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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um myndlistararfleifð Ragnars Jónssonar og sögu Listasafns 

Alþýðusambands Íslands. Ragnar var helsti velgjörðarmaður íslenskra listamanna á síðari 

hluta 20. aldar. Ragnar arfleiddi Alþýðusamband Íslands að stórum hluta síns verðmæta 

málverkasafns, 120 verk í byrjun, og með því var Listasafn ASÍ stofnað árið 1961. Ragnar 

og Hannibal Valdimarsson, þáverandi forseti Alþýðusambandsins gerðu með sér 

heiðursmannasamkomulag um að varðveita verkin en Ragnar setti þau skilyrði með 

gjöfinni að myndlistin ætti að fara sem víðast, sér í lagi til ungmenna og að utan um 

safnkostinn yrði byggt hús. Umfjöllunarefni ritgerðinnar er tvíþætt. Fyrri hluti fjallar um 

Ragnar Jónsson, hugmyndir hans um íslenska myndlist, um aflið sem listirnar geta verið í 

lífum fólks, og hvernig hann sá fyrir sér safnið utan um verkin sem hann gaf 

Alþýðusambandinu. Hugmyndir hans voru nokkrum áratugum á undan reykvískum 

veruleika og falla vel inn í þá þróun sem síðar varð á starfsemi safna. Í síðari hluta 

ritgerðarinnar er rakin saga Listasafns ASÍ, hvernig starfseminni var háttað og hvernig 

Alþýðusambandinu farnaðist að láta hugmyndir Ragnars verða að veruleika. Að lokum er 

varpað fram álitamálum sem verðugt er að skoða í ljósi nýrra tíma hjá safninu sjálfu og 

forystu Alþýðusambandins.  
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Abstract 

This essay is an MA thesis in Museology at the University of Iceland. It is about Ragnar 

Jónsson, a major benefactor of the arts and his legacy in visual arts in Iceland. Ragnar 

donated 120 paintings and sculptures to the Icelandic Confederation of Labour in 1961. 

In return he wanted the confederation to educate the public in visual arts, with 

emphasis on youth and build a museum. The first half of the essay is about Ragnar, his 

ideas about the visual arts in Iceland, about the role art can play in people´s lives and his 

vision for the future museum. The second half is the history of the museum that was 

established around his gift, the Confederation of Labour Art Museum and how it 

managed to handle the precious gift. The essay ends with thoughts that have arisen in 

the process of writing. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í safnafræði við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 

prófessor við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Notast er við APA tilvísunarkerfi af 

leiðbeiningavef ritvers Menntavísindasviðs.  

Ég þakka Sigurjóni hvatningu, hlustun og leiðsögn í ritgerðarsmíðinni sem og náminu 

öllu. Elísabetu Gunnarsdóttur, forstöðumanni Listasafns ASÍ eru færðar þakkir fyrir 

aðstoð við gagnaöflun. Steinunn Valbjörnsdóttir í ritveri Háskóla Íslands var mjög 

hjálpsöm varðandi uppsetningu ritgerðarinnar. Steinunn mín og Kjartan fá þakkir fyrir 

þolinmæði og gæsku á meðan á skrifunum stóð. Svo vona ég að Una litla sem kom í 

heiminn á meðan á skrifunum stóð verði ánægð með nafnið sitt sem var valið undir 

áhrifum frá lestrinum. 
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1 Inngangur 

Einar Ragnar Jónsson, stundum nefndur forstjóri, oft kenndur við smjörlíkisgerðina 

Smára, kom eins og stormsveipur inn í frumstætt landslag listalífs á Íslandi um miðja 20. 

öld. Hann gerðist velgjörðarmaður og kynningaraðili fyrir hönd íslenskra rithöfunda og 

myndlistarmanna. Ástæðan var brennandi áhugi hans og sannfæring um að listirnar 

færðu mannfólkinu betra líf. Eftir að hafa keypt myndlist í áratugi gaf hann ASÍ 120 verk 

árið 1961 og Listasafn Alþýðusambands Íslands, (Gjöf Ragnars Jónssonar í minningu um 

Erlend í Unuhúsi) var stofnað. Í safninu eru mörg af þeim verkum sem álitin eru lykilverk 

í íslenskri myndlistarsögu. Með gjöfinni fylgdi bók sem Ragnar fékk Björn Th Björnsson 

listfræðing til að skrifa um sögu íslenskrar myndlistar. Bókin, sem kom út í tveimur 

bindum árin 1964 og 1973, var fyrsta sinnar tegundar á Íslandi en rannsóknir á sögu 

íslenskrar myndlistar voru nánast engar fram að þeim tíma. Síðara bindi bókarinnar 

fjallar um íslenska myndlist frá árinu 1930 og var að miklum hluta byggt á gjöf Ragnars 

til ASÍ, hún var lykill að safneigninni. Bókin átti að kveikja áhuga fólks á myndlist á 

hlutlausan og upplýsandi hátt en jafnframt átti sala hennar að fjármagna safnhús utan 

um verkin. 

Þegar Ragnar gaf ASÍ verkin árið 1961 var Hannibal Valdimarsson forseti ASÍ en þeir 

Ragnar voru vinir. Ragnar setti gjöfinni þau skilyrði að sýna myndirnar sem víðast um 

landið, að þær kæmust í snertingu við sem flesta, sér í lagi ungmenni, og að byggja utan 

um verkin safnhús, helst úti í náttúrunni. Hugmyndir Ragnars um safnhús voru mjög á 

undan sinni samtíð á Íslandi en hann dreymdi um safn að fyrirmynd Louisiana safnsins í 

Danmörku (stofnað 1958) þar sem náttúra, arkitektúr og samtímamyndlist skapa saman 

einstaka upplifun.  

Ragnar hafði óbilandi trú á umbreytingar- og þroskamætti lista og vildi efla 

fegurðarskyn þjóðarinnar. Hann varð fyrir sterkum áhrifum frá Erlendi Guðmundssyni í 

Unuhúsi og þeim suðupotti í menningarlífi borgarinnar sem hann komst í tæri við í því 

sögufræga húsi. Ragnar gaf stærstan hluta málverkasafns síns til Alþýðusambands 

Íslands eftir að hafa reynt að fá Reykjavíkurborg til að stofna listasafn á sjötta 

áratugnum án árangurs. Ragnar var maður einstaklingsframtaksins á sama tíma og hann 
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var næmur fyrir mannlífi og listum. Ragnar talaði mikið um listir og áhrif þeirra á líf fólks. 

Hann ýtti á ráðamenn að sinna listunum í landinu betur og var umsvifamesti kaupandi 

að myndlist sem hafði verið á Íslandi. Hann orðaði hlutina á hreinskiptinn hátt og lét 

ekkert undan. Í viðtali við Vísi árið 1962 orðaði hann afskipti sín af myndlist á þessa leið: 

„Við verðum öll að leggja fram okkar skerf svo lífið verði ekki óbærilega leiðinlegt. Og ef 

ég ætti að segja, til hvers ég væri með þessi afskipti mín af myndlist, þá væri það helzt til 

að koma í veg fyrir, að fólk yrði leiðinlegt“ (Mesta gjöf á Íslandi, 1962, bls. 9). Árið 1975 

sagðist hann hafa gefið „málverkasafnið alþýðunni til að alþýðan muni ganga í lið með 

listamönnum, gegn stjórmálamönnum og þeirra þrælum“. (Davíð Oddsson og Ragnar 

Jónsson, 1975, bls. 190). Í ljósi ákefðar hans er áhugavert að skoða hvernig 

Alþýðusambandi Íslands farnaðist að halda hugmyndum hans á lofti en með gjöfinni ýtti 

Ragnar ASÍ út í menningarstarfsemi sem sambandið hafði ekki sinnt áður og segja má að 

hafi þar með haft litlar forsendur eða þekkingu til. 

