir list
þeirra óháð hvaða stefnu þeir aðhylltust og í Múlakoti fengu þeir næði til að sinna henni að
vild.
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Abstract
The main subject of this Master Thesis in Art Theory at The University of Iceland is about the
connection between culture and art to the farm Múlakot in Fljótshlíð in South Iceland at the
beginning of the 20th century. Why did so many artists, as well as other culturally inclined
people travel to Múlakot while the battle for independence was at its highest in Iceland? The
influence of foreign visitors doing scientific research will be looked at as well as the effects of
better transportation out of Reykjavík while Icelandic Art History was evolving in connection
to Fljótshlíð. The thesis will show what the main attraction of Múlakot was as well as the
people living there and how they ran the guesthouse. This will be done by accounting the
history of the place, the people that lived there and how they welcomed every visitor with
open arms. Guðbjörg the mistress of the house was a woman of many talents, she grew the
first decorative garden in Iceland, with high trees and exotic flowers which attracted people
from far and near to Múlakot. The first Icelandic painters that sailed abroad to get an
education in fine art will be discussed as well as their relations to Múlakot, and how it
influenced them. Ásgrímur Jónsson was the first artist to arrive and work on his art in
Múlakot and that influenced Ólafur Túbals, who was a young boy at the farm, to become a
painter. Another farm in the West of Iceland, Húsafell, will be mentioned. It became an
attraction for artists as well as Múlakot. Many friendships and relations were formed at this
period of time and a few of them will be looked at, such as the friendship of Ólafur Túbals,
Ragnar Ásgeirsson and the Danish artist Johannes Larsen, who came to Iceland in connection
to the 1000 years of Parliament celebrations. It will show how the celebration, in the summer
of 1930, played a role in what was to come in Icelandic art history and how the environment
was for artists at the beginning of the century. The life and art of Ólafur Túbals will be
addressed, from his early years ay Múlakot to his years in The Royal Academy in Denmark,
where he became friends with other Icelandic artists who later became regular guests later
Múlakot. Other artists that used to stay at the guesthouse and work there on their art will also
be mentioned.
The main conclusion gathered, is that one part did not play a bigger role than others in the
attraction of Múlakot. It was a sum of many parts, it was located by the beaten track,
surrounded by beautiful nature, the exotic garden as well as mountains on one side and the
ocean at another, and last but not least it was inhabited by good and friendly people who
thoroughly enjoyed art. Artists felt welcomed and respected and could work on their art in
peace, surrounded by nature.
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1

Inngangur

Múlakot er bær staðsettur í Fljótshlíð í Rangárþingi eystra. Á fyrri hluta 20. aldar bjuggu þar
hjónin Guðbjörg A. Þorleifsdóttir (1870-1958) og Túbal K. Magnússon (1867-1946) ásamt
börnum sínum. Einkar gestkvæmt var á þessum árum í Múlakoti og var þar samhliða
hefðbundnum búskap, rekið gistiheimili sem fjöldi Íslendinga auk erlendra ferðamanna sóttu.
Vinsældir staðarins jukust síðan til muna þegar vegur var lagður frá Reykjavík að
nágrannabænum Hlíðarendakoti. Aðdráttarafl Múlakots var margþætt, þar var meðal annars
fyrsti lystigarður landsins sem ræktaður var upp af frumkvöðlinum Guðbjörgu og gátu gestir
sem þangað komu setið úti í skjóli trjágróðurs á löngum sumarkvöldum. Ræktun gróðurs var
ekki það eina sem lagt var rækt við í Múlakoti því þar var jafnframt hlúð að gestum og
gangandi sem sóttu staðinn heim og má segja að mannrækt hafi farið þar fram innan um
gróðurræktina. Mikil samkennd ríkti í Múlakoti, þar var vel tekið á móti fólki og viðmót
þannig að allir sem þangað lögðu leið sína upplifðu sig velkomna. Menningarlegum og
félagslegum umræðum var iðulega haldið á lofti og höfðu gestir og gestgjafar margt til
málanna að leggja enda miklar hræringar í gangi, bæði í íslensku samfélagi og
heimsmálunum, á þeim tíma sem staðurinn naut vinsælda. Heimsstyrjaldir gengu yfir og
sjálfstæðisbarátta Íslendinga stóð sem hæst. Á þessum umbrotatímum hófst jafnframt íslensk
myndlistarsaga og til að sýna og upphefja hið „rétta“ Ísland sóttu fyrstu íslensku
myndlistarmennirnir efnivið sinn í náttúru landsins. Myndefni þeirra var náttúran, oft kyrrlátt
landslag með víðum sjóndeildarhring sem sýna átti náttúrufegurðina en ekki hið hrjóstruga og
hrjúfa land sem náttúruöfl herjuðu ítrekað á. Einn af þeim stöðum þar sem finna mátti fagurt
og friðsælt landslag Íslands var í Fljótshlíðinni. Þangað sóttu ekki eingöngu listmálarar,
heldur áttu þar einnig viðkomu aðrir listamenn, þeirra á meðal mörg af skáldum þjóðarinnar
ásamt tónskáldum, ljósmyndurum og rithöfundum svo sýnt er að menning og listir skipuðu
stóran sess á gistiheimilinu í Múlakoti. Því er ekki að undra að Ólafur (1897-1964), sonur
Guðbjargar og Túbals, sem ólst upp á þessu mikla menningarheimili hafi fetað út á
listamannsbrautina og orðið, á meðan hann lifði, einn af þekktustu listamönnum þjóðarinnar.
Hér á eftir verður farið yfir sögu Múlakots, frá því að bærinn var byggður rétt fyrir
aldamótin 1900 og fram á sjötta áratuginn. Í upphafi efnistaka er fjallað um daglegt líf á
bænum og með því veitt innsýn í heimilishald og rekstur gistiheimilisins. Gistiheimilið naut
mikilla vinsælda og voru miklar annir hjá heimilisfólki og starfsfólki sem öll höfðu sínu
hlutverki að gegna. Elda þurfti fyrir gesti og halda herbergjum hreinum jafnframt því að halda
búskapnum gangandi. Þær upplýsingar sem fram koma varðandi rekstur og heimilislíf í
9

Múlakoti eru byggðar á endurminningum ýmissa aðila sem störfuðu og þekktu til á bænum og
birtar hafa verið í Goðasteini, Héraðsriti Rangæinga. Einnig voru viðtöl tekin við sveitunga
sem muna eftir Ólafi Túbals og þeim listamönnum sem komu í Múlakot. Auk þess var við
heimildaöflun stuðst við gestabækur staðarins sem varðveittar eru á Héraðsskjalasafninu í
Skógum. Mikill fjöldi gesta skráðu sig í bækurnar en meðal þeirra má finna nöfn listamanna
og annarra þekktra landsmanna.
Ragnar Ásgeirsson (1886-1973) landbúnaðarráðunautur, rithöfundur og áhugamaður um
garðrækt var meðal annarra tíður gestur í Múlakoti og kom þar oft með innlenda og erlenda
vini sína en einnig hvatti hann fólk eindregið til að leggja leið sína þangað og skoða garðinn
og náttúrufegurðina þar allt um kring. Ólafur Túbals var einnig mikið aðdráttarafl fyrir
staðinn. Hann hafði sterkan persónuleika og vakti mikla athygli hvert sem hann fór. Ólafur
var ávallt í hlutverki gestgjafans, ræddi við gesti um heimsmálin, menningu og listir sem var
iðulega helsta umræðuefni þeirra sem sóttu staðinn heim. Sköpunargleðin var ríkjandi í
Múlakoti, Guðbjörg húsfreyja ræktaði lystigarðinn sinn fræga auk þess að framleiða vandaðan
vefnað og leggja stund á hannyrðir. Eyjólfur bróðir hennar teiknaði og skar út auk Ólafs
Túbals sem var landsþekktur listmálari.
Fyrstu listamennirnir sem lögðu leið sína í Fljótshlíð voru erlendir vísindamenn sem voru
hingað komnir til að rannsaka land og þjóð. Getið verður meðal annars ferðar Skotans
MacKenzie (1780-1848) og samstarfsmanna hans sem ferðuðust um Fljótshlíðina í byrjun 19.
aldar og Frakkans Paul Gaimard (1793-1858) sem kom með leiðangur sinn hingað til lands
um aldarfjórðungi síðar. Tæpri öld síðar, í byrjun 20. aldar kom í Fljótshlíð Þórarinn B.
Þorláksson (1867-1924) sem var á meðal fyrstu Íslendinga til að mennta sig í myndlist, en
ekki finnast heimildir um hvar hann gisti í þeirri ferð. Ásgrímur Jónsson (1876-1958) var þar
á ferð um áratug á eftir Þórarni og gisti hann fyrst í Múlakoti sumarið 1913. Í þeirri ferð ritaði
hann föður sínum bréf þar sem hann fjallar um veru sína á bænum og gefur það ágætis innsýn
í lífið í Múlakoti. Ásgrímur kunni þar vel við sig, umkringdur náttúru sem varð honum mikill
innblástur í listsköpun, hann sagði öðrum listamönnum frá staðnum og í framhaldi fóru margir
þeirra að leggja leið sína þangað. Í eigu Listasafns Íslands eru til bréfaskrif frá tveimur af
þeim sumrum sem Ásgrímur dvaldi í Múlakoti, annars vegar það fyrrnefnda og hins vegar
bréf til bróður síns þar sem hann biður hann um sendingu á ýmsum munum frá Reykjavík.
Ásgrímur málaði mörg málverk í Fljótshlíð og verður hér á eftir sérstök umfjöllun um nokkur
þeirra.
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Það voru ekki eingöngu listamenn og skáld sem áttu leið í Múlakot. Félagar í Ferðafélagi
Íslands voru þar tíðir gestir á fyrri hluta 20. aldar og var Guðmundur Einarsson (1895-1963)
listamaður frá Miðdal meðlimur í því félagi. Fjöllin og náttúran löðuðu þá ferðafélaga til sín,
líkt og listamennina. Þeir nutu þar útivistar auk þeirrar áskorunar sem fólst í að geta klifið
fjöll og farið gangandi um hrjóstrugt landið. Guðmundur frá Miðdal var ekki komin í
Fljótshlíðina til að mála en líkt og aðrir listamenn sem þangað komu sótti hann sér þar efnivið
í myndir sínar.
Algengt var að fyrstu íslensku myndlistarmennirnir legðu stund á iðnnám áður en þeir
héldu út til listnáms við Konunglegu Akademíuna og var Ólafur Túbals þeirra á meðal. Hann
lærði húsamálun í Reykjavík hjá Einari frá Fossi (1863-1922). Varðandi listamannaferilinn
sagði Ólafur ávalt um Ásgrím Jónsson að hann væri sinn helsti áhrifavaldur og kennari. Annar
listamaður átti þó eftir að hafa mikil áhrif á Ólaf eftir að hann kom á fullorðins aldur. Sá
maður var Johannes Larsen (1867-1961), danskur listmálari sem kom til landsins sumarið
1927 með það verkefni að myndskreyta Íslendingasögurnar fyrir danska endurútgáfu
sagnanna í tilefni þúsund ára afmæli Alþingis. Upphaflega ætlunin var að Larsen myndi halda
norður á land en breyting varð á og stefnan tekin á suðurlandið. Má leiða líkum að því að það
hafi gerst fyrir tilstillan Ragnars Ásgeirssonar sem Larsen meðal annarra kynntist við komuna
til Íslands við upphaf ferðarinnar.
Ólafur Túbals varð fylgdarmaður Johannes Larsen í ferð hans um landið það sumarið og er
þeir ferðuðust um Vesturland komu þeir að Húsafelli í Borgarfirði en sá bær var líkt og
Múlakot þekktur fyrir að laða til sín listamenn þó ekki hafi verið rekið þar gistiheimili.
Ásgrímur var einn af fyrstu listamönnunum til að leggja leið sína að Húsafelli og líkt og með
Múlakot sagði hann öðrum listamönnum frá staðnum. Þrátt fyrir að bæirnir Húsafell og
Múlakot hafi átt ýmislegt sameiginlegt eins og mikla náttúrufegurð sem var aðdráttarafl fyrir
myndlistarmenn þá var einnig margt sem aðskildi þá. Múlakot var vinsælt gistiheimili þar sem
almenningur gat komið og greitt fyrir gistingu og fæði. Hann var vinsæll áfangastaður fyrir
almenning og þar var oft fjölmenni en í Húsafelli var ekki gistiheimili og þangað komu
aðallega listamenn, eingöngu til að mála.
Það var fyrir tilstuðlan Larsen að Ólafur hélt út til náms 1928 að mennta sig í myndlist við
Konunglegu Akademíuna í Kaupmannahöfn. Þar ytra kynntist hann nýrri kynslóð íslenskra
listamanna sem einnig stundaði þar nám og átti síðar eftir að myndast við þá sterk vinabönd,
þrátt fyrir ólíkar stefnur í listsköpun. Einn þeirra var Gunnlaugur Scheving (1904-1972) og
átti hann síðar eftir að verða tíður gestur í Múlakoti.
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Sumarið 1930 var átaka ár í íslenskri myndlist. Setja átti upp opinbera listasýningu í tilefni
Alþingishátíðar þar sem klassískir málarar sem héldu sig við hefðbundnar landslagmyndir
voru valdir til að sýna verk sín. Yngri málarar sem aðhylltust framúrstefnu í myndsköpun
fengu þar lítið sem ekkert pláss og tóku til þess ráðs að halda sína eigin sýningu, Sýningu
óháðra íslenskra málara. Á þeiri sýningu fékk módernisminn að njóta síns en Kjarval sem var
vel metinn af báðum fylkingum naut sérstöðu þar sem hann sýndi á báðum sýningunum. 1 Það
sem vekur athygli er að þrátt fyrir að þessar tvær sýningar hafi verið ólíkar og fylgt
mismunandi stefnum voru ýmsir listamenn beggja sýninganna tíðir gestir í Múlakoti. Ólafur
Túbals hélt sig ætíð við hefðbundin landslagsverk og bar lítinn skilning á framúrstefnu en það
kom ekki í veg fyrir að módernískir málarar jafnt sem hefðbundnir voru velkomnir til hans í
Múlakot.
Á fyrri hluta 20. aldar var mikið um að listamenn og aðrir sem höfðu skoðanir á hvernig
list ætti að vera, rituðu um það í dagblöð og tímarit og má einna helst líkja því við opinber
rifrildi þar sem fáir sátu á skoðunum sínum og voru gjarnir á að dæma hart þá list sem þeim
fannst annaðhvort of hefðbundin eða of framúrstefnuleg. Kjarval (1885-1972) tók sjaldan þátt
í þeim ritdeilum en þegar það gerðist virkaði það einna helst sem hann væri að gera góðlátlegt
grín og átti til að rita nær óskiljanlegar greinar.2 Hann stóð þó með Ólafi Túbals í grein sem
hann ritaði og hrósar honum fyrir staðfestu í listsköpun þar sem hann héldi sig við það sem
hann kunni best og sagði hann ósnortinn af borgarmenningu, umkringdur sinni náttúrufegurð í
Fljótshlíð.3 Ekki hafa fundist heimildir sem gefa til kynna að Kjarval hafi komið í Múlakot,
hvorki í gestabókum staðarins, bréfaritum hans né í myndefni eða titlum málverka hans.
Ólafur átti farsælan feril og var á meðal þekktustu listamanna síns tíma þrátt fyrir að hann
sé lítt þekktur nú á dögum. Margir helstu listmálarar Íslands á fyrrihluta 20. aldar lögðu leið
sína til hans í Múlakot og sóttu flestir þeirra sér myndefni þangað. Gerð verður grein fyrir
nokkrum þeirra og nefndir til sögu þeir Brynjólfur Þórðarson (1896-1938), sem dvaldi þar
sumarið 1923, Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) sem bar þar að garði fyrst sumarið 1928 með
Sveini bróður sínum og sumarið eftir í félagsskap Kristínar Jónsdóttur (1888-1959) og manni
hennar Valtý Stefánssyni (1893-1963) ritstjóra Morgunblaðsins. Einnig voru þar á ferð
listmálararnir Eggert Guðmundsson (1906-1983) og Jón Engilberts (1908-1972) en sá
síðarnefndi varð þar tíður gestur, hvort sem hann kom einn eða með fjölskyldu sinni. Að

1

Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist, II. bindi, 9.

2

Jón Proppé, „Heimskulegt klessuverk eða reglulegt listaverk.“

3

Jóhannes S. Kjarval, „Listsýning - Ólafur Túbals,“ Vísir, 6. desember 1930, 2.
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lokum ber að nefna Gunnlaug Scheving sem kom oft í Múlakot og til eru þó nokkur verk eftir
hann sem gerð voru innandyra á bænum og veita þau sýn á hvernig þar var umhorfs sem að
öðrum kosti væri óþekkt. Samkvæmt heimildum virðist sem Gunnlaugur hafi gleymt kynnum
sínum við Ólaf á námsárum þeirra í Kaupmannahöfn en bréfaskrif hans til Ragnars
Ásgeirssonar gefa til kynna að Ragnar hafi minnt hann á þau og upp frá því hafi Gunnlaugur
vanið komur sínar í Múlakot.
Það vakti athygli að lítið hefur verið ritað um Múlakot og þau miklu tengsl og áhrif sem
bærinn hafði á frumkvöðla í íslenskri myndlist á upphafsárum íslenskrar myndlistarsögu.
Ritaðar heimildir eru af skornum skammti og margar heimildir um staðinn einungis til í minni
þeirra sem til þekktu meðan gistiheimilið var rekið. Forvitni var vakin á sögu staðarins og
ákvörðun tekin um að rannsaka hvað það var sem laðaði listamenn og aðra er létu sig
menningu og listir varða, í Múlakot og þar með varð viðfangsefnið um menningu í Múlakoti
fyrir valinu. Mest hefur verið ritað um dvöl Ásgríms Jónssonar í Múlakoti í ýmsum bókum en
þær heimildir eru einnig af skornum skammti. Í dag hefur þó orðin ákveðin vitundar vakning
um bæinn eftir að hjónin Sigríður Hjartar og Stefán Guðbergsson keyptu gamla bæinn
Múlakot ásamt jörðinni sem hann stendur á. Átak hefur verið sett af stað og Sjálfseignarfélag
Múlakots stofnað, um endurbyggingu á bænum í upprunalegri mynd, en hann hefur staðið
sem eyðibýli frá því Reynir, sonur Láru og Ólafs, lést árið 2000. Markmið félagsins er að
varðveita garðinn og endurbyggja húsakynni gamla bæjarins og eru þær endurbætur þegar
hafnar.4 Til stendur að hafa þar virka menningarmiðstöð þar sem fólk getur komið, kynnt sér
sögu Múlakots, íslenskrar málaralistar sem honum tengjast, upphaf hótelrekstrar í sveit á
Íslandi og sögu lystigarðs Guðbjargar.5
Hér á eftir verður saga Múlakots rakin með áherslu á listamennina sem þangað lögðu leið
sína og ástæðu þess að bærinn hafði svo sterkt aðdráttarafl fyrir þá og hversvegna megnið af
þeim nýtti sér náttúruna umhverfis staðinn sem innblástur í verk sín. Í upphafi verkefnisins
var einnig ætlunin að sýna fram á Múlakot sem listamannanýlendu líkt og algengar voru víða
í Evrópu á þessum tíma. En þar sem í Múlakoti var rekið gistiheimili sem opið var almenningi
og listamenn settust ekki að á staðnum heldur höfðu þar ávallt stöðu gesta, var ekki hægt að
færa rök fyrir að staðurinn félli undir þá skilgreiningu. Öllu heldur má frekar færa fyrir því
rök að Múlakot hafi verið mikið menningarheimili þar sem hver og einn sem áhuga hafði á
menningu og listum hafi lagt leið sína á fyrrihluta síðustu aldar.
4

Björn Bjarnason, „Ljósakvöld í Múlakoti.”

5

„Ræða varðveislu og endurbyggingu Múlakots í Fljótshlíð“ Vísir, 6. nóvember 2016, 32.
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Rannsóknir og heimildaöflun við gerð efnisins eru meðal annars byggðar á Gestabókum
Múlakots sem varðveittar eru á Héraðsskjalasafninu í Skógum, sýningaskrám listamanna sem
dvöldu í Múlakoti og varðveittar eru á Listasafni Íslands og bréfasafni Ragnars Ásgeirssonar í
handritasafni Landsbókasafns Íslands. Viðtöl voru tekin við marga einstaklinga sem upplifðu
þá tíma í Múlakoti þegar vinsældir staðarins voru sem mestar og haft var samband við marga
aðila til að hafa upp á málverkum þeirra listamanna sem unnu verk sín á staðnum eða í
nánasta umhverfi hans.
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2

Múlakot

2.1 Vísindaferðir
Á fyrri tímum hér á landi var ekki hefð fyrir ferðalögum, hvað þá skemmtiferðum. Ef fólk
þurfti að ferðast þá fór það í kaupstað, í verið, í kaupamennsku eða til náms, ferðir sem farnar
voru af brýnni nauðsyn. Það vakti því athygli þegar stöku skemmtiferðamenn áttu leið um
landið á 19. öld en það voru helst auðugir, erlendir fræðimenn sem komu til að rannsaka land
og þjóð. Fyrsti enski leiðangurinn sem kom til Íslands var á 18. öld og var það
vísindaleiðangur sir Joseph Banks (1743-1820).6 Á þeim tíma var rómantísk fagurfræði í
hávegum höfð og ritaði hann í dagbækur sínar allt sem á vegi hans varð og gefa bækurnar
góða innsýn í bæði ferðalög og vísindi þessa tíma.7 Skotinn Sir MacKenzie (1780-1848) og
samferðamenn hans Henry Holland (1788-1873) og Richard Bright (1789-1858) ferðuðust um
Fljótshlíð árið 1810. Leiðangur þeirra var fólginn í ýmsum verkefnum en MacKenzie var
steinafræðingur, Bright rannsakaði íslenskt dýraríki og flóru á meðan Holland skrifaði um
þjóðlífið og íslenska menningu.8 Þeir gistu á Hlíðarenda og sóttu messu í Eyvindarmúla svo
líklegt er að þeir hafi riðið um hlaðið í Múlakoti og skoðað mannlífið þar á bæ líkt og á öðrum
bæjum Hlíðarinnar. Að lokum má svo geta Frakkans Paul Gaimard (1793-1858) sem kom
með leiðangur sinn hingað til lands um aldarfjórðungi síðar. Með honum í för var
landslagsmálarinn Auguste E. F. Mayer (1805-1890) sem málaði nokkrar myndir í Fljótshlíð
og er til mynd þar sem þeir eru að öllum líkindum að ríða yfir Markarfljót.9 Þessar ferðir voru
farnar áður en vegalagnir voru hafnar á Íslandi, því hafa þessi ferðalög verið erfið yfirferðar
og mikið sem þeir hafa lagt á sig til að rannsaka land og þjóð.