Fyrsti áratugurinn í starfsemi Listasafns ASÍ fór í að safna fé fyrir byggingu safnhúss 

með því að selja bók Björns Th. Aðrar leiðir til fjármögnunar voru einnig farnar og var 

Ragnar virkur í að aðstoða við fjáröflun fram eftir fyrsta áratugnum. Ekkert varð af því að 

húsið yrði byggt, sala bókarinnar dugði ekki fyrir byggingu húss og á endanum fór ágóði 

bókarinnar í rekstur safnsins. Húsnæðismálin hafa verið stærsta vandamál safnsins frá 

upphafi en það var ekki fyrr en árið 1980 að safninu áskotnaðist eigið húsnæði þegar 

það fékk inni í nýjum höfuðstöðvum ASÍ að Grensásvegi. Þrátt fyrir húsnæðisvanda tókst 

safninu fram að því að sinna vel þeim hluta starfseminnar sem sneri að útbreiðslu 

myndlistar um landið. Listasafnið setti upp sýningar á vinnustöðum víða um land í 

samstarfi við verkalýðsfélög og önnur félagasamtök. Að auki var fræðslu- og 

útgáfustarfsemi safnsins á níunda áratugnum blómleg, þegar litskyggnuraðir um íslenska 

myndlist og bækur um myndlistarmenn voru gefnar út. Safnið rak opna sýningarstefnu, 

listamenn sóttu um að sýna og listráð valdi úr umsóknum. Fjölbreyttar sýningar voru í 

húsnæði safnsins sem voru haldnar að frumkvæði listamanna, af listráði safnsins eða í 

samstarfi við innlenda eða erlenda aðila og félagasamtök. Fram að áttunda áratugnum 

var aðeins eitt sýningarrými í Reykjavík, Listamannaskálinn, svo að sýningasalir 

Listasafns ASÍ voru kærkomnir og vel metnir af listamönnum og öðrum listunnendum. 

Listasafnið ASÍ eignaðist sinn besta samastað árið 1997 þegar Ásmundarsalur við 

Freyjugötu var keyptur fyrir starfsemi safnsins. Þegar Ásmundarsalur var seldur 
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fjárfestum vegna rekstrarörðugleika safnsins árið 2016 kom það glöggt í ljós hvað 

starfsemi safnsins og safnkosturinn er dýrmætur en þá urðu mikil mótmæli meðal 

myndlistarmanna og annarra velunnara myndlistar. 

Áhugi minn á efni ritgerðarinnar hófst í grein sem ég skrifaði um sögu Listasafns ASÍ í 

væntanlega bók um sögu listasafna á Íslandi og fyrirhugað er að verði gefin út á síðari 

hluta 2018 í ritstjórn Sigurjóns Baldurs Hafsteinssonar. Við skrifin heillaðist ég af 

Ragnari, persónu hans, hugmyndum um hlutverk lista í lífum fólks, um gæði íslenskrar 

myndlistar og hlutverk hans í menningarsögu þjóðarinnar. Það lá því vel við að stækka 

greinina í MA ritgerð og skoða betur hugmyndir og framkvæmdir Ragnars á sviði 

listanna í landinu og þá sér í lagi myndlistar. Hlutverk hans í sögu myndlistar á Íslandi er 

gríðarleg mikilvægt og hugmyndir hans eiga vel við í dag. Í rannsóknarinni vann ég 

aðallega upp úr tímaritum og dagblöðum, viðtöl og umfjallanir. Bók Ingólfs 

Margeirssonar sem samanstendur af fjölda viðtala við vini Ragnars og samstarfsmenn 

gegnum tíðina reyndist mjög dýrmætur upplýsingabrunnur en Ragnar neitaði að láta 

skrifa ævisögu sína og er þessi bók það sem kemst næst því að vera ævisaga. Ég tók líka 

viðtöl við afkomendur og aðra sem til hans þekktu og skoðaði hluta af bréfasafni hans 

sem liggur á handritasafni Landsbókasafnsins. Saga Listasafns ASÍ hefur ekki heldur verið 

skrifuð í heild sinni áður svo heimildavinna varðandi safnið var aðallega unnin upp úr 

dagblöðum og tímaritum og ársskýrslum Alþýðusambandsins. Ég tók jafnframt formleg 

og óformleg viðtöl við fjölda fólks sem tengist sögu safnsins. 

Nýnæmi efnisins felst í því að saga Listasafns ASÍ hefur ekki verið skrifuð fyrr og 

verður saga safnsins skoðuð í samhengi við væntingar Ragnars. Það er forvitnilegt að 

skoða hugmyndir Ragnars um myndlist og þýðingu listanna í samhengi við sögu 

Listasafns ASÍ. Hugmyndir Ragnars voru langt á undan sinni samtíð; hugmyndir um 

hvernig staður safnhús á að vera, um tilgang og mátt listanna, menntunarhlutverk og 

starfsemi safna og sjálfstæði þeirra frá stjórnmálum. Með ýmsum leiðum og 

velgjörðarstarfsemi vakti Ragnar athygli Íslendinga á myndlist og segja má að hann hafi 

markaðssett myndlist hér heima og erlendis og lyft vitund þjóðarinnar um þetta svið 

listanna á hærra plan. Þegar Ragnar var að hefja umsvif sín í menningarlífinu voru 

þjóðlegar hugmyndir allsráðandi með Jónas frá Hriflu í broddi fylkingar en Ragnar var 

alla tíð talsmaður algers frelsis í listum. Ákvörðun hans um að gefa Alþýðusambandinu 
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verk sín á sér flóknar rætur en Ragnar hafði áður gefið Reykjavíkurbæ sjö verk og hvatt 

til stofnunar listasafns en ekki fengið viðbrögð. Þegar ASÍ seldi Ásmundarsal árið 2016, 

eina húsnæðið þar sem hefur farið nokkuð vel um safnið, hefði verið góður tímapunktur 

fyrir stjórn safnsins að ræða við fagaðila og áhugasama þjóðfélagsþegna um safnið en 

ASÍ fór með málið eins og um einkamál væri að ræða. Á meðan skrifunum stóð talaði ég 

við marga úr myndlistar- og fræðimannastétt og hef fundið að fólki langar að ræða 

málefni safnsins og hefur sterkar skoðanir á því. Málverkasafnið sem Ragnar gaf ASÍ er 

gríðarlega verðmætt í menningarsögulegu tilliti. Ragnar var næmur á list og þeir Björn 

Th Björnsson voru frumkvöðlar þegar kom að rannsóknum, miðlun og útgáfu á bókum 

um myndlist og er ekki úr vegi að halda því fram að þeir hafi búið til íslenska myndlist 

sem vettvang atvinnu og fræða. Viðhorf almennings og allt faglegt starf safna hefur 

tekið stakkaskiptum á þeim tíma sem liðinn er. Menningararfur tilheyrir ekki stofnunum 

heldur þjóðinni sem varðveitir hann fyrir framtíðarkynslóðir til að setja samhengi í sögu 

og sjálfmynd sína. Ábyrgð ASÍ gagnvart meðhöndlun safnsins er tímalaus og þess vegna 

er viðfangsefnið verðugt á þessum tímapunkti þegar Listasafn ASÍ og forysta ASÍ stendur 

á tímamótum. Gjöf Ragnars var félagslegur gerningur til þjóðarinnar og kröfur hans voru 

miðlun myndlistar til þjóðarinnar og bygging safnhúss. Margar spurningar vöknuðu við 

að skoða sögu safnsins í samhengi við óskir og hugmyndir Ragnars. Hvers vegna fékk 

Alþýðusambandið sem aldrei hafði sinnt menningu, þessa dýrmætu gjöf? Hver er ábyrgð 

þiggjanda þegar fyrirmæli eru lítil frá gefanda? Eru einhver viðurlög við að uppfylla ekki 

óskir gefanda? Ef verkefnið er ASÍ ofviða, hvaða úrræði standa til boða fyrir safnkostinn? 

Ekki er ætlunin að reyna að svara öllum spurningum sem hafa vaknað í ferlinu en 

meginmarkmið ritgerðarinnar er tvíþætt:  

 Að varpa ljósi á hugmyndaheim, hlutverk og arfleifð Ragnars Jónssonar í 

íslenskri myndlistarsögu  

 Að skoða sögu Listasafns ASÍ í samhengi við hugmyndir Ragnars og varpa fram 

álitamálum sem koma í ljós við skoðun sögunnar.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar fjallar um Ragnar, hugmyndir hans og framkvæmdir á sviði 

myndlistar og tíðarandann í Reykjavík í málefnum myndlistar. Hugmyndir Ragnars um 

myndlistarsöfn komu úr safnheimsóknum hans í öðrum löndum og voru mjög stórar á 
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íslenskan mælikvarða. Ragnar sá fyrir að söfn myndu breytast og voru hugmyndir hans 

um anda safnheimsókna og starfsemi safna í takt við þróun sem síðar varð, söfn komu 

niður af stalli, urðu opnari, lýðræðislegri og fjölbreyttari. Ragnar vildi sjá sitt safn úti í 

náttúrunni, aðgengilegt, skemmtilegt og sem sjálfsagðan hlut fyrir almenning að njóta. 