2.2 Vegalagningar á Suðurlandi
Í lok 19. aldar voru unnin stórvirki í samgöngum á Suðurlandi, þegar stóru árnar voru brúaðar
þannig að samgöngur milli héraða einfölduðust svo um munaði. Ölfusárbrúin var vígð 8.
september 1891, að viðstöddum um 1.800 manns sem komu til að fagna þessum miklu
samgöngubótum.10 Hátíðarhöldin voru haldin austan árinnar og þeir sem komu vestan að
þurftu að láta að ferja sig yfir hana ef þeir vildu vera viðstaddir. Að athöfn lokinni gengu

6

Sigríður Hjartar, „Hótelið í Múlakoti,“ 63.

Schaffer, „Sir Joseph Banks, Iceland and the North Atlantic.“
Mackenzie, Travels in the Island of Iceland.
9
Sigríður Hjartar, „Hótelið í Múlakoti,“ 63.
7
8

10

„8. september - 1891 Ölfusárbrú var vígð.“
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gestirnir saman í prósessíu yfir brúna og var hún þar með vígð.11 Brúin var fyrsta hengibrú
landsins og ein mesta verklega framkvæmd sem ráðist hafði verið í fram til þess tíma.12
Fjórum árum síðar var Þjórsá brúuð og mættu þá enn fleiri í vígsluathöfnina eða um 2.300
manns.13 Ytri-Rangá var brúuð 1912 og sú eystri stuttu síðar. Þannig gengu brúarsmíðar og
vegagerð fyrir sig um aldamótin, ein á og einn vegur unninn í senn. Framkvæmdir við
lagningu vegar um Suðurland og inn í Fljótshlíð voru erfiðar og mikið afrek, engir bílar voru
til sem nothæfir voru til flutninga á efniviðnum. Notast þurfti við tvíhjóla kerrur sem dregnar
voru áfram af einum hesti og þannig var unnt að flytja um þrjá hestburði í einu.14
Vegagerð miðaði hægt á landinu, árið 1887 náði lagður akvegur einungis 17 kílómetra frá
Reykjavík í austurátt en árið 1930 voru þjóðvegir landsins orðnir 2.100 kílómetrar að lengd. Í
júlí 1918 var bíl ekið 120 kílómetra leið frá Reykjavík og alla leið að Hlíðarendakoti og þótti
það svo markvert að rituð var um það blaðagrein. Ekki var talið ökufært lengra en þangað
sökum Þverár sem rann upp að Hlíðarendabrekkum.15 Óvíst er hvenær fyrsta bifreiðin kom að
Múlakoti en fyrsta bifhjólið kom árið 1928, var því ekið frá Reykjavík af Ottó Baldvinssyni
(1904-1970). Mörgum árum síðar eða 1953 komu þangað fjórir félagar á tveimur flugvélum,
TF-KBR og TF-KB. Í dag er enn starfræktur flugvöllur á svæðinu enda er hluti af landsvæði
Múlakots í eigu flugáhugamanna sem eru þar með orlofshúsalóðir auk flugvallarins.16
Þegar búið var að leggja veginn inn í Fljótshlíð hófust fljótlega skipulagðar dagsferðir frá
Reykjavík að Múlakoti og gáfu áætlunarbílar út stundatöflur um komu- og brottfarartíma til
og frá staðnum.17 Í einni slíkri frá árinu 1938 má sjá að farið var frá Reykjavík kl. 17:00,
stoppað á nokkrum stöðum á leiðinni og gert ráð fyrir komu í Múlakot kl. 21:30. Haldið var
aftur til Reykjavíkur kl. 8:00 morguninn eftir.18 Mest aðsókn í sveitasæluna í Múlakoti var
sumarið 1928 en þá rituðu 1.843 í gestabækur bæjarins.19 Múlakot naut mikilla vinsælda eftir
að vegurinn var lagður alla leið í innhlíðina og má segja að þar hafi verið örtröð ferðamanna.

11

„Ölfusárbrúin,“ Ísafold, 2. sept. 1891, 18. árg., 70. tbl., 278.
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„8. september - 1891 Ölfusárbrú var vígð.“

13

„Vígð Þjórsárbrúin,“ Ísafold, 31. júlí 1895, 22. árg., 64. tbl., 1.

14

Sigríður Hjartar, „Hótelið í Múlakoti,“ 63.
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Sama.
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Gestabækur Múlakots 1927-1974.
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Sama.
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Sama.
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Sigríður Hjartar, „Hótelið í Múlakoti,“ 67.
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Danski listmálarinn Johannes Larsen (1867-1961) var á meðal þeirra listamanna sem lögðu
leið sína í Múlakot. Hann kom til Íslands árið 1927 í tilefni af endurútgáfu
Íslendingasagnanna í Danmörku.20 Larsen fór með áætlunarbíl frá Reykjavík kl.10 að morgni
og tók ferðin austur mun lengri tíma en þekkist í dag. Við Kambabrún var stansað og farið út
úr bílnum til að dást að útsýninu áður en haldið var niður allar 40 beygjurnar sem voru þá í
Kömbunum. Til gamans má geta að í dag eru þar aðeins sex aflíðandi beygjur. 21 Næst var
stoppað við Ölfusá og snæddur hádegisverður. Ekið var inn eftir flatlendinu milli Ölfusár og
Þjórsár á 70 - 80 kílómetra hraða á klukkustund, yfir Þjórsárbrú og því næst brúna á YtriRangá. Næst var numið staðar á Stórólfshvoli þar sem nú er þéttbýliskjarninn Hvolsvöllur og
þaðan haldið áfram inn í Fljótshlíð og stansað við tvo bæi til að hleypa út farþegum. Á hægri
hönd var Þverá og handan hennar Dímon og Eyjafjallajökull. Ekið var eftir völlunum og þegar
ferðafólk nálgaðist Hlíðarenda varð landið ósléttara. Á einum stað var ekið yfir á og haldið
áfram eftir grýttum og þurrum farvegi hennar, farið var þrisvar til fjórum sinnum yfir ána og
yfir á hinn bakkann. Þá var aftur komið upp á veginn, þarna var Hlíðin hærri og Þveráin
lagðist alveg upp að veginum. Staðnæmst var á bakkanum fyrir neðan bæinn og kirkjuna á
Hlíðarenda. Klukkan var að verða átta þegar leiðarenda var náð.22
Þetta var langt ferðalag sem tók allan daginn, að vísu var ferðin óvenju brösótt vegna
brúarsmíði og vegaframkvæmda en sýnir að það var enginn hægðarleikur að ferðast frá
Reykjavík í Fljótshlíð. Þrátt fyrir það lögðu 1.178 menn á sig líka ferð þetta sama sumar og
skráðu sig í gestabækur Múlakots og síðan enn fleiri árið eftir.

2.3 Listamannanýlendur
Til að rýna í menninguna í Múlakoti er rétt að byrja á að skoða hugtakið listamannanýlenda
og hvaða merkingu það felur í sér. Listamannanýlenda hefur helst verið skilgreind sem staður
sem í flestum tilfellum var að finna í dreifbýli þar sem listamenn komu saman og unnu að
listsköpun hver með sínum hætti.23 Undirstaða þeirra var góð samvinna og samstaða
listamanna og deildu þeir yfirleitt svipuðum skoðunum á heimsmálum, pólitík og ekki síst á
liststefnum. Listamannanýlendur voru vinsælar á síðari hluta nítjándualdar og á fyrri hluta
þeirrar tuttugustu þegar listamenn víða um Evrópu fóru að flykkjast úr þéttbýli til afskekktra
sveita og unnu þar í ósnortinni náttúru að listsköpun sinni. Nýlendurnar mynduðust helst á
20

Aðalsteinn Ingólfsson, „Íslandsferðir,“ 11.

21

Nielsen, Listamaður á söguslóðum, 57-59.
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Sama.
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Lübbren, Rural Artists' Colonies, 1.
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eftirsóknarverðum stöðum þekktum fyrir náttúrufegurð auk þess sem listamenn gátu dvalið
hvort sem var í lengri eða skemmri tíma. Á milli 1830 og 1910 hafði fjöldi listamanna
víðsvegar um Evrópu og Bandaríkin yfirgefið borgir sem þekktar voru fyrir menningu og
listir og sest að í sveitum Evrópu. Aðsókn í slíka staði átti sér ekkert fordæmi í sögu
vestrænna lista en stór hluti af starfandi listamönnum þessa tíma dvöldu einu sinni eða oftar í
slíkum nýlendum. Undir lok nítjándu aldar var það orðið algengt og jafnframt talið gott fyrir
feril listamanns að hafa sest að eða dvalið í slíkum listamannaþorpum.24
Ein þessara listamannanýlenda var í Worpswede í Þýskalandi. Þrír ungir listamenn dvöldu
þar sumarið 1889 og hrifust svo af náttúru og umhverfi að þeir ákváðu að setjast þar að. Ekki
leið á löngu þar til aðrir listamenn fóru að leggja leið sína þangað og fljótlega varð
Worpswede að einni vinsælustu listamannanýlendu landsins.25 Til að listamannanýlenda
drægi til sín listamenn og stæði undir nafni þurftu listamennirnir sem hana sóttu að upplifa
traust hver á öðrum og finna til vellíðunar enda oft um lítil samfélög að ræða. Í Worpswede til
að mynda einkenndi það myndlistarmennina að þeir máluðu landslag á expressjónískan
máta.26 Þeir breyttu litum, hlutföllum og rými í landslaginu til að túlka huglæga upplifun á því
sem fyrir augu bar.27 Þeir listamenn sem sóttu nýlenduna heim voru ekki eingöngu
myndlistamenn, heldur komu þangað einnig rithöfundar og skáld. Höfundurinn Rainer Maria
Rilke (1875-1926) ritaði bók um staðinn þar sem hann lýsti honum sem skrítnum landshluta
og sagði meðal annars að ef staðið væri uppi á litlum hól mætti sjá allt landslagið dreifa úr
sér, . . . líkt og efni sem dreift hefur verið úr og hvergi brot á því að finna, vegir og lækir renni
út í sjóndeildarhringinn. Þar tæki ólýsanlegur fjölbreytileiki himinsins við.28
Margt af þessu má heimfæra upp á Múlakot og landslagið þar í kring. Listamenn komu
þangað og sóttu sér gjarnan efnivið í verk sín en megin munurinn er kannski helst sá að
Múlakot var gistiheimili ætlað almenningi og þangað komu ekki einungis listamenn heldur
fjöldinn allur af fólki. Þá ber að hafa í huga að listamenn sem sóttu nýlendurnar í Evrópu voru
oft að flýja frá ört vaxandi borgum þar sem fjölbýlishús, verksmiðjur og opinberar byggingar
risu með tilheyrandi mengun og látum.29 Borgaramenning og aðskilnaður við náttúruna var
það sem til þurfti svo hægt væri að sjá náttúruna í fagurfræðilegu ljósi. Borgaramenningu má
24
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því líta á sem eina af forsendum nýrrar náttúrusýnar sem meðal annars renndi stoðum undir
vinsældir landslagsmálverka.
Þegar hugað er að íslenskri myndlist á þessum tíma ber að hafa þann fyrirvara á að íbúar
Reykjavíkur voru innan við 6000 um aldamót 19. og 20. aldar og því ekki langt að sækja í
náttúruna, en viðhorf listamannanna og áherslur þeirra á landslagsverk var innflutt í þeim
skilningu að íslensku frumkvöðlarnir kynntust þessum straumum í námi sínu erlendis og fluttu
með sér heim.30

2.4 Vinsæll ferðamannastaður
Í Múlakoti var rekinn hefðbundinn blandaður búskapur og er saga staðarins margþætt en
hennar er fyrst getið í Jarðabókinni 1710 sem bújarðar og tvíbýlis, Múlakot austur og Múlakot
vestur.31 Vestari bær Múlakots sem þá var torfbær hrundi að öllum líkindum í
Suðurlandsskjálftanum sem skók landið 1896 en bærinn sem þar stendur enn í dag er byggður
ofan á hleðslu gamla bæjarins.32 Bærinn stækkaði og dafnaði vel eftir að hann var byggður og
varð hann að miklu menningarheimili þar sem fagrar listir voru í heiðri hafðar og trjá- og
blómarækt stunduð af miklum dugnaði.33 Nálægð bæjarins við Markarfljótið átti eftir að hafa
mikil áhrif á framtíðarhlutverk hans og var upphafleg ástæða alls gestagangsins. Íslensk
straumvötn voru og eru enn erfið yfirferðar en á þeim tíma þegar hestar voru helsti
fararmátinn var mikilvægt að þekkja vel til og velja rétta vaðið. Þá þekkingu höfðu
heimamenn og voru þeir því leiðsögumenn ferðalanga sem komast þurftu yfir fljótið.34 Túbal,
bóndi í Múlakoti, var iðulega fenginn til að fylgja ferðamönnum yfir fljótið og hafði hann gott
orð á sér bæði sem leiðsögumaður og gestgjafi. Þegar í Fljótshlíðina var komið höfðu menn
oft lagt að baki langa ferð og báðu gjarnan um gistingu áður en haldið var áfram inn í
Þórsmörk eða austur fyrir fjall í Vestur- og Austur-Skaftafellssýslur.35 Boðið var upp á
næturgistingu á fleiri bæjum í sveitinni, en auk Múlakots var einnig gestkvæmt í
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Hlíðarendakoti, Árkvörn og á Háamúla.36 Var gestagangurinn oft svo mikill að börnin á
bæjunum neyddust til að sofa sumarlangt úti í hlöðu.37

2.5 Gistiheimilið Múlakot
Í árbók Ferðafélags Íslands árið1929 var birtur listi yfir gististaði á landinu og gefur hann
góðar vísbendingar um hvar vinsælir ferðamannastaðir voru á þeim tíma. Á Suðurlandi voru
tíu staðir taldir upp, þar af þrír í Fljótshlíð; Hlíðarendakot, Múlakot og Árkvörn. Á flestum
bæjunum var hægt að fá hesta og jafnvel fylgdarmann. Rúmið kostaði oftast tvær krónur fyrir
nóttina.38
Múlakot naut mikilla vinsælda sem náttstaður ferðamanna og óx bærinn í takt við það.
Árið 1928 var veitingahús byggt við bæinn og gistihús 1946. 39 Foss aftan við húsið var
virkjaður 1927 og komst þá rafmagn í takmörkuðu magni á bæinn og sama sumar kom
síminn. Þetta var ólíkt því sem var á bæjunum í kring þar sem enn voru notaðir olíulampar og
rafmagn kom mun seinna. Þess má geta að rafmagn kom ekki á Torfastöðum í Fljótshlíð fyrr
en um 1955 þegar Sogsvirkjun kom til eða um 28 árum síðar. Þangað til var þar rafstöð, knúin
með dísilmótor.40
Rekstur ferðaþjónustunnar í Múlakoti var alfarið í höndum ábúenda, hjónanna Guðbjargar
A. Þorleifsdóttur (1870-1958) og Túbals Karls Magnúsar Magnússonar (1867-1946) sem sáu
jafnframt um búskapinn ásamt börnum sínum, Guðbjörgu Lilju (1894-1975), Ólafi Karli
Óskari (1897-1964), Þuríði Soffíu (1902-1997) og Ragnheiði Ágústu (1907-2001) og
fósturbörnum Vigdísi Eyleifu Eyjólfsdóttur (1893-1977) og Soffíu Gísladóttur (1915-2003).
Síðar tóku svo við rekstrinum sonur þeirra Ólafur og eiginkona hans Lára Eyjólfsdóttir (19021984).41

2.6 Gestabækur
Fyrstu lög um veitingasölu og gistihúsahald á Íslandi gengu í gildi sumarið 1926 þar sem fram
kom að frá og með þeim tíma þyrfti formlegt leyfi fyrir slíkum rekstri að viðlögðum sektum.
Leyfi fyrir veitingarekstri kostaði 150 krónur og 200 krónur fyrir gistihúsahald. Þeir sem
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þegar voru í slíkum rekstri máttu halda honum áfram og voru Guðbjörg og Túbal þeirra á
meðal. Byrjað var að rita í fyrstu gestabók Múlakots hálfum mánuði eftir að lögin tóku gildi
og er sú gestabók ásamt þeim sem seinna komu, í varðveislu á Héraðsskjalasafninu í Skógum.
Ástæða þess að fólk var látið byrja á að kvitta fyrir komu sína er líklega sú að þannig var
mögulegt að auka eftirlit með gistiheimilum, bókhaldi og skýrsluhaldi í kjölfar
lagasetningarinnar.42
Gestabækur gistiheimilisins hafa því miður ekki allar varðveist. Til eru bækur sem ná frá
1926-1941, að hluta til fyrir sumarið 1942 en engar bækur hafa varðveist frá þeim tíma til
ársins 1951 og heldur ekki frá 1958-1961. Í gestabókunum frá árunum 1962-1982 er
greinilegt að þar eru persónulegar vinakveðjur en ekki skráning næturgesta. Skráningar í
gestabækurnar voru ekki færðar á sama hátt á hverju ári og er því ekki hægt að gera
heildarúttekt á þeim til að rýna í gestafjöldann hvert sumar.43 Einnig virðist vera sem
listamennirnir sem komu í Múlakot og dvöldu, stundum langdvölum, hafi verið lítið fyrir að
skrá sig í bækur. Margt fólk í sveitinni man til að mynda eftir þeim þar mun oftar en
gestabækurnar gefa til kynna.44
Ekki er þó skortur á nöfnum í bókunum en gestafjöldinn í Múlakoti var oft ótrúlega mikill
og má þar finna nöfn ýmissa þekktra listamanna. Í ágúst 1926 skráði sig í bókina
ljósmyndarinn Jón Kaldal (1896-1981) sem þekkur var fyrir að taka portrettmyndir af
samtímafólki sínu, ekki síst listamönnum og svipsterku fólki.45 Síðar í sama mánuði var þar á
ferð Guðmundur Einarsson frá Miðdal (1895-1963) en hann var tíður gestur í Múlakoti. Árið
eftir skráðu sig Þóroddur Guðmundsson (1904-1965) skáld frá Sandi, Einar Hjörleifsson
Kvaran

(1859-1938)

rithöfundur

og

ritstjóri

og

Ólafur

Magnússon

(1889-1954)

stofuljósmyndari. Landslagsmyndatökur voru sérstaða Ólafs og halda þau verk enn í dag nafni
hans á lofti. Panóramamyndir af sveitabæjum og ósnertri náttúru var áður óþekkt
ljósmyndaefni. Hann stækkaði gjarnan upp myndirnar sínar og stundum handlitaði hann þær.
Þeim verkum tefldi hann fram sem sjálfstæðri myndsköpun sem var jafngild því sem
landslagsmálarar gerðu. Einnig framleiddi Ólafur póstkort með landslagsmyndum og var hann
hér á landi frumkvöðull á því sviði sem öðrum.46 Því miður náðist ekki að hafa uppi á
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ljósmyndum frá Múlakoti eftir Ólaf við gerð þessa efnis. Þetta sumar rituðu jafnframt í
bækurnar danski listmálarinn Johannes Larsen (1867-1961) sem átti eftir að hafa mikil áhrif á
Ólaf Túbals, son Guðbjargar og Túbals, einnig Ragnar Ásgeirsson (1895-1973)
landbúnaðarráðunautur sem einnig setti mark sitt á sögu bæjarins, Sveinbjörn Högnason
(1898-1966) alþingismaður Rangæinga, prestur og prófastur og Pétur Jónsson (1884-1956)
óperusöngvari sem var fyrstur Íslendinga til að vinna sér frægð og frama á óperusviði
erlendis.47 Auk þeirra bar að garði Jakob Jóhannesson Smára (1889-1972) fræðimann og
skáld, Matthías Þórðarson (1877-1961) þjóðminjavörð og listmálarana Jóhann Briem (19071991) og Eyjólf J. Eyfells (1886-1979).48
Sumarið 1927 lögðu einnig aðrir merkir menn leið sína í Múlakot, Sigurður S. Bjarklind
(1880-1960) kaupfélagsstjóri og söngvari, Líney Jóhannesdóttir (1913-2002) skáldkona,
Guðlaugur Rósinkranz (1903-1977) fyrrverandi þjóðleikhússtjóri, Friðrik Bjarnason (18801962) orgelleikari og Sigurður Nordal (1886-1974) fræðimaður, rithöfundur og skáld. Einnig
var á meðal gesta myndlistarkonan Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) sem kom þar með bróður
sínum Sveini (1891-1951) en árið eftir í félagsskap vinkonu sinnar og starfssystur Kristínar
Jónsdóttur (1888-1959).49
Það voru ekki eingöngu lista- og fræðimenn sem komu í Múlakot því í fyrstu gestabókinni
sem nær yfir árin 1926-1928 eru 3506 nöfn skráð. Þar af voru einungis 318 skráð árið 1926
þegar lögin um veitingasölu og gistihúsahald tóku gildi. Sumarið 1927 voru nöfnin 1178 og
náði sú skráning nær eingöngu yfir sumarmánuðina þrjá, júní, júlí og ágúst. Árið 1928 skráðu
1843 gestir sig í bókina. Þegar allur þessi fjöldi gesta er skoðaður ber að hafa í huga að húsið,
bárujárnsklætt timburhús, var aðeins 55 fermetrar að grunnfleti og þegar með 8-10 manns í
heimili. Því kemur ekki á óvart að fljótlega var tekin ákvörðun um að byggja við bæinn
sérbyggingu fyrir veitingareksturinn. Í henni var rúmgóður veitingasalur, stórt eldhús og búr
auk tveggja gistirýma í risi.50 Annað herbergið í risinu var síðar kallað forsetasvítan þar sem
Ásgeir Ásgeirsson (1894-1972) forseti gisti í því herbergi minnst tvisvar sinnum, svo vitað sé,
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í annað skiptið í persónulegum erindum en í hitt skiptið í formlegum erindagjörðum.51
Grunnflötur Múlakots var þá um 60 fermetrar.52

2.7 Lystigarður Guðbjargar
Múlakot var eini bærinn í sveitinni þar sem gestagangurinn var svo mikill að byggja þurfti við
til að mæta eftirspurn og má ástæðu vinsælda hans að öllum líkindum rekja til gestrisni
íbúanna en einnig til lystigarðs Guðbjargar húsfreyju. Guðbjörg var sjálfmenntuð í garðrækt,
hún var gædd grænum fingrum og var óhrædd við að gera tilraunir með ýmsar plöntur sem
ekki hafði áður verið gerð tilraun til að rækta hér á landi. Fram til þessa hafði landið víðast
hvar verið nakið og skóglaust þar sem öllum gróðri hafði verið eytt bæði af völdum manna og
náttúru.53 Áður en Guðbjörg byrjaði ræktun sína var varla tré að sjá í allri Fljótshlíðinni fyrir
utan nokkrar sjálfsprottnar hríslur á víðavangi.54 Í dag er aðra sögu að segja þar sem
gróðursælt er í nær hverjum garði í sveitinni og þar jafnvel að finna gróðrarstöðvar og mikla
trjárækt.
Fyrsta plantan í Múlakoti var gróðursett árið 1897, ári áður en byggingu bæjarins var lokið.
Guðbjörgu hafði þá alla tíð dreymt um að hafa há tré í garðinum sínum sem veitt gætu skjól.
Vandi hennar var aftur á móti sá að eina nærliggjandi tréð var hinum megin við Markarfljótið,
hið margfræga reynitré í Nauthúsagili, skammt innan við Stóru-Mörk, sem ritað hafði verið
um í blöðin. Hún bað þá bróður sinn Eyjólf (1863-1919), sem einnig var mjög listelskur, að
fara yfir fljótið og ná í afleggjara af trénu. Hann kom nokkru seinna með þrjár reyniplöntur
sem hún kom fyrir í litlu beði. Gróðursetningin heppnaðist svo vel að árið 1930 er fjallað um
að „bærinn í Múlakoti sé horfinn í skógarlundinn, sem vaxinn sé upp í kringum bæinn.“55
Garðurinn var síðan í stöðugri þróun allan þann tíma sem Guðbjörg bjó í Múlakoti og sinnti
honum en á þeim tíma óx hann úr 10 fermetra reit við bæinn í 100 fermetra skrúðgarð. 56 Segja
má að garðurinn hafi verið táknrænn fyrir gestrisni fjölskyldunnar í Múlakoti, en líkt og
Guðbjörg húsfreyja hlúði að garðinum þá hlúðu þau öll að gestunum og sinntu þeim er þeir
sátu úti umvafnir framandi gróðrinum. Þeir voru því nokkrir listamennirnir sem völdu sér
myndefni úr garðinum. Ásgrímur Jónsson (1876-1958) málaði garðinn og bæinn í ferðum
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sínum þangað og lagði hann lokahönd á eitt þeirra verka árið 1915. (1. Mynd) Verkið sýnir
Múlakot snemma morguns eins og sjá má af rauðleitum morgunglampanum á skýjum og
Eyjafjallajökli sem trónir í bakgrunni. Kona stendur framan við húsið og virðir fyrir sér
gróðurinn í garðinum. Þetta er kyrrlát mynd, dimm í forgrunni en björt í bakgrunni en brátt
mun birtan verða ríkjandi á öllum myndfletinum þegar sólin nær að skína á allan bæinn úr
suðri. Verkið sýnir hina rómantísku og séríslensku fegurð sem málarar vildu sýna á þessum
tíma, að Ísland væri ekki eingöngu strjálbýlt land, sem vart væri búandi á vegna veðurs.
Fimmtán árum síðar málaði Ólafur Túbals verk frá sama sjónarhóli og má þar sjá hve
mikill vöxtur hefur orðið í garðinum á þeim árum. (2. mynd) Verkið ber titilinn Eftir regn og
sýnir framhlið hússins og garðinn. Það er tekið að hausta, gulur blær er kominn í fremra tréð
og berin orðin fallega rauð á reynitrénu. Þykk ský hanga yfir, en jökullinn sem var svo
áberandi í verki Ásgríms er nú varla sýnilegur vegna gróðurs í garðinum. Fleiri listamenn
gerðu sér einnig myndefni úr garðinum. Jón Engilberts (1908-1972) málaði vatnslitamynd af
honum en í henni færir hann svo í stílinn að það minnir einna helst á hitabeltiseyju með
framandi litum og munstri í gróðrinum. (3. mynd) Þeir litir eru þó hvergi sjáanlegir í verki
Greta Björnsson (1908-1985) sem hún gerði þar 1947. Það ári gaus Hekla og mikið öskufall
lagði yfir sveitina og nýtti hún sér það sem myndefni, málaði garðinn sem þekktur var fyrir
litadýrð þegar enga liti var þar að finna. (4.mynd) Verkið er vatnslitamynd og er gert í
garðinum sjálfum, há og lauflaus trén eru í forgrunni en á bak við þau glittir í bæinn og
hlíðina, allt þakið ösku.
Garðurinn í Múlakoti dró ekki eingöngu að sér listamenn, orðspor Guðbjargar sem
garðræktanda var farið að berast víða og fljótt fóru aðrir garðyrkjumenn að leggja leið sína í
Múlakot til að berja garðinn augum og njóta náttúrufegurðar Fljótshlíðar.57
Ragnar Ásgeirsson (1895-1973) landbúnaðarráðunautur og garðyrkjumaður var á meðal
þeirra en hann kom þar nær árlega til að skoða garðinn og sýna hann vinum sínum og öðrum
áhugasömum garðyrkjumönnum.58 Góð vinátta myndaðist milli Ragnars og Guðbjargar og
þegar hún fagnaði sextugs afmæli sínu í ágúst 1930 skrifaði hann af því tilefni grein í Tímann
sem hefst svo:
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„Málstofa um Múlakot.“ Bændablaðið, 7.
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Gestabækur Múlakots 1926-1982.
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Það munu fáir vera, sem ekki kannast við Guðbjörgu í Múlakoti í Fljótshlíð og
garðinn hennar; því bæði er það, að Guðbjörg hefir gert garðinn frægan og að
garðurinn hafi gert hana fræga.59

Guðbjörg var sæmd fálkaorðu fyrir störf sín á sviði ræktunar árið 1942 og var á meðal fárra
kvenna sem fram að því hlotnaðist sá heiður.60 Það var þó ekki fyrr en tveimur árum síðar
1944,61 að hún var gerð að heiðursfélaga í Garðyrkjufélagi Íslands.62

2.8 Ragnar Ásgeirsson
Ragnar Ásgeirsson fæddist 6. nóvember 1895 í Kóranesi í Álftaneshreppi, hann var allt í senn
búfræðikandídat, ráðunautur og rithöfundur.63 Hann sigldi til Danmerkur árið 1909 til að
stunda nám í garðrækt, þá aðeins 14 ára gamall. Árið 1914 lauk hann fjögurra ára starfsnámi
og hélt því næst í Garðyrkjuskólann í Vilvorde. Þaðan lauk hann námi 1915 og varð síðar
kennari við skólann. Veturinn 1915-1916 var hann í Lýðháskólanum í Askov og árin 19181919 vann hann sem garðyrkjumaður í skrúðgörðum Kaupmannahafnar. Að því loknu flutti
hann heim til Íslands með konu sinni Grethe Harne Nielsen (1895-1971) og gerðist
garðyrkjuráðunautur hjá Búnaðarfélagi Íslands og gegndi því starfi til ársins 1957.64
Hann byggði sér og fjölskyldu sinni hús skammt frá Vígðulaug á Laugarvatni árið 1932 og
fékk það nafnið Lindin. Fallegan garð höfðu þau í kringum húsið og sá Ragnar alfarið um
skipulag hans. Þau fluttu þaðan árið 1938 og var húsið notað undir húsmæðranámskeið strax
sama ár og árið 1943 hófst í húsinu starfsemi Húsmæðraskólans sem konur á Suðurlandi
höfðu lengi barist fyrir.65 Ragnar var brautryðjandi í menningarmálum þegar kom að
byggðasöfnum víðsvegar um landið. Á ferðum sínum safnaði hann sögum frá fyrri tímum um
íslenskt mannlíf og komu þær út í Skruddum, þriggja binda safni þjóðlegs fróðleiks. Þar að
auki var hann þekktur fararstjóri í ferðum bænda og húsmæðra, landskunnur hagyrðingur,
mikill listunnandi og listasafnari. Á ferðum sínum kom hann jafnt með innlenda og erlenda
ferðamenn í Múlakot þar sem hann sýndi þeim hverju hægt væri að áorka í íslenskri náttúru ef
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viljinn væri fyrir hendi. Hann var einnig öflugur talsmaður Múlakots og hvatti fólk til að
leggja leið sína þangað, berja garðinn augum og gista á gistiheimilinu.66
Ragnar var mikill áhugamaður um myndlist og byrjaði snemma að stunda listasöfn í
Kaupmannahöfn.67 Þar kynntist hann Jóhannesi Kjarval (1885-1972) sem þá stundaði nám við
listaháskólann. Milli þeirra átti eftir að ríkja sterk vinátta og var Kjarval svaramaður Ragnars í
brúðkaupi hans og Grethe. Eftir heimkomuna ritaði Ragnar margar greinar um list og
listviðburði og reyndi af sínum fremsta mætti að kveikja áhuga Íslendinga á þeim efnum.
Vegna áhuga síns kynntist hann mörgum listamönnum. Marga þeirra hvatti hann og aðstoðaði
þegar þeir voru að taka sín fyrstu skref, má þar nefna Kjarval, Einar Jónsson (1874-1954),
Gunnlaug Scheving (1904-1972) og Höskuld Björnsson (1907-1963).68 Dvöldust sumir þeirra
langdvölum á heimili þeirra hjóna og tókst Ragnari á ýmsan hátt að greiða götu margra líkt og
bréfaskriftir þeirra bera vott um.69 Eignuðust þau hjónin veglegt safn af listaverkum eftir þá
með tímanum og var haldin yfirlitssýning á þeim verkum á Kjarvalsstöðum 1981.Voru þar
sýnd 120 málverk og teikningar, þar af 80 verk eftir Kjarval.70 Samkvæmt sýningarskránni er
ekki hægt að lesa út frá titlum verkanna að þau hafi verið máluð í nærumhverfi Múlakots en
ættingjar Ragnars muna eftir einu verki í hans eign eftir Ólaf Túbals. 71 Eins og fram hefur
komið þá ríkti góð vinátta milli Ragnars og Guðbjargar í Múlakoti og hefur það án efa, fyrir
tilstuðlan Ragnars, haft áhrif á hversu margir listamenn, almennir borgarar og erlendir
ferðamenn lögðu leið sína í Múlakot.

2.9 Fjölbreyttir sköpunarmátar
Guðbjörg var auk alls annars hæfileikaríkur vefari og óf hún meðal annars í efni sem gjarnan
voru notuð í ferðaföt. Ragnar Ásgeirsson lét ávallt sauma sín ferðaföt úr efni frá Múlakoti en
það var bæði þunnt og fíngert en að sama skapi svo þétt að það var nánast regnhelt. 72 Svo
ánægður var Ragnar með klæðin að þegar hann gekk í þeim sagði hann fólki jafnan í
óspurðum fréttum frá uppruna þeirra og mælti þannig með og auglýsti vefnað Guðbjargar.73
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Eitt sett af jakkafötum hefur varðveist og er það á Byggðasafninu í Skógum. (5. og 6. mynd)
en þar er einnig málverk málað af Ólafi syni hennar af Guðbjörgu þar sem hún situr við
rokkinn að spinna. (7. mynd) Á sama tíma og Guðbjörg sinnti garði sínum og vefnaði sá hún
einnig um rekstur gistiheimilisins og eldaði með aðstoð vinnukonu ofan í alla gesti og
heimilisfólk sem var margt á sumrin þegar gistiheimilið var opið og búannir stóðu sem hæst.74
Það voru fleiri en íbúarnir á Múlakoti sem bjuggu yfir listrænum hæfileikum. Eyjólfur
bróðir Guðbjargar var laghentur maður og eru margir sem telja að hann hafi verið fyrstur
manna til að glæða listáhuga Ólafs Túbals. Eyjólfur var listhneigður, hann teiknaði, smíðaði
og skar út.75 Þeir sem muna aftur til þessa tíma telja að hann hafi smíðað og skorið út bekkina
og borðin sem gestirnir sátu við í Múlakotsgarðinum.76 Fjölskyldunni í Múlakoti var því
margt til lista lagt og margs konar sköpun fór þar fram. Hvort sem það var myndlist Ólafs og
annarra aðkomandi listamanna, útskurður Eyjólfs eða vefnaður Guðbjargar, þá var allt þetta
hluti af menningunni í Múlakoti. Þar var verið að skapa og þangað leitaði skapandi fólk.
Verkefni Guðbjargar voru samt ekki einskorðuð við það, því mikla hæfileika og skipulag
þurfti til að geta sinnt hinni ýmsu listsköpun á sama tíma og heimilisverkum var sinnt, eldað
ofan í heimilisfólk og gesti auk þess að halda gistiheimilinu gangandi. Þeim verkefnum sinnti
hún eins lengi og heilsa leyfði. Túbal féll frá 1946 og tóku þá Ólafur og kona hans Lára við
rekstrinum með dyggri aðstoð Guðbjargar.

2.10 Reksturinn
Rekstur gistiheimilisins hélt svipuðu formi eftir að Lára og Ólafur tóku við honum. Sjöfn
Árnadóttir (1940-) var hjá þeim sem vinnustúlka sumrin 1954 og 1955 þá 14 og 15 ára gömul.
Heimilisfólk í Múlakoti voru þá Lára Eyjólfsdóttir, eiginmaður hennar listamaðurinn Ólafur
Túbals og börn þeirra, Karl Reynir (1925-2000), Guðbjörg Lilja (1928-1976) og Guðný Fjóla
(1931-2005). Einnig var þar Guðbjörg móðir Ólafs sem þá var orðin háöldruð og vinnukonan
Nína sem hafði þjónað þar yfir 40 ár. Stofustúlkan hét Villa og leiðbeindi hún Sjöfn um
hvernig best væri að bera sig að í þjónustunni en þá voru það helst betri borgarar og listamenn
ásamt innlendu og erlendu ferðafólki sem sóttu gistihúsið.77
Hótelgestir pöntuðu iðulega það sama, aspas- eða blómkálssúpa í forrétt og svo yfirleitt lax
eða lambakjöt í aðalrétt, en laxinn var þó vinsælli. Hann var geymdur við Gluggafoss og hélst
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kaldur af úðanum frá honum, á bænum hafði fossinn vegna þessa fengið viðurnefnið
„frystikistan.“ Maturinn var listilega borinn fram fyrir gestina, laxinn soðinn í þunnum
sneiðum og borinn fram á salatblaði með soðnum kartöflum og bræddu smjöri.
Lambasneiðarnar voru oftast steiktar í ofni við lágan hita og bornar fram með soðnum
kartöflum, grænum baunum, súrum gúrkum, rauðrófum og sultu. Ekki komu þó allir gestir til
að kaupa heita máltíð, sumir þeirra komu til að fá sér kaffisopa og með því. Lagt var á borð í
borðstofunni og í vestrí sem var lítil borðstofa í vesturenda hússins. Lára bakaði kaffibrauðið
sem samanstóð af hvítri lagtertu, jólaköku, smákökum og kleinum. Einnig bakaði hún brauð
sem hún kallaði lífið og dauðann, en dauðinn var hvítt og fínt hveitibrauð en lífið var hollt
heilhveitibrauð.78
Lára var ávallt fyrst á fætur og síðust til að leggjast til hvílu á kvöldin. Þegar annað
heimilisfólk gekk til svefns var hún að undirbúa stórbakstur fyrir gesti morgundagsins, þannig
að ekki var alltaf mikið um svefn hjá henni en samt sem áður var hún alltaf í góðu skapi.79
Þrátt fyrir að vera umkringd mat alla daga sást Lára aldrei borða og ekki settist hún niður með
öðru heimilisfólki á matmálstímum.80 Sigurlín Sveinbjarnardóttir sem vann á bænum sumarið
1963, þá sextán ára gömul, lýsir henni sem svo að hún hafi ekki gengið líkt og flest fólk,
heldur hlaupið við fót til að komast sem hraðast á milli verkefna. Með henni í eldhúsinu var
vinnukonan Nína sem hafði verið í Múlakoti nær alla tíð og segja má að hafi átt heima við
vaskinn.81 Móðir Sigurlínar var ráðskona í Múlakoti þetta sumar og fékk Sigurlín jafnframt
stöðu á bænum við að sinna hinum ýmsum verkum en sérstaklega var henni samt falið að
afgreiða í svokallaðri sjoppu.82 Það var gluggi vinstra megin á vesturgafli hússins sem sælgæti
var afgreitt út um og er talið að þetta hafi verið fyrsta lúgusjoppa landsins.83 „Það var alveg
ótrúlega mikið að gera, það var alveg endalaust mikið af gestum. Það komu heilu rúturnar af
fólki og allir vildu kaupa gos og sælgæti. Margar rútur komu dag hvern en fólk kom líka á alls
konar bílum og á hestum.“84 Allur þessi gestafjöldi var kominn í dagsferðir og varð Múlakot
nokkurs konar endastöð fyrir áætlunarbíla sem keyrt höfðu inn ómalbikaða Hlíðina og fólk fór
út úr bílnum til að fá sér eitthvað sætt og svalandi eftir langa ferð. Eftir áningu í Múlakoti var
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ferðinni haldið áfram niður Dímonarveg og þaðan aftur út í Hvolsvöll og síðan til baka til
Reykjavíkur. Fólk fór í þessar ferðir til að komast burt úr bænum, njóta náttúrufegurðar og
skoða garðinn hennar Guðbjargar.85
Við rekstur gistiheimilis eru fleiri verkefni en að elda ofan í gestina, einnig þurfti að þrífa
og undirbúa herbergin, skipta um á rúmunum og þvo þvott. Takmarkað rafmagn var í boði og
því var allur heimilis- og hótelþvottur þveginn í bulluvél og skolaður í þvottakeri úr timbri.
Hengt var út vestan megin við húsið en þvotturinn var borinn þangað í bala, að lokum var
allur rúmfatnaður og handklæði brotin vel upp og rullað í gamalli taurullu. Þvotturinn var
erfiðisvinna, tók langan tíma og þvegið var næstum daglega.86 Það má því með sönnu segja að
iðandi mannlíf var í Múlakoti og meira en nóg að gera hjá öllum sem þar unnu yfir
sumartímann.
Mikið var oft um dýrðir í Múlakoti og margt sem laðaði gesti að, hvort sem það var í
langferð eða skemmtiferð. Fólk kom í hópum til að njóta náttúrufegurðar og
ævintýraumhverfis í garðinum hennar Guðbjargar sem á kvöldin var lýstur upp með
marglitum ljósum.87 Þeir sem muna eftir þessum tíma líkja stemningunni við útlönd og halda
því fram að Múlakot hafi verið helsti ferðamannastaður Íslendinga áður en utanlandsferðir
urðu algengar eftir síðari heimsstyrjöldina.88 Garðurinn og gistiheimilið voru ekki það eina
sem laðaði að sér fólk víðsvegar af landinu, heldur lá helsta aðdráttarafl staðarins í
fjölskyldunni sem þar bjó. Allir þeir sem muna eftir Guðbjörgu, Túbal, Ólafi og Láru tala um
þau af miklum hlýhug, sérstaklega er talað um þá umhyggju og gestrisni sem hjá þeim var að
finna í Múlakoti.89
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3

Fyrstu listamenn Múlakots

3.1 Þórarinn B. Þorláksson
Þórarinn B. Þorláksson (1867-1924) sem var á meðal fyrstu íslendinga til að nema málaralist
erlendis var einnig á meðal þeirra fyrstu, ef ekki einn sá fyrsti af íslenskum málurum til að
leggja leið sína í Fljótshlíð til að mála. Það má sjá af verkum sem mekt eru með ártölunum
1902 og 1903 sem tókst að hafa upp á við gerð þessa efnis og eru þau ýmsit í einkaeign eða
eigu listasafns Íslands. Þórarinn málaði í síðrómantískum natúralisma og var náttúran hans
helsta viðfangsefni, líkt og hjá Ásgrími Jónssyni sem nánar verður fjallað um í kaflanum hér á
eftir. Fjarlægðin og víðáttan skipuðu stóran sess í verkum þeirra, ónumið land í fjarska
blámans. Hugmyndir um fagurfræði og þjóðerni voru nátengd á þessum tíma og var einn
grundvallarþáttur þjóðernissinnaðrar sjálfstæðisbaráttu er gekk út á að réttlæta aðskilnað á
grundvelli sérstöðu; landfræðilegrar, menningarlegrar og sögulegrar ásamt því að taka tillit til
tungumálsins. Með þessum áherslum í listsköpun varð landslag og náttúra landsins táknmynd
fyrir sérstöðu þess.90 Með myndlist sinni styrktu þeir því stöðu Íslands sem sjálfstæðs ríkis.
Báðir þessir listamenn máluðu í Fljótshlíð, Þórarinn var þar fyrr á ferðinni en Ásgrímur og
kom þangað árið 1902. Þrjú verk eru til eftir hann úr þeirri ferð en aðeins náðist að hafa upp á
myndum af tveimur þeirra. Í öðru má sjá Mýrdalsjökul fyrir miðju, hægra megin glittir í
Fimmvörðuháls og vinstra megin er Þórólfsfell. (8. mynd) Myndin er smá í sniðum, um 20 x
30 sentímetrar sem er lítill flötur fyrir svo stórbrotið landslag en hestarnir í verkinu gefa stærð
landslagsins til kynna. Ári síðar lýkur Þórarinn við annað verk sem er mun stærra og þar fær
stórbrotinn Eyjafjallajökull að njóta sín. (9. mynd) Þar, líkt og í fyrra verkinu, „stemmir“ hann
niður litina með dekkri litum líkt og hefð var fyrir og kennt var í Akademíunni í
Kaupmannahöfn á þeim tíma. Heiðríkjan nær því ekki að njóta sín til fulls en það fær
landslagið aftur á móti að gera. Verkið er þrískipt, fremst er það dökkur mosinn í hlíðinni sem
gefur áhorfandanum tilfinningu fyrir fjarlægðinni sem er á milli hans og jökulsins í fjarska
sem er fyrir miðju myndarinnar. Íshettan rennur svo að hluta til inn í skýjaðan himininn sem
er í þriðja og efsta lagi verksins. Lítill munur er á stílbrigðum verkanna enda einungis ár á
milli þess að hann málar þær. Líklegt er að hann hafi ferðast í Fljótshlíðina og skissað upp
verkin þar en unnið að þeim síðar. Möguleiki er á að hann hafi unnið smærra verkið í
heimsókn sinni hér á landi yfir sumarið en gert það stærra á loka ári sínu í Kaupmannahöfn en
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hann lauk þar námi 1902 og sneri aftur heim árið 1903.91 Ekki eru til heimildir um á hvaða bæ
Þórarinn gisti er hann var á ferðalagi sínu þar en Múlakot kemur jafn vel til greina og aðrir
bæir þar í grennd.