Þegar Ragnar var að hefja sína baráttu fyrir virðingu til handa myndlist var landslagið í 

menningarmálum frumstætt og ofurselt þjóðernishugmyndum. Að undangenginni 

árangurslausri tilraun Ragnars til að fá þáverandi borgarstjóra Gunnar Thoroddsen í lið 

með sér að stofna listasafn Reykjavíkur árið 1954 gaf hann Alþýðusambandi Íslands 120 

verk árið 1961. Síðari hluti ritgerðarinnar fjallar um sögu og starfsemi Listasafns ASÍ frá 

stofnun til dagsins í dag. Að lokum verður fjallað um siðferðisleg álitamál sem koma í ljós 

við skoðun sögunnar.  
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2 Ragnar í Smára 

Einar Ragnar Jónsson fæddist á Eyrarbakka árið 1904 þar sem hann ólst upp við lestur 

bókmennta og tónlistarlíf en Eyrarbakki var mikið menningarþorp á þessum tíma. 

Ragnar flutti til Reykjavíkur 16 ára gamall, fékk herbergi í Þingholtsstræti hjá konu að 

nafni Guðrún Erlingsdóttir þar sem hann kynntist Halldóri Laxness, Davíð Stefánssyni og 

fleiri áhrifamiklum listamönnum. Ragnar fór síðan að venja komur sínar í Unuhús til 

Erlends Guðmundssonar þar sem miðpunktur menningarlífsins í  Reykjavík var á þeim 

tíma. Unuhús var athvarf og vin þeirra sem fengust við listir í Reykjavík á þeim tíma 

þegar Íslendingar sáu takmarkað gildi í slíkri iðju. Þar ráku Erlendur og Una Gísladóttir 

móðir hans gistiheimili og eldhús, tóku að sér kostgangara og veittu listamönnum 

bæjarins og fólki með lítið milli handanna húsaskjól og næringu gegn vægu eða engu 

gjaldi. Eftir daga Unu sem lést árið 1924 hélt Erlendur áfram að taka að sé fólk í gistingu 

og þar safnaðist fólk daglega til að ræða lífið og tilveruna og drekka kaffi. Halldór 

Laxness, Þórbergur Þórðarson, Stefán frá Hvítadal og margir fleiri skrifuðu um ár sín í 

Unuhúsi með mikilli hlýju og þakklæti. Halldór Laxness skrifaði um Unuhús í 

Sjömeistarasögunni, Skáldatíma og tileiknaði Erlendi Atómstöðina þar sem segir í fremst 

í bókinni: „Þessi bók er samin í minníngu Erlends í Unuhúsi en honum á ég flest að 

þakka“. Í Skáldatíma rifjar hann upp sín fyrstu kynni af Erlendi:  

Þegar ég var heima í Reykjavík átti ég fleiri stundir með Erlendi syni Guðmundar 

heitins í apótekinu en öðrum mönnum. Ég mun hafa verið fimmtán ára þegar við 

kynntumst, hann tíu árum eldri maður en ég. Una móðir hans hafði leingi verið 

ekkja og bjó í litlu rauðu húsi sem lá að stóru grænu túni. Hún skaut skjólshúsi yfir 

fátæka einstæðinga og volaða menn. Þessi gamla kona kom fram við fólk af 

náttúrulegum alþýðlegum brjóstgæðum, enda gengu þar margir á lagið. Henni 

fannst ekki koma til greina annað en taka fólk að sér ef hún sá með rökum að það 

átti sér einskis úrkosti. Samt vissi einginn til að hún aðhyltist sérstakar 

siðgæðiskenningar né hefði á nokkurn almennan siðferðisáhuga; ég hef ekki heyrt 

að hún hafi reynt að bæta fólk, prédika yfir því eða snúa því frá villu síns vegar: og 

nákvæmlega sömu stefnu hafði Erlendur sonur hennar. Þetta var ókeypis gistihús 

fyrir allt landið. Í því húsi var aldrei til eyrir......Snemma drógust að Erlendi 

listamenn af ýmsu tagi, menntamenn, hugsjónamenn, stjórnmálamenn, 

heimskíngjar og heimspekingar; reyndar fólk af allri hugsanlegri gerð (Halldór 

Laxness, 1999, bls. 14).  
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Erlendur, gæska hans og örlæti og samræður við fastagesti í Unuhúsi höfðu mikil áhrif á 

Ragnar og varð Erlendur eins konar andlegur guðfaðir Ragnars. Ragnar sagði í viðtali um 

Erlend: „Aðeins einn maður þekkti mig til fulls - sem fjármálaglóp og tilraun til manns. Ég 

skulda honum margt, þó met ég það til hæstu skuldanna, að hann bað mig um að gerast 

útgefandi Halldórs Laxness og Þórbergs, og hann óskaði þess að ég eignaðist Unuhús 

eftir sinn dag“  (Guðmundur Daníelsson, 1976, bls. 202).  

Ragnar réði sig til vinnu í smjörlíkisgerðinni Smára árið 1922 þar sem hann gerðist 

síðar annar eigandi. Uppfrá því gerðist „margarínstasjónin“ sem Halldór Laxness kallaði 

svo (Ingólfur Margeirsson, 1982, bls. 18) helsta aflið í fjármögnun listalífs á Íslandi. 

Ragnar gerðist með tímanum mesti velgjörðarmaður sem íslenskir listamenn í Reykjavík 

höfðu átt. Í fyrstu var tónlistin umsvifamest og útbreiðsla hennar, hún var „æskuástin 

sem aldrei kulnaði og engri listgrein gaf hann meira af tíma sínum og kröftum“ sagði Jón 

Nordal í minningargrein um Ragnar (Jón Nordal, 1984, bls. 18). Ragnar stofnaði ásamt 

fleirum Tónlistarfélagið, Tónlistarskólann og Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þegar Flugleiðir 

hófu að fljúga milli Evrópu og Bandaríkjanna greip hann það á lofti og fékk heimsþekkta 

tónlistarmenn til þess að spila á Íslandi á leiðinni yfir hafið. Ragnar áleit 

Sinfóníuhljómsveit uppeldistæki sem væri heilsulind og vörn gegn vonleysi, aflleysi og 

pilluáti þar sem hljómsveitarstjórinn legði til orrustu við smáborgaraskap og basl 

hversdagslífsins (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1961). Ragnar stofnaði bókaútgáfuna 

Helgafell árið 1942. Í grein Jóhannesar Nordal í tilefni 90 ára fæðingarafmæli Ragnars 

segir að fyrirtækið hafi markað tímamót í útgáfu á Íslandi, prentað var í stærri 

upplögum, höfundar fengu í fyrsta sinn sómasamleg laun en jafnframt sóttist hann „eftir 

verkum yngri rithöfunda og var boðinn og búinn til að styrkja efnilega menn til starfa“. 

(Jóhannes Nordal, 1994). Ragnar gerðist útgefandi margra helstu höfunda landsins, m.a. 

Halldórs Laxness og Þórbergs Þórðarsonar og starfaði Helgafell þar til ári eftir andlát 

hans, árið 1985. 

Ragnar minntist oft á fegurðina, að vekja lotningu fyrir henni, að efla fegurðarskyn 

almennings, honum til andlegrar upplyftingar og þroska. Sú hugsun Ragnars að kveikja 

lotningu fólks fyrir fegurðinni var ekki eingöngu bundin við listir en Ragnar stofnaði 

ásamt öðrum Fegrunarfélag Reykjavíkur í þeim tilgangi að fegra borgina með garðrækt, 

trjárækt og því að setja styttur í almenningsrými. Félagið birti leiðbeiningar um trjárækt, 
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veitti verðlaun fyrir fallega garða og hvatti Reykvíkinga og hið opinbera til að fegra 

umhverfi sitt (Bragi Bergsson, 2014). 