3.2 Ásgrímur Jónsson
Ásgrímur Jónsson (1876-1958) var fyrstur fjölmargra málara sem vitað er með vissu að gistu í
Múlakoti en hann var þar sumarlangt 1913, 1914 og 1916. Vitað er að hann var þar mun oftar
en vera kann að það hafi verið yfir styttri tíma. Ásgrímur hafði unnið við ýmsa erfiðisvinnu
áður en hann hélt út til náms í myndlist en hafði ekki líkamlega burði til að sinna þessháttar
störfum. Hann hélt út til Danmerkur veturinn 1897 og komst inn í Konunglegu Akademíuna
1899. Frá árinu 1902 kom hann heim til Íslands á sumrin og ferðaðist víða um landið og
málaði. Ásgrímur hlaut styrk frá Alþingi árið 1903 og var í kjölfar þess rituð grein í Ingólf
undir titlinum „Nýtt íslenskt listamannsefni" og má ráða af þeirri fyrirsögn að Ásgrímur hafi
verið lítið þekktur. Í greininni er byrjað á að fjalla um Ásgrím, ungan listmálara sem hafi sótt
um 600 króna styrk í tvö ár til að fullkomna sig í pentlist erlendis en nú vilji hann verða
listamaður. Greinahöfundur hefur fullan skilning á því „að menn hristi höfuðið við slíku,
sérstaklega þeir er vita, hve þyrnum stráð og þröngfarin listamannaleiðin er oft og einatt, og
hve miklu erfiðari kjör listamaðurinn á við að búa oft og einatt, en málarasveinninn, er kann
iðn sína vel.“92 Hann lýsir því að hann hafi sjálfur hrist hausinn yfir þessu, ─ þar til hann sá
myndirnar og frétti að Ásgrímur hafði ekki fengið tilsögn í að mála landslag eða
andlitsmyndir, en komist þetta tilsagnarlaust. Höfundur hafi samstundis hætt að furða sig á
þessari beiðni og skildi vel að slíkan mann langaði til að leggja inn á listamannsbrautina, þótt
erfið væri. Myndir frá Vestmannaeyjum vöktu mesta athygli höfundar. Lýsir hann því hvernig
þær hafi opnað augu hans fyrir fegurð eyjanna og veltir síðan fyrir sér þýðingu hverrar þjóðar
að eiga sér listamenn:
... þó ekki sé til annars en kenna almenningi að meta fegurð náttúrunnar umhverfis
oss og koma réttilega auga á hana. En þetta styrkir aftur kærleikann til
ættjarðarinnar og verður til þess að gera manni ljúfari dvölina þar, þrátt fyrir ýmsa
annmarka og erfiðleika. Slíka „mission“ þarf einnig að reka hér á landi, og það eru
listamennirnir, sem eiga að reka hana.93
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Hlutverk listamannsins var að mati greinarhöfundar að efla ættjarðarást landa sinna með
því að kenna þeim að meta fegurð náttúrunnar með landslagsmyndum. Að hjálpa þeim að sjá
fegurðina í landslaginu og náttúru Íslands, ekki að sjá einungis listsköpun sína sem
atvinnuúrræði og fæðugjafa.94
Um haustið 1903 hélt Ásgrímur sína fyrstu málverkasýningu í Melstedshúsi við
Lækjartorg. Sýningin vakti forvitni fólks og var „furðulega vel“ sótt, miðað við viðhorf
þjóðarinnar til myndlistar. Eftir að sýningin hafði staðið í nokkra daga var fjallað um hana á
forsíðu Ísafoldar 24. október. Greinin er undirrituð J. H. sem var skammstöfun Jóns
Helgasonar (1866-1942) sem síðar varð biskup, en hann var óvenju listhneigður maður miðað
við samtímamenn hans og vel drátthagur sjálfur. Svipaðan tón má greina í þeirri grein og
þeirri sem birtist í Ingólfi en þar segir meðal annars:
Það er ekki óhugsanlegt, að einhver alþingismaðurinn, sem í sumar studdi að því
með atkvæði sínu, að Ásgrími þessum var veittur hinn umbeðni styrkur, sitji nú
heima í sveit sinni hálf mórauður á samviskunni yfir því að hafa „verið með“ í því
að fleygja landsfé í listamenn og skáld, ekki arðvænlegra en slíkt er talið af öllum
þorra manna hér á landi; slíkum manni vildi ég óska þess, að hann hefði mátt líta
inn í Melstedshús þessa dagana og sjá það, sem þar hefur hangið á veggjum eftir
Ásgrím þennan. Þessar myndir bera þess augsýnilega vott, að vér erum hér að
eignast listamann, sem íslenzku fjöllin og fossarnir, gilin og grundirnar, hálsarnir
og hlíðarnar hafa svo lengi beðið eftir árangurslaust.95

Lofræða Jóns heldur áfram í greininni þar sem hann tekur fram að Ásgrímur sé realisti,
elski hrikadýrð íslensku náttúrunnar en skorti ekki auga fyrir hinu „idylliska“ sem í henni má
finna.96 Hér hafði annar stuðningsmaður listarinnar stigið fram en tók jafnframt fram að hann
hefði fullan skilning á skilningsleysi þeirra sem höfðu ekki upplifað sanna list.

3.3 Ásgrímur og Ólafur Túbals
Vorið 1913 kom Ásgrímur Jónsson fyrst í Fljótshlíð. Að eigin sögn kunni hann fjarska vel við
sig í því fagra og stórbrotna umhverfi enda voru fjöllin þar, Eyjafjallajökull, Þríhyrningur og
Tindfjallajökull gamlir bernskuvinir frá uppeldisárum hans í Rútstaðahjáleigu í Flóa.97 Hjónin
Guðbjörg og Túbal ráku þá gistiheimilið og Ólafur sonur þeirra, sem varð aðalfylgdarmaður
Ásgríms, fagnaði 16 ára afmæli sínu það sumar. Leiðir þeirra Ólafs og Ásgríms höfðu áður
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legið saman í Vestmannaeyjum sumarið 1909 þegar Ólafur var 12 ára gamall. Ásgrímur var
nýkominn úr ferðalagi frá Hornafirði og var að koma verkum sínum fyrir í geymslu í
skólastofu sem hann hafði tekið á leigu yfir sumarið. Það var þá sem Ólafur Túbals sá
eiginlegt málverk í fyrsta sinn og varð mjög hrifinn. Muggur var líka þarna staddur og
kynntust þeir vel þetta sumar. Þegar Ólafur var kominn aftur heim í Múlakot barst honum
pakki sem hafði að geyma vatnsliti og skissubók. Sendandinn var Muggur og gladdist Ólafur
mjög yfir að hann skyldi hugsa til sín og senda honum álíka hvatningu til listsköpunar.98
Ólafur Túbals varð snemma listhneigður en hann teiknaði frá unga aldri eða allt frá því að
hann gat blýanti og pappírsörk valdið auk þess að hafa alla tíð haft óslökkvandi þrá til að
verða málari.99

3.4 Bréfaskrif Ásgríms
Fjögur ár liðu frá fyrstu kynnum þeirra Ásgríms og Ólafs, þar til Ásgrímur kom í Múlakot
sumarið 1913. Frá þessu fyrsta sumri sem hann dvaldi þar eru til tvö verk sem eru í eigu
Listasafns Íslands. Annað verkið er af bænum sjálfum með Eyjafjallajökul í bakgrunni
Múlakot í Fljótshlíð (10. mynd) og hitt frá Barkarstöðum sem er nálægur bær innar í Hlíðinni
og ber titilinn Úr Fljótshlíð, Barkarstaðir (11. mynd) Verk þessi eru ólík af mörgum
ástæðum, myndin af Múlakoti er máluð með dökkum og þéttum litatónum og áhersla er lögð á
samspil ljóss og skugga á því augnabliki sem sólin er að rísa yfir Hlíðina. Síðari myndin er
mun ljósari og léttara yfirbragð yfir henni, litirnir eru ljósari og ekki eins þéttir, Barkarstaðir
eru sýnilegir í fjarska og snjóþekja Mýrdalsjökuls fellur inn í ljósan himininn í bakgrunni
verksins. Engir bjartir tónar eru í verkinu, heldur eru haustlitirnir farnir að gera vart við sig,
túnið í forgrunni er farið að gulna og kuldalegt að líta á Hlíðina og jökullinn sést í fjarska.
Ásgrímur var því ekki feiminn að nota mismunandi aðferðir við myndsköpun á fyrstu árum
sínum í Fljótshlíðinni. Á komandi árum átti hann eftir að mála þar ýmis verk og voru
morgunmyndir af Eyjafjallajökli og Bleiksárgljúfur honum hugleikin myndefni en síðarnefndi
staðurinn fannst honum sérstaklega myndrænn og fannst þar gott að vera.100
Bréf sem Ásgrímur ritaði föður sínum meðan hann dvaldi í sinni fyrstu heimsókn í
Múlakoti hefur varðveist en í því lýsir hann dvöl sinni á bænum.
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Múlakot 17. ágúst 1913
Kæri faðir ætíð sæll
Eg hef nú ekki verið að skrifa þjer í sumar enda hef ég ekki mikið að segja í
frjettum annað en rosann og hefur hann verið mjög tafsamur fyrir mig. Eg er alltaf
á sama stað Múlakoti í Fljótshlíð ágætum bæ og er það mjög heppilegt fyrir mig
þar sem eg verð að vera svo lengi á sama stað, mjer líður bara ágætlega á þeim bæ
en hvað ég verð lengi hjer ennþá veit eg ekki það er undir veðrinu komið og
fólkinu hjer. Eg er nú búinn að ver hjer svo lengi og bíst við að eg geti bráðum
ekki verið hjer lengur af því að eg tef auðvitað hjer töluvert og það er um há
sláttinn, ekki svo að skilja að fólkið hafi látið það í ljósi við mig en eg hlít að tefja.
Eg hef nú málað töluvert því það hafa komið góðir dagar og fagrir innan um
þokudagana og landslagið hjer er mjög fallegt. Eg hef ekki komist á Þórsmörk
ennþá eins og þú getur nærri þar sem eg er enn í Múlakoti og eg bíst heldur ekki
við að eg komist þangað þetta sumar og þykir það leiðinlegt því þar held eg að
það sje reglulega fagurt en þar er ekki verandi nema í ágætri tíð [. . .]101

Sjá má af þessum bréfaskrifum að Ásgrími hafi liðið vel í þessari fyrstu dvöl sinni í
Múlakoti. Helsta áhyggjuefni hans virðist hafa verið að hann væri fyrir fjölskyldunni sem var
í óða önn við sláttinn. Hvergi er minnst á aðra gesti og athyglisvert þykir að hann talar
eingöngu um að hann sé fyrir fjölskyldunni en enginn annar. Mögulega hefur það verið af því
að hann einn hafi gist þar yfir allt sumarið en einnig gæti verið að Múlakot sem gistiheimili
hafi ekki verið til sem slíkt á þessum tíma.
Ásgrímur komst fyrst inn í Þórsmörk sumarið 1916 og dvaldi þar um nokkurt skeið í tjaldi.
Heimamönnum í Fljótshlíð þóttu áform hans misgóð en orðrómur var um að miklir reimleikar
hefðu verið í Þórsmörk. Margir af eldri mönnum í Fljótshlíð sögðu að seint myndu þeir
dveljast þar einir en Ásgrímur hafði litla trú á að fólkið í Múlakoti hafi lagt verulegan trúnað í
þessar sögusagnir.102
Aftur var Ásgrímur í Múlakoti 1917 og sendir bróður sínum bréf þaðan en misskilningur
hafði orðið þeirra á milli í fyrri bréfaskrifum. Það bréf sýnir fram á að hann fullvann ekki öll
verkin á meðan hann dvaldi í Múlakoti, því að hann biður bróður sinn um að senda sér verk af
vinnustofu sinni sem hann hyggst ljúka við.
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Múlakot 7. ágúst 1917
Kæri bróðir sæll og bless
Nú er ljótt efni, þú hefur ekki sent mér hlaðmyndina frá Múlakoti en það var þó
hún aðallega sem eg ætlaði að fullgera. Hvernig stendur á þessu, þú hefur að
líkindum misskilið mig þegar eg var að segja þjer hvað eg vildi fá austur, þú vissir
þó að hún var ekki búin og svo vissir þú að mig vantaði ramma undir léreftið sem
var á henni, en það þýðir nú ekki að tala um þetta það er komið sem komið er og
ekki víst að veðrið batni áður en hún kemur en svo gæti eg nú auðvitað byrjað á
öðru til dæmis Háa Múla. Jæja nú ætla eg að biðja þig að koma myndinni vel
innpakkaðri til Jóns Björnssonar kaupmanns, sem fyrst, en þú verður að vefja
henni uppa einhvern pappa hólk sterkan og kaupa utanum hana vaxdúk vefja síðan
miklu af pappír utanum, það voru nfl. snærisför í Háamúla myndinni en það má
ekki koma í þessa, svo er best held eg að leggja rammann utanum og binda svo
allt saman viðvíkjandi vindlunum sem og eg ætla að biðja þig um að kaupa. [. .]

Bréfið heldur áfram þar sem Ásgrímur listar upp þá vindlategund sem hann óskar eftir,
tóbakki og súkkulaði með heilum hnetum sem var fáanlegt í Liverpool. Að lokum afsakar
hann sig og allt umstangið sem hann er að fara fram á.
Fyrirgefðu svo kvabbið , já nú er ljóta tíðin altaf rigning en eg þori samt ekki
annað en hafa nóg af öllu, ef tíðin skyldi batna, hvenær leggur þú á stað hvert
ætlarðu, heilsaðu foreldrum okkar kærlega og Sigr, og Ágúst. Eggert Guðm.
Snúðu við!103
Ekki er vitað hver umræddur Eggert Guðmundsson var en ekki er líklegt að það hafi verið
listmálarinn sem síðar átti eftir að leggja leið sína í Múlakot þar sem hann var aðeins ellefu
ára gamall þegar þetta bréf var ritað.

3.5 Málverk Ásgríms frá Múlakoti
Ásgrímur kom mörg sumur í Múlakot en ef litið er á ártöl verka hans í safneign Listasafns
Íslands lítur út fyrir að hann hafi eytt mestum tíma þar á öðrum og þriðja áratug 20. aldar. Tvö
verk eru til eftir hann frá 1915, Múlakot í Fljótshlíð og Úr Fljótshlíð (12. mynd) en það er af
Bleiksárgljúfri líkt og verkið Bleiksárgljúfur (13. mynd) frá 1917. Þau verk eru einnig ólík og
enn er það birtan sem greinir þau að. Fyrra verki er málað á sólríkum og hlýjum degi þegar
sólin vermir grund og er hlýr og mjúkur blær einkennandi fyrir verkið. Sú síðari er mun
gráleitari og dimm ský hanga yfir efst við brún myndarinnar og má greina straum í ánni neðst
í verkinu sem ekki er sýnilegur á því fyrra. Ásgrímur lét veðrið og birtuna ekki alltaf ráða för
103

Ásgrímur Jónsson til bróður síns [ónafngreindur], 7. ágúst 1917. Bréfasafn Ásgríms Jónssonar.

35

þrátt fyrir að vera þekktur sem „málari birtunnar,“ greinilegt er að hann málaði eða teiknaði
við flest veðurskilyrði.
Þrjú verk eftir Ásgrím, sem einnig eru til í safneign Listasafns Íslands, eru af Háamúla í
Fljótshlíð. Háimúli er staðsettur innarlega í Hlíðinni, nálægt þeim stað sem Þórarinn B.
Þorláksson málaði sín verk, sem áður var fjallað um. Verkið Háimúli í Fljótshlíð (14. mynd)
er frá árinu 1919 en Sumarnótt í Fljótshlíð, Háimúli, (15. mynd) og Háimúli í Fljótshlíð (16.
mynd) eru dagsett frá árunum 1916-1920. Verkin eru máluð frá sama sjónarhorni og virðast
því keimlík þegar þau eru fyrst skoðuð en við nánari athugun er greinilegt að margt skilur þau
að. Fyrsta verkið sem er frá árinu 1919 hefur yfir sér mjúkt yfirbragð, blár tónn er ríkjandi í
verkinu og gefur það til kynna að sólin sé ekki enn komin á loft, lítið er um gróður í nágrenni
við bæinn svo líklega er það málað um vor. Mjúkir pensildrættir eru einkennandi fyrir verkið
og er ákveðin dulúð sem hvílir yfir því. Annað er að segja um síðari verkin frá 1916-1920.
Fyrra verkið, er bjartara og fleiri litir eru í því, rauðar skellur eru á jörðinni framan við bæinn
sem gefur til kynna að gróður sé að vaxa þar, nokkur ský eru á lofti en greinilegt er að það er
málað á góðum sumardegi. Það þriðja er má staðsetja á milli hinna þegar kemur að birtu. Það
er bjart yfir verkinu, en ekki er frá því, að það geti verið málað á klassískum íslenskum
sumardegi þegar skin og skúrir skiptast á. Sól og rigning á sama tíma.
Allt annan tón er að finna í verkinu Óveður í Þórsmörk, Eyjafjallajökull, (17. mynd) það
verk er án ártals en er talið vera frá þriðja eða fjórða áratug síðustu aldar. Verkið sýnir, líkt og
titillinn gefur til kynna mikið óveður yfir Þórsmörk með Eyjafjallajökul í bakgrunni. Mikill
órói er í pensildráttum og litavali sem er jarðbundið. Hér er Ásgrímur að túlka allt annað
landslag en það blíða og rómantíska sem hingað til hafði verið ríkjandi í verkum hans.
Listamenn þessa tíma voru að uppgötva óbyggðirnar sem þeir höfðu forðast að túlka hingað
til en var nú að verða að vinsælu myndefni.

3.6 Hálendi Íslands
Guðmundur Einarsson frá Miðdal (1895-1963) var tíður gestur í Múlakoti en hann kom
þangað frekar sem ferðamaður en listamaður. Heimsóknir hans og ferðafélaga sýna fram á að
staðurinn var ekki eingöngu eftirsóttur af listamönnum heldur sóttu þangað einnig
náttúruunnendur og áhugafólk um fjallgöngur. Guðmundur var alla tíð mikið fyrir útivist og
fjallaferðir og var kosinn í stjórn Ferðafélags Íslands 1931. Auk hans voru þeir Valtýr
Stefánsson (1893-1963) ritstjóri Morgunblaðsins, Jón Þorláksson (1877-1935) alþingismaður,
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og fyrrverandi forsætisráðherra ásamt fleirum í stjórninni.104 Fjallaferðir nutu mikilla vinsælda
á þessum árum eins og glöggt má sjá á félagatölum Ferðafélagsins það ár, en þá voru
meðlimir 649 eða 109 meðlimum fleiri en árið áður. Á fundinum þegar Guðmundur var
kosinn í stjórnina flutti hann erindi um fjallgöngur og sýndi félagsmönnum hinar ýmsu
skuggamyndir.105
Suðurlandið var algengur ferðastaður fyrir Ferðafélag Íslands. Suðurjöklarnir þrír,
Tindfjallajökull, Eyjafjallajökull og Mýrdalsjökull voru ásamt landsvæðinu þar á milli,
Fjallabaksleið og Fjallabaksleið hin syðri auk Emstra og Almennings fremri milli
Mælifellssands og Hamraskóga á Þórsmörk, ákjósanlegir ferðastaðir. Allt þetta landsvæði var
í þjóðleið á þeim tíma og með nýtilkomnum veginum að Hlíðarendakoti var hentugt að ferðast
þaðan frá. Auk þess voru jöklarnir tilvalin æfingasvæði fyrir fjallgönguíþróttir, hvort sem
óskað var eftir auðveldum eða erfiðum ferðum, sama á hvaða tíma árs var. Landslagið á
svæðinu var afar margbreytilegt og fagurt, óvíða á Íslandi var um slíkt að velja í tiltölulega
stuttum ferðum. Hættur eða alvarlegar tálmanir voru fáar að undanskildum ánum og nokkrum
sprungusvæðum í Mýrdalsjökli og austanverðum Eyjafjallajökli.106
Þegar haldið var í ferðalög félagsins var hefð fyrir því að meðlimir hittust í Múlakoti áður
en haldið var á fjöll. Heimamenn aðstoðuðu þá við undirbúninginn og var þaðan riðið vestur
að Hlíðarendakoti en hlíðin var ekki eins brött þar og hún var fyrir ofan Múlakot.107 Aftur á
móti lengdi þar ferðina um tæpa klukkustund, en ef farið var frá Hlíðarenda tók ferðalag þá í
Tindfjöll um fjóra og hálfa til fimm klukkustundir, frá Múlabæjunum um fjórar en frá
Fljótsdal um þrjár klukkustundir. Þessar ferðir voru farnar með trússhestum sem báru farangur
og aðrar nauðsynjar s.s. skíði, mat og hey. Miðað var við 75 kílógrömm á hest.108
Guðmundur frá Miðdal var ekki sá listamaður sem tók trönurnar með sér í fjallaferðir og
stillti þeim upp og hóf að mála, þessar ferðir hans voru af allt öðrum toga. Hann átti það samt
til að sækja sér myndefni úr þessum ferðalögum og vann það síðar eftir að heim var komið en
vann verk sín ekki endilega eftir staðfræðilegum háttum. Hann átti til að mála jökul sem
svipaði til raunverulegs jökuls en landslagið í kring var síðan í engu samhengi við það sem
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var til staðar í náttúrunni.109 Það fór að færast í aukana að listamenn fóru að hagræða
landslaginu eftir sínu eigin höfði, nú var ekki rómantísk upphafning á náttúrufegurð landsins í
fararbroddi; óbyggðirnar og hrjóstruga Ísland sem áður hafði verið forðast að mála varð nú að
vinsælu myndefni. Tvær eftirprentanir af verkum Guðmundar frá Miðdal eru í Árbók
Ferðafélagsins frá 1960 en sú bók fjallar sérstaklega um jöklaferðir á Suðurlandi. (18. og 19.
mynd) Þau verk hans sýna stórbrotið landslag með miklum klettamyndunum og skriðjökla
sem mjakast fram á milli þeirra ofan af jöklunum. Í þeirri árbók má einnig finna teikningu
eftir Guðmund af fyrsta skálanum sem félagið byggði, skála Fjallamanna á Fimmvörðuhálsi,
reist 1940. (20. mynd) Að lokum er að finna teikningu eftir Eggert Guðmundsson listmálara
(1906-1983) af Tindfjallaaseli, skála sem einnig var reistur af félagsmönnum. (21. mynd)
Báðar teikningarnar eiga það sameiginlegt að vera einfaldar birtingarmyndir af byggingunum
en einfaldleikinn útskýrist líklega af tímaskorti í fjölmennum félagsskap sem kominn var á
fjöll til að ganga, ekki til að teikna.
Það voru ekki einungis meðlimir Ferðafélagsins sem unnu með harðneskjulegt landslagið í
myndsköpun sinni á þessum tíma. Fleiri listamenn tileinkuðu sér það og var Finnur Jónsson
(1892-1993) einn þeirra. Hann málaði verkið Beinin hennar Stjörnu, 1934 (22. mynd), það
verk sýnir ekki einungis hve hættulegar óbyggðirnar eru, menn jafnt sem dýr geta orðið þar
úti. Líta má svo á að Stjarna hafi sé táknmynd Íslendings sem í hrjóstrugu umhverfi er hrakinn
af kreppunni sem reið yfir Evrópu á þessum tíma. Fram að því hafði bjart og víðáttumikið
landslag verið ríkjandi í íslenskri myndlist, náttúran ósnert af tímans tönn en það tímaleysi gat
einnig táknað það sem átti eftir að koma, - framtíðina og nýtt upphaf. Tími
sjálfstæðisbaráttunnar, - nýr landnámstími og upphafsreitur, ekki eingöngu í íslenskri
myndlist heldur hjá íslensku þjóðinni. Landslagsmyndir urðu táknmyndir fyrir upphaf
íslenskrar listasögu og íslenskt sjálfstæði.110
Íslendingar vita að sú mynd sem fyrstu íslensku málararnir gáfu af landinu var sjaldan rétt
birtingarmynd þess, land átakamikilla náttúruafla; eldfjalla, jökla og goshvera. Þeir sýndu
þessum náttúruöflum lítinn áhuga í upphafi og jafn takmarkaðan áhuga sýndu þeir
vetrarríkinu sem ríkir á Íslandi mestan hluta ársins. Þrátt fyrir þetta eru „veðurfarsmyndir“
afar fágætar í upphafi íslenskrar myndlistasögu, náttúra málaranna var, hin fyrstu ár, framar
öllu hin milda og blíða sumar náttúra.111
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4

Listnám við Konunglega Akademíið

4.1 Iðnnám
Ekki var óalgegnt að fyrstu íslensku listamennirnir legðu stund á iðnnám er færði þá nær
listinni áður en haldið var út til Kaupmannahafnar til að fullnema sig í list sinni. Þórarinn B.
Þorláksson lærði til að mynda bókbandsiðn sem þá var algengt námsval fyrir listfengið fólk
og áttu ýmsir myndlistarmenn fyrstu áratuga 20. aldar eftir að fylgja fordæmi hans. Bókband
var handíð sem komst næst því að skapa eitthvað umfram það nauðsynlega og gat sameinað
bæði frelsi í útfærslu og kröfu um notagildi.112 Ásgrímur menntaði sig ekki í húsamálun en
hann vann við þá iðn bæði á Íslandi og síðan meðfram námi þegar komið var til Danmerkur.
Ólafur Túbals fylgdi fordæmi hans og fór til Reykjavíkur og lærði húsamálun sem var nokkuð
óvenjulegt fyrir þær sakir að hann var eini sonur hjónanna í Múlakoti og líklegt að gert hafi
verið ráð fyrir því að hann tæki við búinu þegar fram liðu stundir.
Ólafur Túbals fór til Reykjavíkur 15 ára gamall og lærði málaraiðn hjá Einari Jónssyni frá
Fossi næstu þrjá veturna. Einar Jónsson (1863-1922) var húsgagnasmiður en tók einnig að sér
málun húsa og skrautmálun innanhúss er hann hafði lært í Kaupmannahöfn á árunum 18931896, en einnig sótti hann kvöldnámskeiðum í teikningu í Det Tekniske Selskabs Skole. Þrátt
fyrir takmarkað nám vann hann að málaralist samhliða annarri vinnu og eru til verk eftir hann
frá því skömmu fyrir aldamótin 1900. Einar hélt sýningu í Reykjavík árið 1915 og aftur 1917
og var helsta myndefni hans sjávarmyndir byggðar á eigin hugmyndum og landslagsmyndir
frá Suðurlandi.113 Náttúrusýnin í verkunum hans var rómantísk, hvort sem það voru fagrir
staðir á björtum degi eða skip í ólgusjó. Ekki finnast heimildir um að Einar hafi átt viðdvöl í
Múlakoti þegar hann vann að þeim verkum en það verður að teljast líklegt að hann hafi gist á
heimili fjölskyldu fyrrverandi nemenda síns. Staðfestingu er ekki að fá í gestabókum
Múlakots þar sem ekki var byrjað að rita í þær fyrr en um áratug síðar og ekki fundust verk
eftir hann frá nærumhverfi Múlakots. Einar frá Fossi hélt sig við sama myndefni og
samtímamenn hans og málaði landslag og sjávarmyndir.114
Þrátt fyrir að stunda nám hjá Einari, eignar Ólafur Túbals Ásgrími að hafa kennt sér mest
að fara með liti þau sumur sem Ásgrímur dvaldi í Múlakoti. Ólafur fylgdist vel með aðförum
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hans á ferðalögum þeirra um Bleiksárgljúfur, Þórsmörk og víðar á þessum slóðum og hvatti
Ásgrímur hann til listsköpunar og leiðbeindi Ólafi mikið. Meðan Ólafur var við nám í
Reykjavík fór hann oft á heimili Ásgríms og fékk þar tilsögn eftir föngum. Þar sá hann
jafnframt fjölda málverka sem veittu honum mikla örvun og innblástur.115

4.2 Aðdragandi myndlistarnáms Ólafs
Eftir að hafa notið leiðsagnar Ásgríms um nokkurra ára skeið stundaði Ólafur myndlist sína af
miklum krafti. Hann ferðaðist víða um sveitina sína og má segja að hann hafi málað hverja
einustu þúfu sem finna má í Fljótshlíð. Á sumrin náði Ólafur að fara í lengri ferðir allt að
Kirkjubæjarklaustri þangað sem hann sótti sér einnig myndefni. Hann var þó ávallt bundinn
við Suðurlandið vegna bústarfanna í Múlakoti og komst því ekki langt nema með því að vera
vel undirbúinn og skipulagður yfir helstu annatímana.116 Breyting varð hins vegar á þegar
Ólafur kynntist danska listmálaranum Johannes Larsen (1867-1961) sem kominn var til
landsins til að teikna myndir í endurútgáfu Íslendingasagnanna á dönsku, í tilefni af þúsund
ára afmælishátíð Alþingis á Íslandi.117 Er Larsen kom til landsins setti hann sig í samband við
Valtý Stefánsson ritstjóra Morgunblaðsins líkt og mælt hafði verið með og fyrir hans
tilstuðlan komst Larsen í kynni við Ragnar Ásgeirsson. Larsen hafði verið ráðlagt að halda
norðurleiðina í kringum landið til að safna saman myndefni en líklegt er að kynni hans við
Ragnar hafi valdið því að suðurleiðin var farin. Fyrsti viðkomustaður var Hlíðarendakot þar
sem hann dvaldi nokkrar nætur en ferðaðist síðan og teiknaði á daginn. Samkvæmt
nákvæmum dagbókaskrifum Johannes Larsen sem fjallað er um í bókinni Listamaður á
Söguslóðum voru fyrstu kynni þeirra Ólafs þann 8. júní 1927 en ekki er hægt að lesa úr
skrifum hans hvað fór þeim á milli, „Í dag er það sonurinn á nágrannabænum, Ólafur
Túbalsson, sem er leiðsögumaðurinn okkar (hann málar sjálfur).“118 Þrátt fyrir að þeirra fyrstu
kynni fái rétt svo eina setningu í dagbókaskrifum Larsen, áttu þau eftir að hafa mikil áhrif á líf
þeirra beggja og voru upphafið að góðri vináttu.119
Ólafur var þrítugur að aldri þegar þeir hittust fyrst og Larsen þrjátíu árum eldri en hann.
Fram að því hafði Ólafur ferðast með ýmsum íslenskum listamönnum um Hlíðina en
Johannes Larsen var fyrsti þekkti erlendi málarinn sem hann hitti og varð mjög hrifinn. —
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Svo hrifinn, að hann fór að greiða hár sitt í svipuðum stíl, lét sér vaxa yfirvaraskegg og varð
allur snyrtilegri til fara (systrum hans og móður til mikillar gleði). Jafnframt tók hann upp á
því að halda dagbækur líkt og Larsen og ritaði niður hvað á daga hans bar en fátt skrifað af
persónulegum athugasemdum eða samtölum sem áttu sér stað milli þeirra.120
Séra Sváfnir Sveinbjarnarson (1928-) fyrrverandi prestur í Breiðabólstaðarkirkju í
Fljótshlíð man vel eftir Ólafi og lýsti honum sem svo að fram að þessu hafði Ólafur ávallt
verið sérstakur til fara með mikið og úfið hár. „Þrátt fyrir það var hann ávallt 'listamannslegur'
í fasi og útliti og 'bóhem' í sér, en hann var víst of snemma uppi til að geta uppfyllt flóru
hippatímans.“121
Johannes Larsen og Ólafur ferðuðust saman víðsvegar um Suðurlandið í júní og júlí 1927
og gistu þess á milli í Múlakoti. Senn leið svo að því að Larsen þurfti að halda för sinni áfram
og var næsti áfangastaður hans Borgarfjörður og Mýrar. Ólafur sóttist mjög eftir að vera
fylgdarmaður hans í allri þeirri ferð og notaði hvert tækifæri til að sannfæra Larsen um hvað
það væri mikill kostur að hafa sig með og sagði honum margs konar hryllingssögur um
hvernig farið gæti fyrir erlendum ferðamönnum sem ekki nutu góðs fylgdarmanns og túlks.
Þar að auki taldi Ólafur honum trú um að ferðin myndi nýtast þeim báðum vel þar sem hann
gæti málað á meðan Larsen teiknaði. Tilboð Ólafs var það gott að erfitt var að hafna því en
hann bauð auk þessa að fylgja honum fyrir fimm krónur á dag á meðan aðrir rukkuðu yfirleitt
fimmtán krónur fyrir dagfylgd. Þann 22. júlí hélt Larsen áfram ferð sinni og var Ólafur með
honum í för sem sérstakur fylgdarmaður.122

4.3 Húsafell
Þeir Ólafur Túbals og Johannes Larsen undirbjuggu ferð sína vestur á land og á meðal
viðkomustaða þeirra þar var bærinn Húsafell sem einnig var þekktur áfangastaður listamanna
á þessum tíma, en ólíkt Múlakoti var þar ekki rekin markviss ferðaþjónusta. Á Húsafelli
bjuggu þá Ástríður Þorsteinsdóttir (1847-1921) ásamt syni sínum Þorsteini Þorsteinssyni
(1889-1962) og frændkonu sinni Guðrúnu Jónsdóttur (1861-1957). Ástríður og Guðrún báru
gott skyn á málverk og höfðu mikla ánægju af þeim. Ásgrímur var fyrstur íslensku
listamannanna til að leggja leið sína þangað sumarið 1915 og höfðu þær stöllur mikla ánægju
af að fylgjast með því sem hann var að mála. Með tímanum myndaðist góð vinátta og
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væntumþykja þeirra á milli, og Ásgrímur fann, að líkt og í Múlakoti, var hann velkominn í
Húsafelli.123 Ólafur Túbals hafði margsinnis heyrt Ásgrím tala um þennan stað í
Borgarfirðinum og þegar hann bar þar að garði í ferð sinni með Larsen 1927, eftir langan
ferðadag, ritaði hann í dagbók sína; „Nú sjáum við bæ framundan. Það er Húsafell, þessi
staður sem Ásgrímur hefur mest málað frá og það er ekki að ástæðulausu, hér er ljómandi
fallegt.“124
Ásgrímur kom aftur að Húsafelli árin 1917 og 1919 og frá árunum 1931 eða 1932 dvaldi
hann þar yfirleitt á hverju sumri fram til ársins 1953 þá orðinn 77 ára gamall. Landslagið og
fjölbreytt náttúra staðarins fól í sér það sem Ásgrímur leitaði að og varð að myndefni margra
verka hans næstu fjóra áratugina. Hann bjó á bænum í sex vikur í senn yfir hásumarið og bast
fjölskyldunni vinaböndum en hafði þar samt sem áður ávallt stöðu gests á heimilinu og
mataðist til að mynda ævinlega einn. Ásgrímur naut sín úti í náttúrunni og því sem umhverfi
bæði Múlakots og Húsafells höfðu upp á að bjóða, jöklum í fjarska sem tróna yfir náttúrunni
og gróðrinum í kring. Megin munurinn á stöðunum var þó landslagið sem á þessum
mismunandi stöðum var að finna. Í Múlakoti var að finna hið ljúfa, blíða og bjarta landslag
sem var svo einkennandi fyrir fyrstu málverk listmálaranna en í Húsafelli var auk þessa að
finna úfnar svartar hraunbreiður og vindblásinn birkiskóg sem barðist fyrir tilveru sinni.125
Svo virðist sem jöklarnir, náttúran og gróðurinn, — hvort sem voru hrjúf eða blíð, hafi laðað
Ásgrím til sín. Hlutverk íbúanna spilaði ekki minna hlutverk, ef Ásgrímur hefði ekki fundið
fyrir því viðmóti sem tók á móti honum í hvert skipti sem hann bar að garði hefði hann að
öllum líkindum ekki lagt leið sína þangað.
Annað en ólíkt landslag gerði greinarmun á Húsafelli og Múlakoti. Í Múlakoti var rekið
gistiheimili sem hundruð gesta sóttu á hverju sumri, setið var úti fram eftir sumarnóttum og
heimsmálin rædd. Þar hefur gefist lítið næði til að ganga snemma til náða og ná
morgunbirtunni á jöklunum árla næsta dag líkt og Ásgrímur kaus helst að vinna.126 Það næði
var aftur á móti að finna í Húsafelli.
Hann málaði þar ýmis verk og má sjá ákveðna þróun í þeim, í verkinu Úr Húsafellsskógi
frá 1926 (23. mynd) er náttúran natúralísk og falleg, trén í forgrunni og snjólaust fjall í
bakgrunni, haldið er enn í hefðina að vissu leiti en sjá má votta fyrir impressjónískum áhrifum
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með stuttum en ákveðnum pensildráttum í grasinu og laufum trjánna. Annan tón er að finna í
verkinu Úr Húsafelli, Eiríksjökull, en það er án ártals. Leiða má þó líkum að því að það sér frá
árinu 1921, þegar Ásgrímur dvaldi þar í félagsskap Jóns Stefánssonar (1881-1962) og annarra
listamanna, því ákveðin líkindi má finna með því verki og þeim stíl sem Jón vann með undir
sterkum áhrifum frá Cézanne (1839-1906).127 (24. mynd). Í þriðja verkinu Úr Húsafellsskógi,
Strútur eru litirnir mun bjartari og verkið í heild hlýlegra en í fyrri verkunum, þrátt fyrir að
skýjabólstrar tróni yfir jöklinum í fjarska. (25. mynd).
Á sumum ferðum sínum í Borgarfirði varð Ásgrímur að vaða eina eða tvær ár til að komast
á leiðarenda en hann undi sér alltaf vel einn úti í náttúrunni þar sem hann gat verið óáreittur
ólíkt því sem gerðist á fjölförnum ferðamannastöðum líkt og á Þingvöllum.128 Ásgrímur var
mikill einfari en þrátt fyrir það sagði hann öðrum listmálurum frá Húsafelli líkt og hann gerði
með Múlakot staðnum og átti hann einnig eftir að verða vinsæll áfangastaður margra þeirra á
þessum árum. Til að mynda voru þar saman komin sumarið 1921 þau Kristín Jónsdóttir
(1885-1959), Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) Ásgrímur Jónsson, Jón Stefánsson og
Guðmundur Thorsteinsson (Muggur) (1891-1924).129

4.4 Haldið út til náms
Eftir að Ólafur Túbals hafði ferðast um Vesturlandið með Larsen var hann mjög innblásinn af
listsköpun og þó ekki sé vitað hvað þeim fór nákvæmlega á milli þá er vitað að það var fyrir
tilstuðlan og hvatningu Larsen að Ólafur tók ákvörðun um að halda út til listnáms í
Konunglegu dönsku akademíuna.130 Þar nam hann veturinn 1928-1929, kom þá heim og hélt
aftur út 1934. Þar til nýlega var talið að seinni ferðin hefði verið veturinn 1930-1931 en með
nýfundnum ferðadagbókum Ólafs hefur tekist að sýna fram á að það hafi í raun verið veturinn
1934 sem hann hélt aftur út til náms. Á leiðinni út í fyrra skiptið sigldi hann samferða Einari
Jónssyni (1874-1954) myndhöggvara og Guðmundi Einarssyni frá Miðdal (1895-1963)
reglulegum gesti í Múlakoti.131
Við námið erlendis kynntist Ólafur ýmsum öðrum listnemum, íslenskum sem dönskum
sem voru þar einnig við nám. Af þeim íslensku ber helst að nefna Jón Engilberts og Gunnlaug
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Scheving sem áttu eftir að verða tíðir gestir í Múlakoti en nánar verður fjallað um þau kynni í
kafla 6.1. Tveimur dönskum samnemendum kynntist hann einnig sem komu báðir til Íslands
sumarið 1929 og gistu í Múlakoti. Það voru þeir Paul Høm (1905-1994) og Egon Hansen. Þeir
skrifa í gestabókina þann 4. júní 1929 og skrá sig þar sem listmálara, í lok sumarsins, þann 30.
Ágúst, skrifa þeir aftur í bókina, þá sem hinn „Fúlskeggjaði villimaðurinn Paul Átvagl“ og
„Villimaðurinn Egon Fossmörk,“ með þessum nýju viðurnefnum og lýsingum, má draga þá
ályktun að þeir félagar hafi eytt dágóðum tíma í villtri náttúrunni í Þórsmörk.132 Ekki er vitað
hvort þeir komu til að mála og vinna að listsköpun eða einfaldlega til að heimsækja góðan vin
og njóta lífsins í fríinu en eftir ítarlega leit í dönskum og íslenskum heimildum fannst ekkert
myndefni eftir þá sem tengja má við Íslenskt landslag.
Fram að námi við Akademíuna hafði stíll Ólafs ávallt borið áhrifa frá fyrsta kennara hans
Ásgrími, en að námi loknu voru greinilegar breytingar á aðferðum hans og tækni, þó áhrifa
Ásgríms gætti enn. Meðferð hans á olíulitum varð persónulegri og myndefnið sjálft varð
ríkara. Hann fylgdi ekki fyrirmælum dönsku kennaranna um að „stemma“ niður litina í
verkunum, a.m.k. ekki eftir heimkomuna en hélt sig enn við birtuna í íslensku landslagi líkt
og hann hafði lært af Ásgrími.133 Ekki eru til mörg verk eftir Ólaf sem merkt eru með ártali en
ef rýnt er í aðferðir hans má greina frá hvaða tímabilum þau eru. Í verkinu Gluggafoss, (26.
mynd) sem málað er neðst við fossinn og horfir í átt að Seljalandi og Stóra Dímon má greina
svipaða pensildrætti og Ásgrímur beitti við gerð verks síns Úr Húsafellsskógi, frá 1926 (23.
mynd). Við leit á myndum eftir Ólaf Túbals var eitt sem kom í leitirnar sem skar sig út frá
öðrum olíu- og vatnslistaverkum sem náðist að hafa upp á. (27. mynd) Verkið er stórt
olíumálverk sem sýnir Þingvallavatn en sérstöðu þess er að finna í aðferðinni sem hann beitir
við gerð þess. Þykkt lag af málningu hefur verið borið á flötinn og dreift úr með spaða, til að
mynda kyrrláta stemningu við vatnið og í klettunum í kringum það. Penslinum hefur hann
hins vegar beitt til að ná fram natúralískum formum í gróðurinn í verkinu. Líklegt er að þetta
verk hafi verið gert á milli námsáranna 1929 og 1934 þegar hann gat enn einbeitt sér alfarið
að listinni, tiltölulega ný kominn heim frá námi og uppfullur af hugmyndum.
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5