Halldór Laxness lýsti fyrstu kynnum sínum af Ragnari í bókinni Afmæliskveðja til 

Ragnars Jónssonar sem gefin var út í tilefni 50 ára afmælis Ragnars árið 1954 en í bókina 

sendu tugir listamanna Ragnari kveðju. Lýsir Halldór Laxness sljóleika hins opinbera 

gagnvart listunum og eyðimerkurgöngu sinni í samskiptum við íslenska bókaútgefendur 

fyrstu 15 ár hans sem rithöfundar þar til hann hitti Ragnar.  

Hlutverk penínga er það, einsog allir vita núorðið, nema kannski stjórnmálamenn, 

að brúa bilið milli þess manns sem leikur á hljóðpípu og hins sem sýður kæfu, 

þannig að þú spilar á hljóðpípu fyrir mig, ég læt þig hafa kæfubelg; og við mætumst 

í gjaldmiðlinum. Fram á vora daga heyrðist því oft haldið fram af almenningi 

hérlendum, sem nú heyrist ekki framar af munni annarra en stjórnmálamanna, að 

það sé “of dýrt” að hafa menníngu, nú í þessari mynd, þá í hinni, okkar fátæka þjóð 

rísi ekki undir hljóðpípu o. s. frv. Okkur var að vísu kent að við værum gáfuð þjóð, 

en samt var gáfnafari okkar leingi vel um megn að brúa hafið milli tveggja 

neytenda, sem hvorugur gat þó lifað án annars lifað á Íslandi, þess manns sem 

samdi bækur og þurfti að borða á meðan, og hins sem framleiddi lífsnauðsynjar en 

komst ekki í manntölu nema þvíaðeins hann læsi bækur. Menn stóðu með 

peníngana í höndunum og dáðust að þessum töfragripum - sem gátu töfrað alt 

nema það að gera listamanni kleift að lifa á verkum sínum.  

Árangurinn af byltingu þeirri sem Ragnar Jónsson gerði á bókamarkaðinum varð 

meðal annars sénn í því að rithöfundum hérlendum var altíeinu orðið kleift að helga 

sig bókmenntastarfi einu saman, það kom í ljós að í þessu fámenna landi gat þrifist 

álitlegur hópur atvinnurithöfunda, en áður var segin saga að höfundar máttu helst 

ekki vera að því að skrifa bækur, urðu að rænast í að sinna þessu tímafreka 

nákvæmnisstarfi einkum þeim stundum þegar þeir voru orðnir sljóir og uppgefnir af 

daglegu brauðstriti. Það er beinum eða óbeinum tilverknaði Ragnars Jónssonar að 

þakka að hér lifa nú fleiri menn sem talist geta rithöfundar að atvinnu ein í sumum 

milljónalöndum...Það sem einkendi starfsemi hans á þessum vettvángi einsog 

öðrum sem vissu að listum var virðing sú sem honum er í blóð borin fyrir 

menningarhlutverki bókmenta og sá vinarhugur sem hann ber af náttúrunni til 

þeirra manna er finna sig kallaða til að stunda skáldskap og list. Hugsjón hans var sú 

að skapa þessum mönnum efnalegan grundvöll með því að brjóta bókinni braut 

heim að húsdyrum sérhvers manns. Þarsem áður hafði verið algild skoðun að 

bækur væru of lítilfjörleg vara til þess að trana henni fram við almenníng nema í 

hófi, þá var það skoðun Ragnars Jónssonar að einginn maður væri of lítilfjörlegur til 

að kaupa bók. Og þegar hann greiddi höfundum ritlaun, þá var það ekki eftir neinu 

reikningskerfi, heldur hef ég vitað hann hamíngjusamastan þegar hann hafði 

ofborgað og meir en það útgáfurétt að einhverri bók sem hann var sannfærður um 

að ræki menníngarerindi, þó fyrirsjáanlegt væri að hún myndi aldrei gera í blóð sitt. 

Ég er feginn að fá tækifæri til að minnast þess áður en ævin er liðin, að sjaldan hef 

ég vitað mann jafnreiðubúinn að brjóta sig í mola til að sinna þörfum annarra 

einsog Ragnar þeirra skálda og listamanna sem hann hafði tekið á forlag sitt, eða 
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réttara sagt framfæri. Hann virtist ævinlega reiðubúinn að fórna persónulegu öryggi 

sjálfs sín fyrir þeirra hag; ég vissi hann koma upp húsum og heimilum fyrir þessa 

skjólstæðinga sína, taka á sig þúngar ábyrgðar þeirra vegna, sívakandi fyrir því að 

þeir hefðu alt sem þeir þurftu hendinni til að rétta þó sjálfur lifði hann með 

fjölskyldu sinni í þraungum húsakynnum og veitti sér ekki munað umfram það sem 

hver umkomulítill þjóðfélagsþegn hefði getað veitt sér. Ég hef stundum verið að 

hugsa hvort hin laungu og nánu kynni hans af Erlendi Guðmundssyni í Unuhúsi 

muni ekki hafa sinn þátt í þessari afstöðu hans gagnvart lífi og listum...En í þeim 

sundurlausu þaunkum sem ég hef hripað niður varð mér fyrst að minnast 

sambandsins milli hljóðpípunnar og kæfubelgsins. Sú líking er fengin að láni úr 

kappræðu sem ég heyrði Ragnar Jónsson einhvern tíma heya útaf fjárhagsstöðu 

lista; hann varði þann málstað að hlutverk penínga væri að auðvelda tilfærslu á 

verðmætum innan þjóðfélagsins, þeir væru aflgjafi til þess að nauðsynlegar 

tilfærslur gætu átt sér stað, en hefðu ekkert annað gildi: “ég sýð kæfu, þú spilar á 

hljóðpípu, peníngarnir eru brúin á milli okkar.” Ef þjóðin heldur, einsog sumir 

stjórnmálamenn gera, að hún rísi ekki undir því að heyra spilað á hljóðpípu, þá er 

það af því að menn eru búnir að gleyma í hvaða skyni peníngar eru búnir til” 

(Halldór Laxness, 1954, bls. 66-68).  

Halldór Laxness lýsir vel örlæti Ragnars vel í greininni og löngun hans til að reyna að fá 

almenning og ráðamenn til þess að meta vinnu listamanna að verðleikum. Ragnar talaði 

mikið um hve sjálfsagt það væri að listamenn fengju greitt fyrir vinnu sína. Í viðtali í 

Morgunblaðinu árið 1954 fjallaði hann um kjör listamanna og sagði það „eðlilegt að 

listamenn þurfi að fá eitthvað fyrir sinn snúð til að skapa listaverk er aðrir njóta“ (Jón 

Þórarinsson, 1954, bls. 9). Hann kvaðst sjaldan reiðast jafn mikið og þegar fólk dragi í efa 

vinnutíma listamanna og fullyrti að listamenn yrðu meðal tekjuhæstu manna landsins, 

yrði þeim greidd tímavinna, enda þótt listastörfin væru ekki metin hærra verði en 

vegavinna. „En hitt er harður kostur, að við, sem njótum verka þeirra, gerum okkur ekki 

grein fyrir, að mikil listaverk krefjast meiri áreynslu, meiri fórna, meiri þjáninga en önnur 

mannleg afrek“ (Valtýr Stefánsson, 1954, bls. 9).  

Ragnar byrjaði snemma að sinna myndlist og keypti hundruði verka um ævina. Hann 

dreifði verkunum víða og var oft með málverk í bílnum sínum til að gefa vinum og 

kunningjum. Hann styrkti listamenn með því að kaupa verk þeirra, kostaði nám nokkurra 

og byggði hús fyrir Sigurjón Ólafsson myndhöggvara (Kristín Heiða Kristinsdóttir, 2003). 

Ragnar leyfði myndlistarfólki að búa endurgjaldslaust í Unuhúsi eftir að hann eignaðist 

það og lánaði og gaf peninga til ótal listamanna svo þeir mættu einbeita sér að 

listsköpun sinni.  Flestallir myndlistarmenn sem ástunduðu list sína af alvöru á þessum 
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tíma höfðu notið góðvildar hjá Ragnari um miðbik aldarinnar. Ragnar var hógvær maður 

og hans starf í þágu listarinnar var óeigingjarnt með öllu. 