Sumarið 1930

5.1 Larsen snýr aftur til Íslands
Árið 1930 berst Ólafi bréf frá vini sínum Johannesi Larsen sem boðar komu sína aftur til
landsins til að ljúka því verki sem þeir höfðu byrjað á þremur árum áður. Nú skyldu þeir fara
hringinn í kringum landið og komast yfir að teikna öll helstu sögusvið Íslendingasagnanna.
„Þetta verður erfið ferð í þetta skiptið ef við eigum að fara allan hringinn í
kringum landið. Ég hef ekki ennþá áttað mig á hvort við eigum að byrja í
Svínafelli og fara austur um eða við eigum að byrja þar sem við hættum við
Breiðafjörðinn og fara norður um, líklega verður það hið síðarnefnda.“134
Ólafur gladdist yfir þessum fréttum, vonar hann að hamingjan gefi þeim gott veður svo að
þeir geti unnið mikið en til þess vantar hann birgðir og biður Larsen um að koma með
vatnslitakassa, pensla og pappír fyrir sig þar sem slíkir hlutir fengust ekki hér á landi. Að
lokum býður Ólafur Larsen að koma og gista nokkrar nætur í Múlakoti á meðan hann jafnar
sig eftir sjóferðina.135
Á leiðinni til landsins kynntist Larsen nýjum vin sem hann bauð með í Múlakot. Sá var
Niels Regnar Terkelsen Nørgaard (1902-1984), magister í norrænum fræðum sem hafði
nýlega lokið þjónustu í hernum. Hann var kominn hingað til lands til að læra talmál
Íslendinga ásamt siðum þeirra og venjum. Hann kenndi við Lýðháskólann í Uldum á þessum
árum og eftir dvöl sína og ferðalög hér á landi ritaði hann grein í ársrit skólans undir
yfirskriftinni „Rejseindtryk fra Island“
[. . .] Við riðum til margra staða meðan ég var í Múlakoti. Ég segi „við“ því að sú
undarlega heppni fylgdi mér, að ég fékk að fylgjast með okkar fræga landa, listmálaranum Johannesi Larsen. Hann dvaldi á landinu til að ljúka við teikningar
sínar í stóru útgáfuna af Íslendingasögunum en fyrsta heftið er nú þegar til sölu í
bókaverslunum. Hann varð mér sannarlega föðurlegur vinur [. . .] 136

Ólafur Túbals var í Reykjavík þennan dag, bæði til að taka á móti Larsen og til að biðja
Ragnar Ásgeirsson um að koma málverkum eftir sig inn á sýningu sem haldin var í tilefni
Alþingishátíðarinnar. Þeir Larsen, Nørgaard og Ólafur Túbals halda daginn eftir til Múlakots
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og dvöldu þar í nokkra daga þar til kom að því að Ólafur og Larsen hefðust handa við
verkefni sitt.137
Þeir dvelja um stund í Vík þar sem líklegt er að Larsen hafi viljað teikna sögusvið bardaga
Kára Sölmundarsonar sem kemur fyrir í Njálu. Á leiðinni heim að Múlakoti lenda þeir í
umferðartöf sem var sjaldgjæft á Íslandi á þessum tíma en hún útskýrist af ferðalöngum sem
voru á leið á Alþingishátíðina sem haldin var á Þingvöllum það sumarið. Eftir langt ferðalag
frá Vík til Múlakots koma þeir þreyttir heim og halda snemma til hvílu en vakna um miðnætti
við að verið sé að leggja á borð fyrir 20 ungmenni sem leituðu þar matar og næturskjóls. Ekki
hýrnaði yfir þeim er þeir vöknuðu aftur síðar um nóttina er hópurinn var farinn að syngja og
dansa með tilheyrandi hávaða í veitingasalnum. Skemmtunin stóð þar til Ólafur ræddi við
móður sína og bað að hana vinsamlega að fara inn og þagga niður í þeim, þeir Larsen voru
þreyttir og þurftu sína hvíld.138 Af þessari sögu má sjá að dyrnar í Múlakoti voru ávallt opnar
gestum sem leið áttu um sveitina og vantaði mat og hvíld.
Daginn eftir hélt ferðalag Larsen og Ólafs áfram og var förinni nú haldið til Reykjavíkur.
Þeir ferðast í tæplega tólf klukkutíma þar til þeir koma að Ölfusá þar sem þeir ætluðu að gista,
margir bílar höfðu keyrt fram hjá þeim og á mörgum stöðum sem þeir höfðu bankað upp á
leiðinni til að fá mat, var enginn heima, ─ allir voru á leið á Alþingishátíðina. Sama var að
segja um næsta dag, fólk streymdi fram hjá á hestum og bílum í átt að Þingvöllum við litla
hrifningu Larsens sem skrifar í dagbók sína: „Árans hátíð, allir bæir tómir og hvergi hægt að
vera og engir bílar sem fara annað en á hátíðina.“139

5.2 Alþingishátíðin
Segja má að allflestir Íslendingar hafi verið á leið til Þingvalla og fáir heima á bæjum til að
taka á móti ferðalöngum. Fátt var því annað að gera fyrir þá Ólaf og Larsen en gera eins og
allir hinir og fara á hátíðina.140 Alþingishátíðin stóð yfir í þrjá daga, frá föstudegi til
sunnudags og sóttu hana um þrjátíu þúsund manns. Þess ber að geta að enginn skrifar í
gestabók Múlakots dagana 24.-28. júní meðan hátíðin varði, allir sem voru að ferðast á annað
borð þessa helgi voru á Þingvöllum.141 Ekki er vitað hvort gistiheimilið í Múlakoti hafi verið
lokað þar sem foreldrar og systkini Ólafs voru á Þingvöllum eða hvort Lára með tvö ung börn
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og það þriðja undir belti hafi haldið gistiheimilinu opnu ásamt Nínu og sumarstarfsfólki eða
hvort þar hafi einfaldlega verið lokað. Síðari möguleikinn er heldur ólíklegri en sá fyrri.
Daginn eftir setningu Alþingishátíðarinnar voru nær allar síður Morgunblaðsins (sem þá
voru fjórar talsins) tileinkaðar henni. Þar kemur meðal annars fram „að síðan land byggðist
hefir aldrei jafn margt fólk verið saman komið á einum stað og á Þingvöllum nú.“142 Tryggvi
Þórhallsson (1889-1935) forsætisráðherra setti hátíðina en ljóst er að ferðalag hans endaði
ekki þar, því að tveimur vikum síðar skráir hann sig í gestabók Múlakots.143

5.3 Félag óháðra listamanna
Tvær stórar listsýningar voru haldnar í tilefni Alþingishátíðarinnar. Önnur var opinber sýning
sem skyldi vera heimamönnum og erlendum gestum til marks um stöðu Íslendinga á sviði
lista. Veglegur skáli var reistur við hlið Alþingishússins í Reykjavík til að hýsa verkin.
Sérstök nefnd var valin til að útnefna listamenn og völdu nefndarmenn einna helst eldri
listamenn sem máluðu hefðbundnar landslagsmyndir. Það sama hafði átt sér stað þremur árum
fyrr þegar valið var á farandsýninguna Udstilling af Islandsk kunst sem sýnd var í Danmörku
og Þýskalandi 1927. Stór hópur yngri listamannanna var þar einnig sniðgenginn með öllu eða
þeim ætlað svo takmarkað rými að þeim þótti ekki þess virði að taka þátt. Til að mótmæla
þessum aðförum brugðu yngri listamenn á það ráð að stofna sitt eigið félag, Félag óháðra
íslenzkra listamanna, og efndu þeir til sérsýningar í gömlu Landakotskirkju við Túngötu.144
Miklar deilur höfðu á þessum tíma verið á Íslandi um hvað væri „rétt“ málverk og hvað ekki.
Straumar nútímalistar voru ríkjandi í Evrópu og flestir listamenn íslensku þjóðarinnar höfðu
lært erlendis, kynnst og séð þá „isma“ og módernísku strauma sem þar réðu ríkjum.145
Íslenskir listamenn skipuðu sér þá í fyrsta skipti í hópa á fagurfræðilegum forsendum sem í
raun voru afleiðingar þeirra deilna sem háðar voru opinberlega í dagblöðum og tímaritum
landsins, um hvert inntak íslenskrar listar ætti að vera. Á opinberu sýningunni, sem fékk þann
einfalda titil „Listsýningin“, voru sýnd 250 verk eftir sextán íslenska listamenn. Þeirra á meðal
voru: Þórarinn B. Þorláksson (1867-1924), Ásgrímur Jónsson, Jón Stefánsson, Guðmundur
Thorsteinsson (Muggur), Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972), Jón Þorleifsson (18911961), Ásmundur Sveinsson (1893-1982), Guðmundur Einarsson frá Miðdal, Gunnlaugur
Blöndal (1893-1962), Finnur Jónsson, Júlíana Sveinsdóttir og Ólafur Túbals. Greta Björnsson
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og Karen Agnete Þórarinsson (1903-1992) voru hvor með eitt verk á sýningunni.146 Ólafur átti
þrjú verk sem öll báru titilinn Landslag á Þórsmörk. Líklega eru það sömu verkin og hann
bað Ragnar Ásgeirsson að koma á sýningu daginn sem Larsen kom til landsins.
Á hinni sýningunni sem bar heitið „Sýning Félags óháðra íslenskra listamanna“ áttu
fimmtán listamenn 197 verk, en sú sýning var haldin í nýjum húsakynnum fimleikahúss
Íþróttafélags Reykjavíkur við Túngötu. Kjarval hafði sérstöðu því að hann átti verk á báðum
sýningunum en aðrir sem sýndu verk sín á óháðu listasýningunni voru: Ásgeir Bjarnþórsson
(1899-1987), Eyjólfur J. Eyfells (1886-1979), Freymóður Jóhannsson (1895-1973), Friðrik
Guðjónsson (1897-1964), Höskuldur Björnsson (1907-1963), Jón Engilberts, Kristján
Magnússon (1903-1937), Gunnlaugur Ó. Scheving (1904-1972) og myndhöggvarar sem
einnig áttu verk á sýningunni voru þeir Kristinn Pétursson (1896-1981) og Magnús Á.
Árnason (1894-1980) en Stefán Eiríksson (1863-1924) og Soffía Stefánsdóttir (1900-1975)
sýndu tréskurð.147 Athyglisvert er að á opinberu sýningunni voru gamlir og góðir vinir Ólafs
Túbals sem margir hverjir höfðu komið í Múlakot en á óháðu sýningunni voru nýir vinir sem
hann hafði kynnst í námi sínu í Kaupmannahöfn einu og hálfu ári fyrr. Þar sem Ólafur var
þjóðlega íhaldssamur í myndvali sínu hefur ekki verið mikil togstreita fyrir hann að velja á
hvorri sýningunni verk hans myndu sóma sér betur. Aftur á móti sýnir það fram á að sama
hvers konar list málarar aðhylltust, hvort sem það var íhaldssöm myndlist eða framúrstefna þá
voru þeir allir velkomnir í Múlakot. Það var menning og listsköpun sem heillaði Ólaf og hann
sótti í félagsskap þeirra sem lifðu og hrærðust í þeim heimi.
Ólafur hafði lítinn skilning á módernisma og ritar við nokkur tækifæri í dagbækur sínar
íhaldssamar skoðanir gagnvart honum. Eitt þeirra tækifæra var eftir að hafa skoðað
Myndlistasýningu Óháðra og ritar hann að auðvitað hafi verið þar „margt fallegt að sjá,“ en
bætir við að sjálfur geti hann ekki almennilega liðið þessa módernísku list.148 Það kveður við
svipaðan tón í síðari dvöl hans í Kaupmannahöfn 1934 þegar hann segir frá heimsókn á
einkasafn og lýsir því sem einu besta safni borgarinnar. Þar var að finna verk eftir eldri málara
sem Ólafur segir ekki vera svo „viðbjóðslega modern eins og margir af þessum ungu, sem
ekki geta málað tré né stein, ég tala nú ekki um mannslíkamann nema svo skakkt og bjagað og
bókstaflega viðbjóðslegt, að raun sé að horfa á.“149
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Ólafur Túbals hélt sig við þjóðlega íhaldssemi í listsköpun sinni allan sinn listamannsferil
og lagðist það vel í marga sem aðhylltust sams konar listasmekk og hann. Á vorsýningu
Myndlistarfélagsins sem haldin var í Listamannaskálanum 1962, var haft eftir konu einni: að
sér þætti alltaf gaman að skoða svona myndir, en bætti síðan afsakandi við: „Þetta skilur
maður að minnsta kosti.“ Þar var hún að skoða verk Ólafs Túbals sem mörg hver voru af
náttúrufegurð í nærumhverfi Múlakots.150

5.4 Ummæli Kjarvals um Túbals
Eftir síðari ferð Ólafs og Larsen um landið hélt Ólafur sýningu á afrakstri ferðalagsins. Að
hans mati hafði hann verið afkastalítill við trönurnar, bæði vegna lélegrar heilsu og veðurs.
Þetta sumar hafði rignt óvenju mikið og var veðurfarið á landinu óvenju slæmt, jafnvel á
íslenskan mælikvarða. Í Listasafni Íslands er að finna sýningarskrá frá þessari sýningu Ólafs
sem hann hélt á Laugavegi 1 eftir heimkomuna 1930 og er þar talið 91 verk með titli, þar af
65 myndir sem unnar voru á ferðalagi hans og Larsens þá um sumarið. Á sýningunni voru
vatnslitamyndir og olíumálverk ásamt nokkrum ótitluðum vatnslitamyndum. Jóhannes
Kjarval var á meðal þeirra sem sóttu þessa sýningu og skrifar grein í Vísi 6. desember 1930
tileinkaða henni. Þar kemur hann víða við eða allt frá gömlum íslenskum alþingismönnum til
austurlenskrar listar og kristnitöku á Íslandi, þess á milli fjallar hann um Ólaf Túbals, sem
glöggt má sjá á skrifum að hann metur mikils. Hann tjáir sig ekki um einstaka verk heldur
fjallar um sýninguna í heild sinni. Kjarval segir meðal annars um Ólaf í grein sinni:
Herra Ólafur Túbals er einn af þessum þörfu mönnum, sem kemur með nógu
mikið af því góða, enda er hann bóndi, sem býr í sveit, þar sem hinn helgi
náttúrukraftur jarðar ekki leysist upp af asfalt* menningu. — Hann hefir náð
mentuninni frá stórborginni, þaðan sem skáldin segja, að öll menning fái sinn
vitjunar tíma — og flutt inn í landið að bústöðum fornvættanna.
Með harðfengi hins unga sjálfstæðis boðar herra Túbals sína listsól í okkar
skammdegi — með elegansa, festu og verkhygni í myndformi, sem hann hefir
tileinkað sér og fullkomlega ræður yfir. — Fyrir málara, sem skrifar sig til
skilnings á listformi yfirleitt, hefir þessi ágæta sýning ekki minna erindi en aðrar
góðar sýningar, sem hér hafa verið — vegna samanburðar til samþættis efna, að
öðru jöfnu eða sama listformi. Herra Ólafur Túbals málar margar myndir, eins og
allir íslenskir málarar gera — að nota hinn endanlega neista vel og lengi — láta
ekki slökna. Líklegast alveg rétt aðferð.151
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Á þessum tíma var mikið um að þeir sem sterkar skoðanir höfðu á list rituðu um þær á
opinberum vettvangi í dagblöðum og tímaritum og gátu umræðurnar oft á tíðum orðið ansi
harðorðar. Kjarval átti það hins vegar til að gera góðlátlegt grín að þessum deilum með því að
senda inn greinar sem voru allt að því óskiljanlegar þar sem hann fjallaði um margt sem kom
list lítið við og jafnvel á óskiljanlegu máta.152 Í greininni sem minnst er á hér á undan, byrjar
hann með þeim hætti en fer fljótlega að fjalla um Ólaf Túbals; bóndann sem sótti sér menntun
í stórborginni en smitaðist ekki ef borgarmenningunni, sá sem býr í sveitinni umvafinn
náttúrufegurð sem hann nýtir í verk sín með elegans og festu, sá sem nýtir það tæra og
einfalda sem fyrir framan hann er. Kjarval hvetur svo Ólaf til að halda áfram hvað mest hann
getur og láta listneista sinn aldrei slokkna. Þessi texti gat verið torskilinn fyrir marga lesendur
en var í raun stórt hrós frá einum listamanni til annars.
Þetta var mikið lof frá Kjarval sem frekar var þekktur fyrir að vera einrænn og skipta sér
lítið af því sem um var að vera í samfélaginu. Þessi grein og sá áhugi sem hann sýnir Ólafi
vekur óneitanlega upp spurninguna af hverju Kjarval var aldrei í Múlakoti.
Nafn Kjarvals er hvergi að finna í gestabókum Múlakots og þykir það ansi merkilegt þar
sem flestir samtíma listmenn hans komu þar á einum tímapunkti eða öðrum. Kjarval var
þekktur einfari, sér í lagi þegar kom að því að vinna í myndlist og gæti fjöldi gesta í Múlkoti
því hafa fælt hann frá því að koma á staðinn. Frekar höfðaði til hans að vera inni á gafli hjá
bónda eða einn í tjaldi þar sem ekki var verið að skipta sér af honum á meðan hann vann að
verkum sínum. Það sem vekur athygli og jafnvel undrun er að Ragnar Ásgeirsson, árlegur
gestur í Múlakoti, sá sem hvatti fólk til að fara þangað, — var einn nánasti vinur Kjarvals.
Mögulega getur verið að Kjarval hafi annars vegar ekki viljað kássast upp á myndefni
Ásgríms sem dvaldi svo oft í Múlakoti, kom þangað fyrstur og nýtti sér nærumhverfið í svo
mörg af verkum sínum. Hins vegar má líka leiða hugann að því að þeir sóttu hver um sig
mismunandi myndefni í verk sín. Kjarval sótti í hrjóstrugt landsvæði, hraun og öræfi, meðan
Ásgrímur vann að mestu leyti með víðan sjóndeildarhring og birtu.153

152

Jón Proppé, „Heimskulegt klessuverk eða reglulegt listaverk.“

153

Aðalsteinn Ingólfsson, viðtal við höfund, 9. september 2016.

50

6

Ólafur Túbals

6.1 Námsárin í Akademíunni
Líkt og áður hefur komið fram hélt Ólafur Túbals fyrst út til listnáms við Konunglegu
Akademíuna veturinn 1928-1929. Þegar komið var út kynntist Ólafur ungum íslenskum
listamönnum sem einnig stunduðu þar við nám. Þeirra á meðal var Jón Engilberts sem tók vel
á móti Ólafi og sýndi honum meðal annars ýmis söfn í borginni.154 Á þessum árum byrjaði að
myndast tengslanet Ólafs við unga íslenska málara sem sumir hverjir áttu seinna eftir að vera
tíðir gestir í Múlakoti, jafnvel fastagestir sem dvöldu þar oft langdvölum. Jón Engilberts var
einn þeirra en fyrsta heimsókn hans í Múlakot var samkvæmt gestabók árið 1931 þegar hann
skráði sig ásamt Eggerti Guðmundssyni, listmálara.155
Í bréfaskrifum sínum heim frá Danmörku nafngreinir Ólafur einungis Jón Engilberts af
samnemendum sínum. Þrátt fyrir það voru þar við skólann, einnig Gunnlaugur Scheving og
Sigurjón Ólafsson (1908-1982), myndhöggvari og kynntust þeir allir samkvæmt ævisögu
Gunnlaugs Scheving sem rituð var af Matthíasi Johannessen (1930-). Í þeirri bók, segir
Gunnlaugur einnig frá kynnum sínum við þessa menn og sagði þá vera indælis drengi, ágæta
söngmenn og vel að sér í alls konar mennt. Sérstaklega rifjar hann upp fyrstu kynni sín við
Jón Engilberts en hann mistók hann fyrir Ameríkana sem var svo fínn til fara en Ólafi Túbals
sagðist hann ekki hafa náð að kynnast vel þar sem hann hafi ekki verið lengi við skólann. Þeir
hafi seinna kynnst betur heima á Íslandi og segir „hann var góður og skemmtilegur félagi sem
málaði margar góðar myndir.“156
Ólafur hélt heim eftir veturinn en hélt aftur út árið 1934 eins og áður segir og var sú ferð
frábrugðin þeirri fyrri. Íslendingarnir sem hann hafði kynnst á fyrri árunum höfðu lokið námi
sínu og þar sem hann var þá á 37. aldursári var hann töluvert eldri en samnemendurnir og
reyndist honum því erfitt að eignast nýja vini. Hann var þó ekki vinalaus og heimsótti
listmálarann og vin sinn Egon Hansen sem komið hafði í Múlakot 1929 ásamt Paul Høm sem
reyndist því miður ekki vera heima er hann bankaði upp á hjá honum. Einnig leit hann við hjá
Svenn Poulsen (1872-1937) ritstjóra Berlingske Tidende sem hafði margoft komið til Íslands
og þar á meðal í Múlakot í fylgd Ragnars Ásgeirssonar.
Heilsa Ólafs var ekki góð þetta árið en hann þjáðist af magasári og var hann tíður gestur
hjá læknum í borginni. Að lokum gafst hann upp og hélt heim með næsta skipi. Ekki brosti
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gæfan við honum eftir heimkomuna en þá var faðir hans orðinn heilsuveill og lést skömmu
síðar. Ólafur tók þá við búinu og þar með hvarf mestur hans tími til að sinna myndlistinni líkt
og honum hentaði.157