Lífsviðhorf Ragnars passaði ekki inn í ríkjandi viðhorf rammgerðra pólitískra hólfa 

samfélagsins og reyndist mörgum erfitt að skilja hann af þeim sökum. Hvernig gat 

frjálshyggjumaður umgengist og stutt sósíalista? Í ítarlegu viðtali Davíðs Oddssonar, við 

Ragnar í Eimreiðinni árið 1975 er hann spurður spjörunum úr varðandi sýn hans á 

ríkjandi isma. Í viðtalinu segir hann starfsgleði athafnamannsins og sköpunargleði 

listamannsins af sama toga. Þjóðfélagið þurfi að búa báðum umhverfi til að þrífast og 

dafna án of mikillar samtryggingar og óhóflegra styrkja frá hinu opinbera. Ragnar sá fyrir 

sér einhvern meðalveg einstaklingsframtaks og aðstoðar hins opinbera í listalífinu sem 

hann kom ekki nákvæmlega í orð en áhættan átti að vera hluti af lífinu, því annars væri 

það svo leiðinlegt. Hann rifjaði upp að fólkið sem hann hafði mest umgengst væru fyrst 

og fremst húmainstar, og sumir þeirra hafi laðast að sósíalismanum því kenningar hans 

voru mannlegar. En „þeir vissu ekki um erfiðleikana, sem voru á framkvæmd hans; að 

maðurinn er spillt dýr og vill ekki yfirgefa sollinn“ (Davíð Oddsson og Ragnar Jónsson, 

1975, bls. 187). Ragnar heldur áfram um stöðu listamanna í samfélaginu:  

Kommúnistar hafa skilið, að það eru engir menn eins miklir áróðurssnillingar og 

listamenn né jafnframtakssamir, ef þeir trúa á málsstað sinn. En þeir eru bundnari 

samvizku sinni en aðrir menn og eru þeir einu, sem veitt geta 

stjórnmálamönnunum nauðsynlegt aðhald. Það er gífurlegur styrkur að hafa 

listamenn sín megin. Og stjórnmálamenn, sem skera upp herör gegn listamönnum, 

eru í raun að fremja sjálfsmorð. Þess vegna er aðeins eitt ráð til fyrir framsýna 

stjórnmálamenn: Þeir verða að skilja listamennina og láta þá fá frið og frelsi til að 

tjá hug sinn. Listamennirnir líta auðvitað fyrst og fremst á sig sem listamenn, en 

ekki sem málsvara einhverra stjórnmálamanna. En hefnd þeirra er skæð. 

Sjálfstæðismenn hafa ekki gert sér grein fyrir því, hvað það er mikilvægt að hafa 

listamennina sín megin - miklu mikilvægara á Íslandi en annars staðar. 

Listamennirnir eru langvoldugasta afl samfélagsins (Davíð Oddsson og Ragnar 

Jónsson, 1975, bls. 188).  

2.1 Myndlist í Reykjavík um miðbik aldar 

Um miðja 20. öld var aðeins einn sýningarsalur fyrir myndlist Í Reykjavík. Það var Lista-

mannaskálinn sem var reistur sérstaklega fyrir myndlistarsýningar af Félagi íslenzkra 

myndlistarmanna árið 1943 á lóð sem Alþingi hafði úthlutað félaginu við Kirkjustræti. 

Húsnæðið átti að vera bráðabirgðalausn til fimm ára en stóð til ársins 1968 þegar það 

var rifið orðið lekt og ónýtt (Nýr listamannaskáli, 1965). Myndlistarmenn höfðu lengi 
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þrýst á hið opinbera að sinna málefnum myndlistar, með því að byggja listasafn og 

kenna almenningi að njóta myndlistar. Árið 1947 skoraði stjórn Félags íslenskra 

myndlistarmanna á Alþingi að byggja húsnæði fyrir listaverk. Í stjórninni voru Þorvaldur 

Skúlason, Jón Engilberts, Jón Þorleifsson, Sigurjón Ólafsson og Ásmundur Sveinsson. 

Áskorunin birtist í Morgunblaðinu og fór stjórnin þess á leit við Alþingi að verja þremur 

milljónum króna á fjárlögum til þess að reisa safnbyggingu fyrir íslenska myndlist. Fram 

kemur ósk um að umhverfi hússins verði fallegt, þar verði garður til að hýsa höggmyndir 

og hvetja þeir til þess að finna góða og hentuga lóð hið snarasta innan Reykjavíkur. 

Stjórnin segir frá því að myndlistarþrá þjóðarinnar sé jafn gömul sögu þjóðarinnar 

samanber hinar víðfrægu lýsingar í gömlu handritunum. „Svo rík var hin myndræna þrá 

þjóðarinnar, að jafnvel hungri og hörmungum tókst ekki að eyða löngun hennar til 

listrænnar starfsemi myndlegs eðlis“. Þrátt fyrir að Íslendingar hafi öðlast sjálfstæði, 

„verður að líta svo á að að þessi listgrein sje ekki viðurkennd af ríkinu, þar sem það ekki 

hefur komið sjer upp almennu listasafni. Af hálfu hins opinbera er myndlistin 

heimilislaus, einstaklingar hafa orðið að hýsa hana, ríkisins vegna virðist hún hafa mátt 

sálast á gaddinum eins og hver annar útburður“ (Skorað á Alþingi að koma upp 

myndlistarsafni, 1947, bls. 1).  

Myndlistarmenn þurftu að bíða í marga áratugi í viðbót til að fá hentuga sýningasali 

fyrir verk sín. Listasafn Íslands fékk ekki almennilega sýningasali fyrr en árið 1987 þegar 

safnið opnaði safnhús sitt að Fríkirkjuvegi. Kjarvalsstaðir opnuðu árið 1973 en þeir eru  

fyrsta byggingin á Íslandi sem var sérstaklega hönnuð fyrir myndlistarsýningar (Listasafn 

Reykjavíkur, 2018).  

Um miðbik aldarinnar voru menningarmál ríkisins að mestu í höndum Jónasar frá 

Hriflu en þeir Ragnar áttu lítið sem ekkert sameiginlegt. Jónas hafði staðið í deilum við 

íslenska myndlistarmenn í upphafi áratugarins sem gekk undir nafninu 

Listamannadeilan. Jónas var mótfallinn samtímalist og myndlistamenn upplifðu sig 

kúgaða af þjóðlegum viðhorfum hans. Bandalag íslenskra listamanna sendi frá harðorða 

yfirlýsingu sem birtist á forsíðu Þjóðviljans árið 1942 með yfirskriftinni „Listamenn 

krefjast fullkomins frelsis“ þar sem stjórnin lýsti yfir vantrausti á menntamálaráð sem fór 

með úthlutun fjármagns til listamanna. Landslagið í málefnum myndlistar var þjóðlegt, í 

takt við sjálfstæðisbaráttuna og innviðir, skilningur og stuðningur lítill sem enginn. 
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Alþingi hafði veitt einhverjum listamönnum styrki frá því um aldamótin 1900 en þó var 

ekkert formfast varðandi styrki á Íslandi fyrr en lög voru sett um listamannalaun árið 

1967. Ragnar var að þessu leyti langt á undan tíðarandanum en til samanburðar við 

starfsemi ríkisins á sviði lista má geta þess að frá árinu 1964 hóf ríkið að úthluta 

„svokölluðum listamannastyrkjum, sem ætlaðir eru til utanferða, ýmist til þess að þeir 

þar vinni að list sinni eða kynni sér listgrein sína“ (Menntamálaráð úthlutar styrkjum til 

listamanna, 1968, bls. 3).    

Það var ekki fyrr en árið 2012 að lög um heiðurslaun voru fest með lögum (Guðni 

Tómasson, 2015) og á svipuðum tíma, árið 2013 kom íslenska ríkið með sína fyrstu 

Menningarstefnu, sem á að vera eins konar leiðarljós fremur en áætlun eða viðmið um 

árangur (Njörður Sigurjónsson, 2013). Um miðbik aldarinnar voru innviðir listalífsins í 

besta falli frumstæðir og enn mjög langt í land að hið opinbera viðurkenndi að myndlist 

væri einhvers virði, og deila má um hvort sá dagur hafi enn runnið upp.  

2.2 Of mikil eigingirni að loka dýrgripi inni: Ragnar og myndlist 

Það var kærkomið fyrir stétt listamanna að fá velgjörðarmann sem Ragnar inn í þjóðlífið. 

Ragnar var næmur á gæði í listum, var í eðli sínu miðlari og hafði að auki mikið 

viðskiptavit. Segja má að hann hafi markaðssett íslenska myndlist, innan lands sem utan. 

Helgafell gaf út þrjár bækur um myndlist á árunum 1949 og 1950, um Jóhannes Kjarval, 

Ásgrím Jónsson og Jón Stefánsson. Þetta voru einar fyrstu bækur á Íslandi um myndlist. 

Ragnar lagði gríðarlegan metnað í að prentun væri sem fullkomnust og að verkin væru 

sem líkust frummyndum sínum á prenti. Þetta á við um alla hans bókaútgáfu um 

myndlist og eftirprentanir málverka. Í mörgum þeirra voru lausar myndir af verkum í 

bókunum svo kaupendur gætu tekið myndir úr bókunum til að prýða veggi heimila 

sinna. Næsta skref í útbreiðslu myndlistar á eftir útgáfunni voru eftirprentanir málverka 

sem prýddu þúsundir heimila á Íslandi frá sjötta áratugnum.  

Ragnar leit á það sem hlutverk sitt að selja fólki endurgerðir verka, hvort sem voru 

bókmenntir, tónlist eða myndlist. Ragnar sagði það svívirðilegt að loka mestu listaverk 

heims inni í einkahíbýlum nokkurra auðmanna. Prentanir góðra málverka veittu fólki 

aðgang að þátttöku í „nýjum og æðri heimi“ (Mesta gjöf á Íslandi, 1962, bls. 9). Hann 

háði baráttu gegn „elítisma“ og fannst eigingirni að loka dýrgripi eins og Fjallamjólk 
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Jóhannesar Kjarval inni. Hann var víða gagnrýndur fyrir endurgerðirnar en varðist 

fimlega með einkennandi orðræðu sinni:  

En að loka dýrgripi inni í heimahúsum einstaklinga, er of mikil eigingirni. Þetta sjá 

allir. Engum mundi nú líðast að loka fyrir öðrum handriti að Njálu og Sjálfstæðu 

fólki. Það yrði tekið með valdi til útgáfu. Ekki er unnt að ganga svo langt í að virða 

eignarréttinn, og er ég þó mikill íhaldsmaður í slíkum málum. Ég held að það hafi 

geysilegt uppeldisgildi að hafa listaverk í heimahúsum en ekki bara söfnum. 

Maðurinn er nú mestan hluta ævinnar heima hjá sér eða á vinnustað. Á þessum 

stöðum, einkum í heimahúsum, ættu að hanga málverk eða vel gerðar 

eftirprentanir, ekki síst meðal unglinga og barna. Listaverk er allt annað og meira en 

það sýnist, ekki fyrst og fremst af einhverju, heldur eitthvað sjálft. Gott listaverk er í 

senn lykill að okkur sjálfum og aðgöngukort að ótal uppsprettulindum mannlegs 

þroska. Það er eitt fyrir mig og annað fyrir þig. Við sjáum mynd, eins og við lesum 

bók, eftir því sem við höfum sjálf þekkingu og þroska til. Bókin og málverkið er eins 

og gáfaður förunautur, sem við tölum við um vandamál okkar. Bæði við og 

málverkið breytist, eftir því sem það kynnist okkur betur og við því. Heimili, sem 

ekki á neitt listaverk, er eins og afskekkt eyja, án sambands við land og fólk. 

Heimilisfólkið verða andlegir einyrkjar, bjargarlausir við aðalbraut. (Of mikil 

eigingirni að loka dýrgripi inni, 1962, bls. 4) 

Ragnar ætlaði sér þrennt með eftirprentunum málverkanna; að kynna íslenzka myndlist 

úti í heimi, að koma þeim í alla skóla landsins til þess að æskan gæti kynnst þeim, og í 

þriðja lagi áttu þær að vera skóli í myndlist fyrir almenning, hann vildi koma þeim í 

heimahús um allt land til að fólk gæti notið þeirra, ekki síst unglingar og börn. Í 

auglýsingum Helgafells um bækur og eftirprentanir var orðunum iðulega beint 

sérstaklega til húsmæðra og uppalenda um knýjandi nauðsyn þess að hafa list í kringum 

ungmenni. 

Mynd 1. Börn yðar geta ekki náð aflmiklum vilja eða andlegum þroska nema umgangast 
listaverk. Auglýsing í Alþýðublaðinu, 11. des. 1959.  
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Mynd 2. Ný og betri kynslóð með þroskaðri smekk, aflmeiri vilja og skýrari dómgreind. 
Auglýsing í Morgunblaðinu 22. des. 1957.  

Sjálfur sagðist Ragnar spegla sinn innri mann alla daga í Fjallamjólk Jóhannesar Kjarval 

og Sumarnótt Jóns Stefánssonar sem hengu á skrifstofu hans, „þær hafa svolítið eftirlit 

með mér, að ég leggist ekki of lágt“ (Gísli Sigurðsson, 1966, bls. 40). Ragnar hélt 
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blaðamannafund í tilefni af útgáfu eftirprentana í júlí 1958 og Alþýðublaðið skrifaði um 

mikil áform um sýningar á erlendri grundu, heimskynningu á íslenskri myndlist, sýningar 

málverkanna sem gengu milli erlendra stórborga:  

Mig langar til að gera íslenzka myndlist að alþjóðaeign. Ég er sannfærður um, að 

íslenzka myndlist ber mjög hátt, ef til vill hæst, þegar á heildina er litið, meðal 

myndlistarþjóðanna. Ég veit, að aðalmeistarar okkar, Ásgrímur, Kjarval, Jón 

Stefánsson og Scheving eru meðal fremstu málara sem heimurinn á. Mig langar til 

að rjúfa eingangrun þeirra ef þess er nokkur kostur (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 

1958, bls. 7).  

Ragnar sagði ástæðu þess að íslenskir myndlistarmenn væru ekki heimsfrægir væri ekki 

aðeins vegna einangrunar heldur, „að íslenzk listkynning er engin erlendis á borð við það 

sem er hjá hinum Norðurlöndunum. Svo er hitt að íslenzk myndlist er seinteknari en 

málaralist frændþjóðanna. Okkar málarar mæla á aðra tungu, áhrifameiri en þyngri“ 

(Gísli Sigurðsson, 1966, bls. 40). Framtakið vonaði Ragnar að yrði til þess að leggja 

grundvöll að „vaxandi menningu og aukinni fegurðartilfinningu okkar Íslendinga, og þá 

fyrst og fremst ungu kynslóðarinnar“ (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1958, bls. 7).  

Alls voru gerðar þrjátíu og fimm eftirprentanir málverka eftir sextán listamenn. 

Eftirprentanir Ragnars urðu að sýningum á Indlandi, Kanada, Bandaríkjunum, Englandi, 

Japan og víðar. Frægasta dæmið um áhrif þessara umsvifa var áhugi Alfred Barr, 

forstöðumanns Museum of Modern Art í New York (MOMA) sem sá eftirprentanirnar og 

í framhaldinu bauð Ragnar honum að koma til landsins. Alfred Barr hélt fyrirlestur um 

myndlist í Reykjavík og sýndu fjölmiðlar honum mikinn áhuga. Hann sótti hart að 

Ragnari að fá að kaupa Fjallamjólkina og bauð háar fjárhæðir fyrir verkið. Ragnar lýsir því 

í bréfi til vinar síns í löngu máli af hverju hann vildi alls ekki að verkið færi úr landi. Hann 

taldi að framtíð Íslendinga byggðist á bestu verkum listamanna þeirra þótt hann hafi 

gert sér grein fyrir þeirri miklu landkynningu sem af hlytist ef Fjallamjólkin hefði hangið í 

MOMA. En hann vildi ekki selja málverk sín úr landi því „líf þessarar þjóðar byggist á því 

að við höfum þær stöðugt hjá okkur eins og streymandi vatnið í fossinum sem knýr 

vélarnar, hitar húsin og kveikir í tundrinu í sálinni. Það væri svik við eitthvað í sjálfum 

mér að flytja þær burtu til frambúðar“ (Ingólfur Margeirsson, 1982, bls. 33).  