6.2 Listamannaferill Ólafs Túbals
Fram að þessu hafði Ólafur samt sem áður haldið ýmsar sýningar bæði í Reykjavík og á
Akureyri. Fyrstu sýningu sína hélt hann í Reykjavík 1922, þá aðra á Húsavík og þá þriðju á
Akureyri sama ár. Má eiginlega segja að hann hafi „túrað“ um landið með verk sín. Hann
dvaldi um mánuð á Húsavík, þaðan sigldi hann með skipinu Sterling til Akureyrar þar sem
hann opnaði sýningu í stóra salnum á Hótel Akureyri þann 30. mars. Í umfjöllun um
sýninguna er honum lýst sem náttúrubarni í list sinni sem gefi sig lítið að hinum nýju
öfgastefnum í þeirri grein.158 Fyrr þetta ár hafði hann málað leiktjald fyrir nýja leikmynd í
Iðnó og hlaut tjaldið lof í Morgunblaðinu sem fallegt og vel unnið verk.159
Í annarri umfjöllun sem birtist um Ólaf Túbals í nóvember þetta sama ár, var vakin athygli
á að hann væri að öllu leyti sjálfmenntaður í myndlist fyrir utan áhrif og jafnvel einhverja
tilsögn frá Ásgrími Jónssyni. „Túbals virðist fara vel með liti og kunna vel að velja sér
viðfangsefni. En það mun hverjum manni ofraun að nema málaralist til fullnustu hér á landi.
Skilyrðin eru of fábreytt. Því meira sem er spunnið í ungan listamann, því meira tjón er
honum að því að geta ekki notið hæfilega langrar skólagöngu meðan hann er ungur.“160
Líklegt er að þessi ummæli hafi náð til Ólafs og orðið honum hvati til að sækja sér menntun
erlendis áður en hann kynntist síðan Larsen fimm árum síðar eins og áður hefur komið fram.
Ólafur sýndi á sínum listamannsferli á hinum ýmsum sýningum, jafnt samsýningum sem
og einkasýningum og sýndi ávallt fjölda verka. Flest verkin voru vatnslitaverk en einnig var
nokkuð um olíumálverk.161 Í síðari ferð sinni til Kaupmannahafnar árið 1934 hafði hann borið
verk sín undið Svenn Poulsen ritstjóra og konu hans Margarethe (1877-1962), sem einnig var
listmálari og tóku þau verkum hans vel. Voru viðbrögð þeirra nógu jákvæð til að kveikja
löngun með Ólafi til að setja upp litla sýningu í Kaupmannahöfn. Til hans kom
listgagnrýnandi sem einnig var mjög jákvæður í hans garð en tók fram að verk hans væru ekki
með öllu gallalaus. Aftur á móti væru þau sérstaklega stílhrein og íslensk og vert væri að
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halda útstillingu á þeim sem fyrst. Ólafur fór með þessar góðu fréttir til Sveins Björnssonar
(1881-1952) sendiherra sem ráðlagði honum eindregið frá því og geyma þau áform þar til
hann gæti haldið stóra útstillingu, helst næsta vetur.162 Ekkert varð af þeim áformum sökum
heilsufars Ólafs sem sökum þess þurfti að snúa aftur heim.163
Mikil aukning varð á notkun hans á olíulitum árin eftir að hann fór út til náms í fyrra
skiptið og sjálftraust hans í meðferð þess miðils jókst mjög.164 Framan af hafði stíll hans
svipað mjög til stíls Ásgríms Jónssonar en eftir að hafa stundað nám erlendis breyttist aðferð
hans til muna og Ólafur varð sjálfsöruggari í allri myndsköpun sinni.165
Eftir að Ólafur þurfti að taka við búinu í Múlakoti náði hann að sinna listsköpun sinni í
þeim litla frítíma sem gafst og í nóvember 1950 opnaði hann stóra sýningu í sýningarsal
Málarans í Bankastræti. Á henni voru sýndar 53 stórar olíu- og vatnslitamyndir og um 20
smærri vatnslitamyndir sem allar bera vitni um aukið sjálfstraust í meðferð olíulita. Í lok maí
1957 voru sýnd verk eftir hann á vegum listkynningar Morgunblaðsins og árið eftir, þann 17.
maí, opnaði Ólafur einkasýningu í Bogasal Þjóðminjasafnsins.166 Á þeirri sýningu sýndi hann
44 verk, 25 olíuverk og 19 vatnslitamyndir og voru verkin flest af Suðurlandi en einnig átti
hann verk á samsýningu Félags íslenskra myndlistamanna sem stóð yfir á sama tíma í
Listamannaskálanum.167
Aðra sýningu setur hann upp í lok árs 1958 og þá í Tjarnarlundi í Keflavík. Þar voru sýndar
60 vatnslitamyndir sem hann hafði málað flestar þá um sumarið. Í grein í Morgunblaðinu,
sem undirrituð er af Ingvari, segir meðal annars:
„Það er ekki oft að við Suðurnesjamenn eigum því láni að fagna að listmálara
þjóðarinnar heimsæki okkur með verk sín. Það má því teljast til stórviðburða hér í
bæ, þegar annar eins listamaður og Ólafur Túbals listmálari er, opnar hér
málverkasýningu [. . .] Er ánægjulegt nú í skammdeginu að ganga um sýningu
Ólafs, því úr hverri mynd skín birta og sólskin.“168
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Þessi lýsing segir að enn votti fyrir áhrifum fyrsta kennara Ólafs sem gisti í Múlakoti,
Ásgríms Jónssonar, sem iðulega hafði túlkaði birtuna í verkum sínum, hvort sem hann notaði
til þess vatnsliti eða olíumálningu sem miðil169 en Ásgrímur var gjarnan kallaður málari
birtunnar. Þetta þótti Ólafi líklega vænt um að heyra en Ásgrímur hafði fallið frá þá um
vorið.170
Á síðari árum sínum sýndi Ólafur næstum árlega og ávallt voru sýningar hans lofaðar í
greinaskrifum fjölda dagblaða, þar á meðal af Jónasi frá Hriflu (1885-1968). Í grein Jónasar
„Fegurð Fljótshlíðar“ sem birtist í Alþýðublaðinu 1962 telur hann upp fjóra listamenn og
skáld Fljótshlíðarinnar fram að tíma Ólafs. Það voru þeir Bjarni Thorarensen (1786-1841)
sem orti þjóðsöng Íslendinga ásamt mörgum öðrum fögrum kvæðum, Þorsteinn Erlingsson
(1858-1914) frá Hlíðarendakoti og næsti listamaður, sem talinn var upp á eftir þessu miklu
skáldum, var Guðbjörg Þorleifsdóttir og lystigarðurinn hennar í Múlakoti sem að mati Jónasar
var fullkomlega sambærilegur stórmyndum meistaranna frá aldamótunum síðustu. Fjórði
listamaðurinn að hans mati var Ásgrímur en Jónas ritar að hann hafi verið landnámsmaður í
Hlíðinni þegar hann dvaldi sumar eftir sumar í Múlakoti, hvort sem var í skemmri eða lengri
tíma í senn. Að lokum fjallar hann um áhrif alls þessa á Ólaf, fegurð sveitarinnar, fegurð
garðsins og kynni hans við marga tugi snilldarmálverka sem Ásgrímur málaði á þeim árum.171
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7

Málarar í Múlakoti

7.1 Brynjólfur Þórðarson
Brynjólfur Þórðarson (1896-1938) listmálari var á meðal þeirra sem dvöldu og máluðu í
Múlakoti, hann var þar sumarið 1923 og málaði.172 Fyrsta og eina sérsýning Brynjólfs, sem
hann efndi til sjálfur, var haldin í Góðtemplarahúsinu árið 1923, sama ár og hann hafði dvalið
í Múlakoti.173 Þar fyrir utan tók hann þátt í ýmsum samsýningum. Brynjólfur var alla tíð mjög
hlédrægur um listsköpun sína en verk hans einkennast af ljóðrænum þokka og bera vott um
einlægni og hófsemi höfundar.174 Hann var heilsuveill alla ævi og lést um aldur fram, aðeins
42 ára að aldri. Yfirlitssýning var haldin á verkum hans í Listasafni ASÍ árið 1971 og í
Listasafni Íslands 1982.175
Á meðal verka sem Brynjólfur málaði er eitt sem sýnir gamla bæinn í Múlakoti. Í því verki
er „líkt og kyrrðin sé algjör, líkt og náttúran standi á öndinni.“176 Það málverk hangir nú í
Landsbankanum á Hvolsvelli en athygli vakti að allir þeir viðmælendur sem höfundur talaði
við, minntust sérstaklega á það verk og hversu vel Brynjólfi hafi tekist að fanga andrúmsloft
staðarins (28. mynd). Þykkur blár litur er ríkjandi í verkinu en í forgrunni er Hlíðin fagur
græn, líkt og nýlega hafi stytt upp. Einnig málaði hann þar verkið Geymslukjallari (29. mynd)
sem er ekki merkt með ártali en það sérkennilega myndefni varð líklega fyrir valinu sökum
veðurfarsins. Að lokum er það verkið Rjúpnafell í Þórsmörk (30. mynd) frá 1931 og er trúlegt
að hann hafi komið við í Múlakoti á leið sinni þangað. Sú mynd einkennist helst af gráum og
jarðbundnum tónum og er að því leiti til ólík hinum tveim sem bjartir litir skera sig úr
bakgrunninum.
Í gestabókum Múlakots er að finna nöfn ýmissa málara og er nokkuð víst að flestir þeirra
urðu innblásnir af náttúrufegurðinni allt um kring og sóttu sér þangað myndefni eftir dvöl sína
á staðnum. Eftir þá liggja verk sem tengjast sveitinni og nærumhverfi hennar á einn eða annan
hátt.

172

Margrét Björgvinsdóttir, „Ólafur Túbals,“ 202.

173

„Listasafn Íslands færð listaverkagjöf eftir Brynjólf Þórðarson,“ Morgunblaðið, 7. mars 1995, 24.

174

Björn Th. Björnsson, Íslenzk myndlist, I. bindi, 240.

175

„Listasafn Íslands færð listaverkagjöf eftir Brynjólf Þórðarson,“ Morgunblaðið, 24.

176

Margrét Björgvinsdóttir, „Ólafur Túbals,“ 202.

55

7.2 Listakonur í Múlakoti
Júlíana Sveinsdóttir kom við í Múlakoti ásamt Sveini (1891-1951) bróður sínum sumarið
1928 og einnig sumarið eftir en þá með vinkonu sinni Kristínu Jónsdóttur (1888-1959)
listakonu og eiginmanni hennar, Valtý Stefánssyni (1893-1963), ritstjóra Morgunblaðsins,
sem var góður vinur Johannesar Larsen þegar hann dvaldi hér á landi.177 Kristín og Júlíana
voru fyrstu íslensku konurnar til að gera myndlist að atvinnu sinni. Ekki er vitað hvort þær
máluðu í Múlakoti en enginn vafi er á að þær völdu sér myndefni þaðan. Eitt verka Júlíönu er
í eigu Ríkislistasafns Danmerkur.178 Ef litið er yfir sýningarskrár hennar er ein teikning sem
ber heitið Frá Fljótshlíð og er frá árinu 1925 sem sýnir fram á að hún var þar einnig oftar en
gestabækurnar gefa til kynna. Það verk er það eina sem ber beina vísun til staðarins
samkvæmt sýningaskrám hennar í vörslu Listasafns Íslands en hins vegar eru til fjölmörg
önnur verk eftir hana sem bera titla sem vísa í nærumhverfi Múlakots.179
Kristín Jónsdóttir brautskráðist fyrst íslenskra kvenna frá Konunglega listaháskólanum árið
1916. Hún bjó áfram í Danmörku en kom heim til Íslands á sumrin og málaði myndir, helst
landslagsmyndir frá heimahögum sínum við Eyjafjörð.180 Hún flutti alfarið heim 1923 með
Valtý manni sínum og Helgu (1923-1968) dóttur þeirra sem þá var á sínu fyrsta aldursári.181
Þrátt fyrir að reka gestkvæmt heimili og vera gift umsvifamiklum þjóðmálamanni,182 tókst
Kristínu að sameina list sína og fjölskyldulíf, en hún var eina konan á Íslandi sem hafði
atvinnu af málaralist fram að síðari heimstyrjöld 183

7.3 Ýmsir aðrir listamenn
Jóhann Briem (1907-1991) og Eyjólfur Jónsson Eyfells komu báðir í Múlakot árið 1927. Til
eru tvö verk eftir Eyjólf í eigu Listasafns Íslands sem tengjast nærumhverfi Fljótshlíðar en þau
eru bæði frá árinu 1923, Tindafjöll og Úr Húsadal á Þórsmörk (31. mynd) Þar sem Eyjólfur
var fæddur og uppalinn í Seljalandsseli undir Eyjafjöllum er ekki hægt að færa rök fyrir að
hann hafi málað verkin er hann dvaldi í Múlakoti.184 Gunnlaugur Blöndal kom í júlílok ári
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síðar, sumarið 1928185 og tókst að hafa upp á einu verki eftir hann með myndefni úr Fljótshlíð
frá því ári. Við fyrstu sýn svipar myndefnið til Háamúla sem margsinnis hafði verið málaður
en svo er ekki, þetta verk sýnir Nikulásarhús í Fljótshlíð, fæðingarstað Nínu Sæmundsson
(1892-1965) myndhöggvara. Pensildrættirnir eru mjúkir líkt og einkennir flest önnur verk
hans og draumkenndur tónn liggur yfir verkinu. Ljósir litir vinna á móti þeim dökku og miðla
þannig landslaginu, jökulinn fjólublár, bleikur og grænn í fjarska og þykkt skýjamynstur
skríður yfir hann líkt og svo oft vill vera og Þverá rennur óbeisluð yfir aurarna neðan við
Hlíðina. Það sem er óvenjulegt við þetta verk er að efst í Hlíðinni má sjá móta fyrir
mannverum á göngu en ekki var algengt að listamenn frá þessum tíma hefðu menn í
landslagsverkum sínum. (32. mynd).
Sumarið eftir síðari ferð Ólafs og Larsens skráðu margir þekktir málarar sig í
gestabækurnar. Eggert Guðmundsson og Jón Engilberts komu saman 25. júlí. Ekki er vitað
hvort Eggert hafi málað á meðan á dvöl þeirra stóð en hann dvaldi þar einungis í þrjá daga
það sumar. Tvö verk hans vitna í Njáls sögu, þar sem Fljótshlíðin er oft sögusviðið, en verkin
eru Víg Þráins og Gunnarshólmi.186 Sú saga er landsþekkt og ekki var óalgengt að listmenn
sæktu sér innblástur í hana og aðrar sögur og ævintýri, því getur vel verið að hann hafi gert
verkin út frá henni frekar en staðháttum.
Hjónin Barbara (1911-1975) og Magnús Á. Árnason voru einnig tíðir gestir í Fljótshlíð og
gistu þau oft í Háamúla. Þar eru enn til einlægar og fallegar myndir eftir Barböru af Einari
Sigþórssyni (1940-) sem ungbarni í vöggu en hann býr enn í dag á bænum, því miður náðist
ekki að fá eintak af því verki afhent í tæka tíð. Þrátt fyrir að þau hafi gist á Háamúla er vitað
að þau gistu einnig í Múlakoti og talið að það hafi verið sumarið 1950.187 Engar gestabækur
hafa varðveist frá því sumri en hvorugt þeirra ritar í gestabækurnar árin á undan né á eftir þó
líklegt megi telja að þau hafi lagt þangað leið sína til að upplifa sumarkvöld í garðinum
fræga.188

7.4 Jón Engilberts
Jón Engilberts (1908-1972) dvaldi oft á tíðum í Múlakoti og stundum langdvölum en sumarið
1931 dvaldi hann þar í tíu daga eða frá síðari hluta júlímánaðar til 5. ágúst.189 Ekki er auðvelt
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að komast yfir heimildir um þau sumur sem hann dvaldi á staðnum, t.d. er ekki minnst á það í
bókinni Hús málarans sem fjallar um líf og starf listamannsins. Aftur á móti fjallar Tove
(1910-1995) eiginkona hans um það í bók sinni Eins manns kona.
Um sumarið fórum við að Múlakoti í Fljótshlíð og Jón málaði sem mest hann
mátti og haustið 1943 hélt hann sína fyrstu sýningu í vinnustofu á annarri hæð
hússins sem þá var full búin. Allar myndirnar seldust og skuldirnar voru greiddar
upp [. . .] Við vorum alltaf á Þingvöllum eða í Múlakoti á sumrin á þessum árum
og Jón hélt árlegar sýningar. 190

Ingibjörg Guðmundsdóttir (1941-) átti heima í austurbænum í Múlakoti fram til sextán ára
aldurs og var daglegur gestur hjá Ólafi, Láru og Guðbjörgu í vesturbænum. Hún man glöggt
eftir Jóni Engilberts sem árlegum gesti á hótelinu, henni fannst hann vera skemmtilegur
maður sem spjallaði oft við hana og leyfði henni að sitja hjá sér og fylgjast með sér mála.191
Jón og Tove fluttu til Íslands árið 1940, þegar síðari heimsstyrjöldin var að breiðast út um
Evrópu, og byggðu sér hús á horni Rauðarárstígs og Flókagötu. Í árslok 1943 efndi Jón til
sýningar þar á þrjátíu olíumálverkum og yfir tvöhundruð teikningum og vatnslitamyndum
sem hann hafði málað margar hverjar austur í Fljótshlíð þá um sumarið. Vatnslitamyndin sem
hann gerði af lystigarði Guðbjargar sem áður var fjallað um, var á meðal þeirra verka.192
Þessari fyrstu sýningu Jóns Engilberts, eftir að hann flutti heim, var vel tekið og í umsögn um
hana skrifaði Jóhann Briem m.a.:
Málverk Jóns eru tilkomumikil og glæsileg. Í landslagsmyndunum er tign og
þungi en hiti og mýkt í mannamyndunum. Verkin eru fjölbreytt og meðferðin
mjög breytileg, þótt öll beri verkin merki sama höfundar. Þar er enginn
utanaðlærður stíll, engin tilhneiging til að steypa allt í sama mótinu.193

Upp frá þessum tíma varð landslag áberandi í verkum hans þar sem fólk í
náttúrunni eða náttúran sjálf er skynjuð sem táknmynd persónulegar reynslu.194
Þau höfðu stefnt á að flytja aftur til Danmerkur að stríði loknu en þegar hætt var við þau
áform fóru þau árlega þangað í heimsókn og gistu hjá fjölskyldum eða vinum. Stundum kom
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það fyrir að Jón varð eftir heima að mála og dvaldi hann þá iðulega á Þingvöllum eða í
Múlakoti.195 Jón var afkastamikill í ferðum sínum í Fljótshlíð líkt og sjá má á sýningarskrá frá
sýningu sem hann hélt um vorið 1953 í Listamannaskálanum. Þar sýndi hann 113 verk, þar af
voru 21 með heiti sem vitnuðu í nágrenni Múlakots og 14 sem vitna beint í bæinn. Önnur
verk, líkt og Heimasætan og Gleðskapur í sveit, gefa til kynna að þau hafi verið máluð þar en
ekki er hægt að fá það staðfest.196
Sumarið 1934 rituðu Sigurjón og Tove Ólafsson (1909-1992) nöfn sín í gestabók en
ólíklegt er að þau sem myndhöggvarar hafi unnið að verkum sínum þar. Hjónin og
listmálararnir Greta og Jón Björnsson skráðu sig einnig í gestabækurnar sumarið 1931.197
Ekki tókst að hafa upp á verkum eftir þau frá því ári en verk hennar af Múlakotsgarðinum
þöktum þykkri ösku frá Heklugosinu 1947 sem áður var fjallað um sýnir fram á að hún hafi
dvalið þar oftar en gestabækur Múlakots gefa til kynna. Verkið er úr lystigarði Guðbjargar og
þekkist af trénu lengst til vinstri á myndinni en það er jafnframt elsta tré garðsins.198
Gunnlaugur Scheving, fyrrum skólafélagi Ólafs Túbals, var einnig meðal þeirra listamanna
sem rituðu sig einungis einu sinni í þær gestabækur sem varðveist hafa en vitað er að hann
kom mun oftar í Múlakot.199
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8

Gunnlaugur Scheving.