 Ragnar sagði í viðtali árið 1961, rétt eftir að hann gaf ASÍ málverkasafn sitt að 

„stöðugt samneyti við listir breytir fólkinu í annað og meira fólk, upplitsdjarfara, 
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hamingjusamara, betra“ (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1961, bls. 5). Hann talaði um að 

frítími og tekjur fólks væru að aukast og það sé mjög brýnt að veita því andleg 

viðfangsefni með því að færa listirnar sem víðast og „kveikja lotningu fyrir fegurðinni“ 

(Birgir, 1961, bls. 7). Það er ljóst að enginn einstaklingur ýtti úr vör jafn mörgum 

verkefnum á sviði listanna á 20. öld á Íslandi og Ragnar. Hann vildi að menningarlífið 

væri sjálfsprottið með mörgum minni styrktaraðilum en líka að listin gæti í mörgum 

tilfellum staðið undir sér. Sem dæmi gaf hann Tónlistarskólanum í Reykjavík húsnæði 

Tónabíós í Skipholti til þess að tekjur af bíóinu mættu hjálpa til við að halda starfsemi 

skólans gangandi (Jón Óttar Ragnarsson, munnleg heimild, 15. mars 2018). Í erindi sem 

Ragnar hélt árið 1945 og var prentað í Lesbók Morgunblaðsins 35 árum síðar undir 

fyrirsögninni Listin er eina meðalið við mannvonsku fór Ragnar yfir hugrenningar sínar 

varðandi listir og samspil ríkis og listalífs. „Að lokum vil ég, að við biðjum þjóðina okkar 

einnar bónar sameiginlega; að henni megi auðnast að blanda ekki um of saman listum 

og pólitík. Ég las í gær í einu blaði skammargrein um menntamálaráð sem gæti bent til 

þess að þeir menn væru enn til, sem vildu koma hér í gang nýjum Stalínisma, Hitlerisma 

eða McCartyisma. Það er vandi að gerast dómari yfir listum og listamönnum og það ætti 

ekki að fela mönnum, sem eiga meira af hatri en góðvild“ (Ragnar Jónsson, 1980, bls. 

15). Ragnar óttaðist að fólk sem hefði ekki áhuga og skilning á listum færi með málefni 

þeirra fyrir hönd hins opinbera og vildi því frekar sjá listirnar fjármagnaðar með öðrum 

hætti, að minnsta kosti að hluta.  

Ragnar hafði gríðarlega mikil áhrif á stöðu myndlistar á Íslandi. Eftirprentanirnar 

prýddu þúsundir heimila og kynnti fólk fyrir verkum fremstu myndlistarmanna  

þjóðarinnar. Ragnar keypti ótal verk af myndlistarmönnum og létti þannig undir með 

þeim að einbeita sér að listsköpun. Hann bjó þannig til vísi að hagkerfi myndlistar í 

Reykjavík. Það hafði líka mikið að segja að ræða um myndlist og gildi hennar af 

jafnmiklum móð og hann gerði en það var fátítt í fjölmiðlum. Ragnar var mjög 

sannfærandi og orðræða hans einkenndist af hreinskiptni og ákafa. Ragnar hafði í hyggju 

að gerast prestur á yngri árum en blessunarlega valdi hann sér fagnaðarerindi listanna til 

að predika í staðinn.  
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3 Gjöf til íslenzkra erfiðismanna 

Árið 1954 gaf Ragnar Reykjavíkurbæ sjö málverk og skúlptúr í tilefni af fimmtugsafmæli 

sínu. Hann skrifaði Gunnari Thoroddsen opið bréf í Morgunblaðið þar sem kom fram að 

gjöfin væri hugsuð sem  

örlítill vísir að listasafni Reykjavíkur, en á meðan ekkert slíkt safn er til í bænum, 

óska ég að myndunum verði komið fyrir í barnaskólum bæjarins og öðrum stöðum 

þar sem þau eru fyrir augum almennings, sérstaklega unglinga. Myndirnar eru eftir 

Jóhannes Kjarval, Frá Þingvöllum; Ásgrím Jónsson, úr Borgarfirði; Jón Stefánsson; 

Hraunteigar við Heklu; Jón Engilberts, Sumarnótt í Kópavogi; Þorvaldur Skúla son, 

Stúlka; Gunnlaugur Scheving, Frá síldveiðum; Jón Þorleifsson, Lagarfliót og 

höggmyndin, Kossinn, er eftir Ásmund Sveinsson. Það sem fyrir mér vakir, er að ýta 

undir almennar óskir borgaranna um það að allir skólar og menntastofnanir, verði 

prýddar listaverkum samtíðar málara og myndhöggvara okkar, og að engin opinber 

stofnun verði reist héðan í frá án þess að nokkrum hundraðshluta byggingarfjárins 

sé varið til þess að prýða þær listaverkum, enda sjá nú æ fleiri, að ekkert er jafn 

hvetjandi, göfgandi og menntandi og dagleg sambúð við fagra list og góðar 

bókmenntir. (Ragnar Jónsson, 1954, bls. 9) 

Gunnar svaraði ekki bréfi Ragnars, eftir því sem komist verður næst, og ætla má að 

áhugaleysi borgarinnar gagnvart hugmyndum Ragnars að koma upp listasafni hafi haft 

áhrif á hvert myndlistin í eigu hans fór að lokum. Rúmri hálfri öld síðar var það formfest í 

myndlistarlögum að opinberar byggingar skuli fegra með listaverkum.  

Björn Th Björnsson dró í efa að Ragnar hafi ákveðið áratugum fyrr að gefa ASÍ 

myndlistarsafnið. Hann segist oft hafa hugsað um þetta og efist um réttmæti þess 

heldur hafi verið um augnablikshugljómun að ræða sem eigi sér þó margslungnar og 

djúpar rætur. Uppruni Ragnars á Eyrarbakka þar sem alþýðufólk var uppfullt af 

menningu og miðlunareðli Ragnars  spiluðu sinn þátt. En einnig heldur Björn því fram að 

gjöfin hafi verið uppreisn gegn hinu opinbera enda hafði hann verið mjög ósáttur við 

listaverkakaup og skeytingaleysi hins opinbera varðandi listir um áratuga skeið. (Ingólfur 

Margeirsson, 1982, bls. 139)  

 Dagblöðin fjölluðu mikið um höfðingskap Ragnars þegar opinbert varð að hann 

ætlaði að gefa Alþýðusambandinu sín bestu málverk, alls 120 talsins í júní árið 1961. 

Alþýðublaðið sagði að  gjöfin væri „ein hin höfðinglegasta og dýrmætasta sem nokkur 
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íslenzkur maður hefur lagt fram – og jafnframt sérstæð og óvenjuleg. Hún er fengin í 

hendur þeirri stétt manna sem fæst tækifæri hefur haft til þess að njóta listfegurðar og 

listþroska“ (Gjöf Ragnars afhent í gær, 1961, bls. 5). Þjóðviljinn sagði 

verkalýðshreyfinguna gerast öflugri þátttakandi í menningarlífi þjóðarinnar og að eftir 

hina stórmannlegu gjöf hefur Ragnar Jónsson lagt ASÍ miklar skyldur á herðar til eflingar 

íslenzkra lista og til að gera listaverkin að sameign og samnautn þjóðarinnar (Vinnandi 

stéttirnar mynda þjóðfylkingu Íslendinga, 1961). Í bréfi árituðu 17. júní 1961 til 

Alþýðusambands Íslands skrifaði Ragnar: 

Ég hef í meira en þrjá áratugi safnað listaverkum eftir íslenska málara, og ég ákvað 

fyrir tveimur áratugum, að Helgafell skyldi koma á fót vísi að alþýðulistasafni, er 

væri sjálfstæð stofnun, líkt og Tónlistarfélagið, til að mennta almenning í málaralist, 

líkt og Tónlistarfélagið gerir í sinni grein…Myndir þessar hefi ég ákveðið að gefa 

samtökum erfiðismanna, fyrir þeirra hönd Alþýðusambandi Íslands, í minningu 

Erlends Guðmundssonar, Unuhúsi. 