8.1 Heim að loknu námi
Gunnlaugur Scheving (1904-1972) var tíður gestur í Múlakoti þó að gestabækurnar beri þess
ekki merki. Þeir Ólafur Túbals höfðu kynnst lítillega við nám í Kaupmannahöfn en áttu eftir
að kynnast mun betur nokkrum árum síðar en það á sér nokkra forsögu.
Þegar Gunnlaugur snéri aftur frá námi settist hann að í heimabæ sínum Seyðisfirði og lifði
þar við kröpp kjör. Lítill skilningur var á myndlist í þorpinu og ritaði hann bréf til vinar síns
Ragnars Ásgeirssonar í júlí 1933 þar sem hann fjallar um hve erfitt það sé að búa þar, svo
útskúfaður frá listmenningu, eins og hann tiltekur í bréfinu til Ragnars.
[. . .]Það væri ósk mín að koma til Reykjavíkur og búa þar. Hér er mjög þreytandi
og einmannalegt þegar til lengdar lætur. Sérstaklega er leiðinlegt að vera
útilokaður frá öllum listamönnunum og sýningunum og slíku lífi. - Fólkið er
auðvitað gott undantekningarlítið - en einstjáningslegt og praktískt af endalausri
umhugsun og striti fyrir daglegu brauði." [. . .]200

Gunnlaugur undirbjó sýningu í Reykjavík 1933 þar sem hann vissi að það væri eini
staðurinn á landinu sem hægt væri að þéna á listaverkasölu. Sýningin var til húsa í
Oddfellowhúsinu og hafði hann töluvert upp úr sýningunni og var það helst Markúsi Ívarssyni
(1884-1943) að þakka. Markús var annar stofnenda Vélsmiðjunnar Héðins og safnaði
íslenskum listaverkum á þriðja og fjórða áratug 20. aldar.201 Hann var einn fyrsti
listaverkasafnari Íslands sem kom til með aðstoð hans við fátæka listamenn en jafnt og safn
hans stækkaði óx áhugi hans og þekking á list og að lokum varð hann einn kunnáttumesti
maður síns tíma um íslenska myndlist.202 Markús keypti nokkrar litlar myndir og eina stóra
mynd af mönnum á báti sem kostaði 1000 kr. Fyrir þá mynd borgaði hann Gunnlaugi 100 kr.
á mánuði sem voru miklir peningar fyrir hann. Haft var eftir Gunnlaugi eitt sinn að ef ekki
hefði verið fyrir Markús hefði hann líklega ekki þraukað sem listmálari á þessum árum.203
Vorið eftir ritar Gunnlaugur Ragnari aftur, þar sem hann fjallar um dvöl sína í Reykjavík á
meðan á sýningunni stóð en þar kvað við annan tón.
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Okkur líður samt vel, hér er að ýmsu leiti gott að vera að sumu leiti betra en í
Rvík - Jeg var orðinn leiður á þeim bæ í haust. Þar er mikill leiðinda krítur á milli
listamanna þar, og þó maður óski að vera utan við það því mikið af því öllu saman
eru deilur um lítilsverð málefni - er það erfitt. Að mínu áliti eiga listamenn að
hugsa um sitt verk og láta aðra eiga sig.204

Það er greinlegt að harðorð skrif blaðamanna, gagnrýnenda og listamanna fóru fyrir
brjóstið á honum og hann hefur ekki kunnað við stemmninguna sem hafði náð yfirhöndinni í
listheiminum í Reykjavík. Næsta bréf hans, tveim mánuðum síðar, endar í sama tóni.
Kv. . . . . Jeg kem til Rv. einhverntíma, helst eftir svo langan tíma sem hægast er,
þar er leiðinlegt að koma, þó auðvitað sé þar margt ágætis fólk. En jeg vil nú
heldur vera hér eða einhverstaðar þar sem er friður. Jeg lít svo á að maður eigi
ekki að vera að skipta sjer af óviðkomandi, láta aðra eiga sig, en hugsa um sitt
verk. Maður hefur nóg að gjöra með það.205

8.2 Breytt myndsköpun
Gunnlaugur flutti síðar til Reykjavíkur og eftir það átti myndlist hans eftir að taka
markvissum breytingum. Það var þó ekki borgin og umhverfi hennar sem átti eftir að hafa
áhrif á það sem koma skyldi því á þessum tíma „uppgötvaði“ hann Suðurlandsundirlendið,
víðáttu þess og fjarlæg fjöllin. Í augum Austfirðings var það landslag nær fjallalaust en bjó á
sama tíma yfir andrúmslofti ómælanlegs frelsis þar sem fjöllin voru ekki lengur umvefjandi.
Þessi kynni við suðurland komu til vegna Ragnars Ásgeirssonar sem þá bjó á Laugarvatni og
bauð honum að dvelja hjá sér um tíma. Eftir það fór Gunnlaugur margar bílferðir um
Suðurlandið og kviknuðu þar fjöldi hugmynda að verkum er hann keyrði fram hjá venjulegum
daglegum störfum sveitafólks sem birtust honum sem augnablikssýn.206
Fyrsta verkið, sem Gunnlaugur málaði innblásinn af víðerni Suðurlandsins, var af fólki
sem sat að snæðingi úti í náttúrunni. Þetta var stór mynd, ─ eða öllu heldur löng því að lárétt
og vítt landslagið sniðu henni stakk. Það verk eyðilagði Gunnlaugur sjálfur á sínum tíma en
hugmyndin var fædd um þessa myndgerð sem átti eftir að einkenna myndsköpun hans um
langt árabil. Ástæða þess að hann fylgdi þessari myndsmíð ekki eftir var sú að hann kynntist
annars konar myndheimi á sama tíma. Sá staður var Grindavík en það var Sigvaldi Kaldalóns
(1881-1946), tónskáld og læknir, sem bauð honum að koma og dvelja hjá sér og mála í næði.
Gunnlaugur bjó enn við mjög bág kjör á þessum árum og þáði boðið feginn og átti eftir að
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dvelja hjá Sigvalda yfir nokkur sumur,207 en honum leið aldrei betur en þegar hann málaði í
litlum plássum úti á landi.208

8.3 Gunnlaugur í Múlakoti
Um vorið 1942 var Gunnlaugur við slæma heilsu. Hann hafði verið í Grindavík í þrjár vikur
en þurfti að fara heim vegna veikinda og lá á spítala í níu vikur vegna bólginna kirtla. Heilsan
var farin að verða betri og hann þráði að komast út í náttúruna eftir langa inniveru og ritaði
enn til vinar síns Ragnars Ásgeirssonar.
Nú er mér farið að batna, og mig langar út í sveit til að hreinsa mig. Jeg þori ekki
að fara út að hrauni aftur því ég veiktist er jeg kom þangað, en þraukaði í þrjár
vikur, en varð svo að fara hingað. Jeg var þar í fyrra en þá varð jeg líka lasinn, en
þó ekki mikið. Nú vona jeg að mjer batni sem fyrst, sem stendur er jeg svo
þreyttur að jeg get ekkert gjört. Mig langaði til að vera í Grindavík og var búinn
að fá loforð fyrir skólanum til að mála í en nú veit ég ekkert hvort jeg get verið
þar. Kaldalóns hefir fjölda af skyldmennum, þar er allt fullt. Ef þú veist um
einhver góðan ódýran stað, og helst fallegan værir þú vís að hafa mig í huga. Jeg
ætlast nú ekki til að þú farir að útvega mjer neitt. Það væri aðeins ef þú vissir um
eitthvað, jeg veit nú heldur ekki hvenær ég kemst hjeðan. Jeg vildi óska að ég gæti
málað um lengri tíma úti á landi, en í Grindavík held jeg sje ekki gott núna, en jeg
þarf samt að fara þangað og sækja dót mitt því jeg skildi það allt eftir.209

Svarið við þessu bréfi hefur ekki fundist en samkvæmt sýningarskrá á yfirlitssýningu
vatnslitaverka Gunnlaugs, sem haldin var í Stöðlakoti, er elsta verk hans frá Suðurlandi frá
sama ári, 1942, og ber titilinn Austan úr Fljótshlíð. Annað verk var á sömu sýningu,
Þórólfsfell og Geitland frá 1943 og sýna þau fram á að Gunnlaugur dvaldi í Múlakoti og fór
samstundis að vinna er hann kom þangað og varð hann eftir það reglulegur gestur þar á bæ.210
Hann fór aftur að reyna fyrir sér með stór mótív og eftir nokkrar tilraunir málaði hann
geysistóra mynd sem sýndi bændahjón í haga með liggjandi kú sér við hlið, táknmynd um
sameind fólks og skepnu við landið sjálft. Það málverk skipaði síðan öndvegi meðal verka á
sýningu þeirra Þorvaldar Skúlasonar (1906-1984) haustið 1943 en þeir unnu síðan aftur saman
árið 1945, þá ásamt Snorra Arinbjarnar (1901-1958) við myndskreytingar á Brennu-
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Njálssögu.211 Nöfn þeirra er ekki að finna í gestabókum Múlakots það sumarið svo að ekki er
víst hvort þeir voru þar þegar þeir unnu að verkinu.
Gunnlaugur Scheving skráði sig eingöngu árið 1953 í gestabækur í Múlakoti en hann gerði
þó nokkur verk þar bæði utan- og innandyra.212 Ingibjörg Guðmundsdóttir frá AusturMúlakoti man eftir honum sem árlegum gesti og minnist hún hans sem þöguls einfara sem
hélt sig hvað mest út af fyrir sig.213 Mörg landslagsverka hans eru ekki staðbundin. Líklegt er
að hann hafi sótti sér innblástur í sveitina og láglendið þar í kring en sumarið 1955 málaði
hann óvenju margar innimyndir sem vísuðu til Múlakots. Það má útskýra með veðurfari þess
sumars en það fékk viðurnefnið 'rigningasumarið mikla'. Þá rigndi nær allt sumarið, bátar
slitnuðu frá höfn í stormi 29. júní og má segja að ekki hafi birt almennilega upp fyrr en 6.
október.214 Á sýningu, sem haldin var Gunnlaugi til heiðurs í Listasafni Íslands 1970, voru
þrjú vatnslitaverk sem bera titil er vísa til innviða Múlakots, Blóm í Múlakoti, Stofan í
Múlakoti og Herbergið í Múlakoti. Einnig er verk sem ber titilinn Eyjafjallajökull og telur
höfundur líklegt að það hafi verið málað eftir útsýni út um einn af gluggum bæjarins. Öll
þessi verk eru í einkaeigu og voru lánuð safninu á meðan á sýningunni stóð.215
Ýmis önnur vatnslitaverk eru til eftir Gunnlaug úr Múlakoti en þau eru án ártals. Fyrstu tvö
verkin sem eru til umfjöllunar eru vatnslitaverk sem hann vann utandyra og sýnir annað þeirra
Múlakotsbæinn með dökkum tónum, Úr Fljótshlíð (34. mynd). Rigningarlegt er á myndinni
en einnig getur verið möguleiki á að kvöldi sé farið að halla og sólin fallin í skugga
hlíðarinnar. Síðara utandyraverkið ber á vissan hátt léttara yfirbragð en litirnir eru jafnframt
jarðbundnari í myndinni Í Fljótshlíð (33. mynd). Aðrar vatnslitamyndir málaði hann
innandyra og gefa þær vísbendingar um hvernig þar var um að litast. Innimynd (35. mynd) er
af eldhúsinu með marglitar gólfflísarnar en sú síðari, Í stofu (36. mynd), er úr borðstofunni og
sýnir þar uppdekkað matarborð.216 Athygli vekur að eina olíumálverkið eftir hann frá
Múlakoti Innimynd frá Múlakoti (37. mynd), sem til er í eigu Listasafns Íslands, er dagsett
árið 1972 en Gunnlaugur lést 9. september það sama ár. Sú mynd var máluð eftir minni og
sýnir að hugur hans hafi verið í Múlakoti allt fram á síðustu stundir á hans lífsleið.
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Þeir listamenn, sem gistu í Múlakoti, virðast hafa haldið sig út af fyrir sig og ekki verið
mikið á meðal annarra gesta sem sóttu staðinn. Þeir hafa komið þangað til að vinna og eytt
flestum dögum og jafnvel kvöldum við þá iðju. Ólíkt Gunnlaugi þá sóttu aðrir listamenn sér
myndefni í náttúruna umhverfis bæinn. Líkt og greina má á bréfaskrifum Ásgríms til bróður
síns frá árinu 1917 má sjá að hann nýtti rigningardaga til að vinna í verkum sem hann hafði
áður byrjað á meðan Gunnlaugur nýtti sér það sem fyrir augu bar inni á bænum.217
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9

Múlakot

Eftir að Ólafur féll frá 1964 breyttust aðstæður í Múlakoti því þá hvarf aðal aðdráttarafl
staðarins. Rekstur gistiheimilisins og veitingastaðarins hélt áfram en það var Ólafur Túbals og
viðvera hans sem hafði laðað fólkið þangað. Þegar hann var heima við var hann ávallt í
hlutverki gestgjafans, hann sat úti með gestunum ef veður leyfði og spjallaði um daginn og
veginn en hans uppáhalds viðfangsefni var ávallt menningartengt. List, listasöfn, hinar ýmsu
stefnur innan þeirra og allt sem að því kom. Eftir að hann féll frá hélt reksturinn áfram en Lára
var áfram í eldhúsinu að matreiða fyrir gestina og hafði lítinn tíma til að sinna þeim og
spjalla.218 Þau Ólafur voru ólíkir persónuleikar, hann sótti í athygli og vildi gjarnan halda tölu
við hvert tækifæri en Lára hafði hins vegar lítinn sem engan áhuga á athygli.219 Þau voru þó
ekki svo ólík að illa færi á milli þeirra, rík ást einkenndi hjónaband þeirra alla tíð og mikil
hamingja var á meðal allra fjölskyldumeðlima og náði sú ást og umhyggja út til gesta þeirra
sem allir fundu sig hjartanlega velkomna í Múlakoti.220

9.1 Framtíð Múlakots
Múlakot stóð autt í mörg ár, varð að eyðibýli og garður Guðbjargar fölnaði með árunum..
Sigríður Hjartar (1943-) og Stefán Guðbergsson (1943-), núverandi eigendur staðarins, voru
tilbúin að gefa gamla bæinn gegn því að hann yrði endurbyggður og varðveittur til frambúðar.
Í kjölfar þess var bærinn friðlýstur 2014. Húsið er vel varðveitt og þar er nær engu búið að
breyta en það er úr sér gengið og brýn þörf er á uppbyggingu staðarins. Stofnuð hefur verið
sjálfeignarstofnun sem vinnur markvisst að uppbyggingunni. Styrkur hefur verið veittur til
viðgerða og eru framkvæmdir hafnar en þær ganga hægt þar sem upphæðir eru ekki háar.
Safna þarf peningum og mynda hreyfingu um verkefnið til að það gangi vel fyrir sig.
Markmið verkefnisins er að í Múlakoti verði sýning um sögu bæjarins, málaralistina sem
honum tengdist, upphaf hótelrekstrar í sveitinni og sögu lystigarðs Guðbjargar Þorleifsdóttur.
Viðamikil málstofa var haldin um verkefnið í Goðalandi, félagsheimili Fljótshlíðinga,
laugardaginn 8. nóvember 2014 og komu margir þar að til að fjalla um bæinn og mikilvægi
þess að viðhalda sögu hans.221 Í ágústlok 2016 var þar svo haldin ljósahátíð þar sem marglitar
perur voru hengdar upp um garðinn og gaf það sýn á stemninguna og rómantíkina sem þar
ríkti og laðaði að sér ferðalanga sem voru tilbúnir að leggja á sig langa leið til að eyða þar
kvöldstund.
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Niðurstöður
Á fyrrihluta 20. aldar var mikil ásókn í Múlakot og ljóst að staðurinn naut gífurlegra vinsælda
á meðal íslensks almennings og erlendra gesta sem hingað lögðu leið sína. Gistingu til sveita
var að finna víða um land og í Fljótshlíð á fleiri bæjum en í Múlakoti. Bærinn var langt um
fram þá staði vinsælasti áfangastaðurinn í Hlíðinni og þurfti, fljótlega eftir að þar hófst rekstur
gistiheimilis, að byggja við húsið til að anna eftirspurn. Ástæður vinsældanna voru
margþættar. Líklegt má telja að upphafið megi rekja til ásjónar ferðalanga í fylgd Túbals yfir
Markarfljótið sem iðulega höfðu næturdvöl í Múlakoti áður en lengra var haldið. Við komu
vegar frá Reykjavík inn í Fljótshlíð og brúun fljóta á suðurlandi um og eftir aldamótin 1900,
má segja að Suðurlandið hafi opnast landsmönnum og ferðalög jukust til muna.
Lystigarður Guðbjargar í Múlakoti varð fljótt landsþekktur fyrir þær plöntur og tré sem
hún ræktaði, án fordæmis hér á landi. Marglitar plöntur og há tré sem skreytt voru lituðum
ljósum sem lýstu upp garðinn og skapaðist því ævintýralegur og eftirminnilegur blær yfir
bænum. Það var þó og var það samdómaálit allra sem veittu viðtöl við rannsókn á
viðfangsefninu að þrátt fyrir það var helsta aðdráttarafl staðarins fjölskyldan í Múlakoti.
Viðmót þeirra gagnvart gestunum, hvort sem þeir stoppuðu þar dagsstund eða dvöldu þar í
lengri eða skemmri tíma ferðalögum, þá fundu allir sig velkomna þar. Ólafur Túbals var ávallt
í hlutverki gestgjafans þegar hann var heima við. Hann sat með gestum, borðaði með þeim og
ræddi meðal annars um menningu og listir, landsins gang og nauðsynjar auk heimsmálanna.
Ólafur bjó yfir sterkum persónuleika, hann tók stöðu sína sem listamanns alvarlega, var
meðvitaður um ímynd sína og útlit, var sem bóhem til fara og fór sínar eigin leiðir jafnt í
klæðaburði og háttarlagi. Hann var samt sem áður ávallt góður og vinarlegur, og voru margir
sem sóttu eftir félagsskap við hann.
Ásgrímur Jónsson var fyrstur til að leggja leið sína í Múlakot þar sem hann sóttist eftir
ídealísku landslagi þess tíma; víðum sjóndeildahring, fjöllum og tærum íslenskum himni. Eftir
að hafa uppgötvað náttúruperlur Fljótshlíðar benti hann öðrum listamönnum á Múlkot,
viðmótið þar og að þar væri mögulegt að vinna óáreittur að myndlist. Í kjölfar þess lagði
fjöldi listamanna einnig leið sína þangað og nýttu náttúruna í myndefni sitt og má þar helst
nefna Kristínu Jónsdóttur, Júlíönu Sveinsdóttur, Eggert Guðmundsson, Jón Engilberts og
Gunnlaug Scheving. Myndir Gunnlaugs Scheving njóta þó ákveðinnar sérstöðu vegna
innimynda sem hann gerði og veita okkur í dag sérstaka innsýn í hvernig var umhorfs
innandyra í Múlakoti.
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Í upphafi þessarar rannsóknar var lagt upp með að sýna fram á að Múlakot hafi verið
listamannanýlenda, sambærileg þeim sem spruttu upp víða í Evrópu um og eftir aldamótin
1900 og drógu til sín listamenn sem settust þar jafnvel að markvisst til að vinna að listsköpun.
Við samanburðinn var ekki hægt að komast að þeirri niðurstöðu að bærinn í Múlakoti félli
undir þá skilgreiningu að vera listamannanýlenda. Múlakot var gistiheimili sem aðallega var
nýtt yfir sumartímann og naut mikilla vinsælda hjá landsmönnum öllum og heimildir sýndu
ekki fram á að listamenn hafi verið þar meira velkomnir en aðrir gestir. Þeir greiddu fyrir dvöl
sína líkt og aðrir og ekki finnast heimildir um að þeir hafi greitt fyrir sig með verkum sínum.
Þrátt fyrir að geta ekki gefið Múlakoti titilinn 'listamannanýlenda' þá má vel skilgreina staðinn
sem mikið menningarheimili þar sem listir og menningarlegar umræður voru ávallt í hávegum
hafðar.
Á bænum Húsafelli í Borgarfirði þangað sem listmenn sóttu einnig á fyrri hluta 20. aldar,
var annars konar stemmningu að finna. Þar var ekki rekið gistiheimili en þrátt fyrir það sóttu
listmenn þangað til að mála. Líkt og með Múlakot var það Ásgrímur Jónsson sem benti öðrum
listamönnum á staðinn sem leiddi til upphafs ferða þeirra þangað. Nokkrir listmálarar áttu
eftir að dvelja samtímis á Húsafelli og mála úti í náttúrunni, ræða listsköpun, stefnur og stíla.
Ekki reyndist gerlegt að færa rök fyrir því að í Húsafelli hafi verið listamannanýlenda þar sem
ferðir myndlistarmannanna þangað voru að mestu styttri ferðir yfir sumartímann og enginn
þeirra settist þar að.
Þegar Ólafur Túbals var við nám í Konunglegu Akademíuna í Kaupmannahöfn veturinn
1928-1929, kynntist hann öðrum listamönnum sem síðar áttu eftir að sækja hann heim í
Múlakot. Þau kynni voru honum mikilvæg og stuðluðu eflaust að aukinni víðsýn og skilningi
á framúrstefnulist sem þá var að ryðja sér til rúms meðal ungra listamanna. Ólafur virðist
almennt hafa borið virðingu fyrir listum sem hefur gefið honum umburðarlyndi fyrir
mismunandi tjáningarformum hennar. Hann var sjálfur hefðbundinn landslagsmálari og hélt
sig við það form alla tíð og blandaði sér lítið í opinberar umræður um hvað væri rétt list eða
röng. Þær deilur áttu heldur ekki heima í Múlakoti. Þessi afstaða hans til listarinnar og
listamanna kemur einnig í ljós á þeim myndlistarsýningum sem haldnar voru í tilefni
Alþingishátíðarinnar. Ólafur hafði þá stundað nám með nýrri kynslóðinni en ákvað að sýna
með þeim sem eldri voru þar sem myndefni þeirra höfðaði meira til hans. Þeir yngri létu það
ekki á sig fá og settu Ólaf ekki í hóp þeirra sem voru á móti nýjungum í myndsköpun og eins
og gestabækur Múlakots sýna fram á lögðu þó nokkrir þeirra leið sína í Múlakot sumarið eftir.
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Á fyrrihluta 20. aldar áttu mikil umbrot sér stað í Evrópu og heiminum öllum og var Ísland
þar engin undantekning. Heimstyrjaldirnar höfðu riðið yfir heiminn og hafði sú síðari mikil
áhrif á Ísland, sér í lagi Reykjavík. Fólk flykktist af landsbyggðinni og borgarmenning fór ört
vaxandi og nýjar liststefnur fóru að ryðja sér rúms. Abstraktlist varð að viðurkenndum
listmiðli og við það dvínaði þörf listamanna fyrir að leggja land undir fót og sækja sér
myndefni út fyrir bæjarmörkin. Fjárhagur þjóðarinnar rýmkaðist einnig til muna í og eftir
síðari heimsstyrjöldina og í kjölfar hennar urðu samgöngubætur miklar. Þjóðleiðir breyttust
við brúun stórfljóta og ferðir frá Íslandi til annarra landa urðu algengnari og smám saman fóru
vinsældir Múlakots dvínandi.
Staða Ólafs sem bóhems og listamanns breyttist einnig mikið á þessum árum en hann tók
við rekstri búskaparins í Múlakoti árið 1946 eftir fráfall föður síns og hafði því lítinn tíma til
að sinna myndsköpun og hlutverki gestgjafa. Draga fór úr aðkomu gesta í Múlakot og eftir að
Ólafur féll frá árið 1964 héldu Lára og Reynir elsti sonur þeirra áfram rekstri gistiheimilisins
en Ólafur, megin aðdráttaraflið, var ekki lengur til staðar. Þegar vegurinn var síðar lagður
meðfram Suðurströndinni var Fljótshlíð ekki lengur í alfaraleið og þar með var sérstaða
Múlakots horfin. Fram til dagsins í dag hefur lítið verið gert fyrir bæinn sem stóð sem
eyðibýli í þó nokkurn tíma en í dag hefur átt sér stað mikil vitundarvakning á merkri sögu
bæjarins og vinna nú hinir ýmsu aðilar að því að endur vekja hana og sýna fram á hlutdeild
staðarins innan íslenskrar listasögu.
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Múlakoti, klæðnaður Ólafs Túbals,
án ártals, Byggðasafnið Skógum.
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