Myndirnar munu vera um 120, rúm 100 málverk, sum stór, eftir flesta helztu 

málara okkar. Mun ég síðan bæta við myndum eftir nokkra málara, þannig að 

safnið megi vera yfirlit um íslenzka nútímalist. Nær helmingur myndanna er eftir 5 

þekktustu málarana, Ásgrím, Kjarval, Jón Stefánsson, Scheving og Þorvald. 

Ennfremur 20 mannamyndir, þar af sjálfsmyndir eftir Jón Stefánsson, Scheving, 

Sigurð Sigurðsson, Júlíönu og Nínu. 

Tveir málarar munu núna fyrir mánaðarmót koma fyrir í Listamannaskálanum 

sýningu á talsverðum hluta myndanna, og mun ég á þeirri sýningu biðja fulltrúa 

minn að afhenda myndirnar, ef þér viljið þiggja. Meðan ekki er til hús yfir 

myndirnar, mun ég annast vörzlu þeirra. Þó geta samtökin strax tekið við myndum 

að prýða salarkynni sín opinber. 

Ég mun innan tveggja ára hafa tilbúna bók um safnið, stóra listaverkabók, með 

myndum af öllum málverkunum, um þriðjung þeirra í litum. Bókin yrði í senn 

handbók um ísl. list og lykill að safninu fyrir eigendur þess, skrifuð af Birni Th. 

Björnssyni. 5000 eintök af þessari bók mundu fylgja safninu, og sé andvirði þeirra 

notað til að byggja vísi að safnhúsi (Munnleg heimild, úr gögnum ASÍ). 

Í svari Hannibals Valdimarssonar, þáverandi forseta ASÍ, þakkar hann bréfið einstæða og 

segir að auðvitað hafi verið samþykkt í miðstjórn ASÍ að þiggja hina stórhöfðinglegu og 

dýrmætu gjöf. „Vér göngumst undir þann heiður, ásamt þeim vanda og þeirri ábyrgð, 

sem því fylgir að veita gjöf hans, hinni dýrmætu, móttöku“ (Munnleg heimild, úr 

gögnum ASÍ). Að auki segir Hannibal að miðstjórn ASÍ geri sér ljóst, að mikill vandi fylgi 

þeirri vegsemd að „samtök íslenskra erfiðismanna“ taki að sér varðveizlu og ávöxtun 
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þessara dýrmætu listaverkafjársjóða og að fyrsta skylda verkalýðssamtakanna sé 

auðvitað sú, að beita samtakamætti sínum til að stuðla að byggingu viðeigandi safnhúss, 

svo fljótt sem verða megi (Munnleg heimild, úr gögnum ASÍ).  

Fyrsta stjórn safnsins var skipuð eftirfarandi mönnum: Hannibal Valdimarsson, 

formaður, Eggert G. Þorsteinsson, ritari, Árni Guðjónsson, gjaldkeri, Björn Th. Björnsson 

listfræðingur, Stefán Ögmundsson prentari, Hjörleifur Sigurðsson listmálari. Stofngjöf   

Ragnars til ASÍ voru verk eftir eftirtalda listamenn: Ásgrímur Jónsson (átta verk), Bragi 

Ásgeirsson (fjögur verk), Einar Baldvinsson (eitt verk), Gunnar Gunnarsson (eitt verk), 

Gunnlaugur Blöndal (eitt verk), Gunnlaugur Scheving (níu verk), Hafsteinn Austmann 

(tvö verk), Hjörleifur Sigurðsson, (eitt verk), Hörður Ágústsson (eitt verk), Jón Engilberts 

(fimm verk), Jón Stefánsson (fimmtán verk), Jóhann Briem (þrjú verk), Jóhannes Geir 

(eitt verk), Jóhannes Jóhannesson (fjögur verk), Jóhannes Kjarval (átta verk), Jón 

Þorleifsson (tvö verk), Karl Kvaran (tvö verk), Kristján Davíðsson (tólf verk), Louisa 

Matthíasdóttir (eitt verk), Nína Tryggvadóttir (fimm verk), Sigurður Sigurðsson (þrjú 

verk), Sverrir Haraldsson (eitt verk), Snorri Arinbjarnar (eitt verk), Svavar Guðnason 

(fjögur verk), Valtýr Pétursson (fimm verk), Veturliði Gunnarsson (eitt verk), Þorvaldur 

Skúlason (ellefu verk), Þórarinn Þorláksson (tvö verk), Örlygur Sigurðsson (þrjú verk). 

 Verkin voru formlega afhent við opnun sýningar í Listamannaskálanum þann 1. júlí 

1961 þar sem sjötíu og sjö verk úr stofngjöfinni voru til sýnis. Allir helstu listamenn og 

fyrirmenni bæjarins mættu á opnunina til að verða vitni að stórviðburðinum. Tómas 

Guðmundsson skáld hélt tölu fyrir hönd Ragnars á opnun sýningarinnar sem birt var í 

heild sinni í Þjóðviljanum:  

Mér veitist sá heiður, í fjarveru Ragnars Jónssonar og í hans umboði, að bjóða yður 

öll velkomin á þessa sýningu. Hún hefir að geyma stærsta og tvímælalaust einnig 

merkilegasta safn íslenzkra myndlistarverka, sem til eru í einkaeign, og fer því fjarri, 

að þessi salarkynni hafi rúmað öll þau verðmætu myndlistarverk, sem heyra safninu 

til og eiga þar heima. Eins og sjá má af myndaskránni tekur sýningin til sjötíu og sjö 

málverka, auk þess þess sem önnur 43 eru á viðbótarskrá og munu á sínum tíma 

verða hinum samferða. Er þá fátt eitt sagt um það, sem gerir þessa sýningu 

minnisverða, og kem ég nánar að því síðar. 

Öll list er persónuleg. Hún á uppruna sinn í hugarheimi einstaklingsins og hvorki 

geta samtök einstaklinga né þjóðarheildir skapað listaverk. En ríki og félagasamtök 

geta á hinn bóginn verið lifandi afl í listmenningu þjóðanna með því að hlutast til 

um að listaverkin verði arðbær þegnunum. Þetta geta ríki og félagasamtök gert 



26 

með margskonar menningarlegri fyrirgreiðslu, svo sem starfrækslu listasafna og 

almennri listfræðslu. 

En jafnvel þótt ríki og félagssamtök geti með slíkum hætti lagt fram mikinn skerf til 

listmenningar, eru þau síður fallin að gerast brautryðjendur um nýjan skilning á 

listaverkum. Af þeim sökum er það næsta sjaldgæft, að hin lífvænlegustu verk 

samtímalistar leggi leið sína beint frá vinnustofu listamannsins og inn á opinber 

myndlistarsöfn. En um skeið má því gera ráð fyrir, að flest hin athyglisverðustu 

listaverk staldri við, langan eða skamman tíma, á heimilum og einkasöfnum, og eins 

má telja eðlilegt, að þar hljóti ný list eldskírn sína og fyrstu viðurkenningu. Hitt ætti 

að vera jafn sjálfsagt, að opinber söfn og stofnanir, sem almenningur á greiðan 

aðgang að, dragi smám saman til sín hin verðmætustu listaverk. Og sú hefir einnig 

orðið reyndin í flestum menningarlöndum. 

Segja má, að þessi þróun eigi sér rætur í þjóðfélagslegri menningarnauðsyn. Í orði 

kveðnu að minnsta kosti væri ekkert til fyrirstöðu þeim möguleika, að áhugasamur 

og ötull safnari gæti lagt undir sig allt ævistarf mikils listamanns, lokað það inni og 

jafnvel stungið því undir stól, en af augljósum ástæðum er myndlist flestum 

listgreinum varnarlausari gagnvart slíkri hættu. Það, að þetta hefir samt ekki 

tíðkast, á sér umfram allt þá orsök, að þeir, sem taka að umgangast listaverk og 

safna þeim að sér af ást og áhuga, öðlast við það menningarlegan tilgang, sem þeim 

var ef til vill ekki meðvitaður í fyrstu. Nokkur ágætustu listasöfn heims eiga uppruna 

sinn að rekja til einkasöfnunar áhugamanna, sem náin kynni af listaverkum hafa 

skuldbundið til menningarlegrar þjónustu. 

Vér Íslendingar höfum á einum mannsaldri eignast ótrúlega mikið af stórbrotinni 

myndlist, sem sprottin er upp af innstu rótum lands og þjóðar, og vér trúum því, að 

hún muni í vaxandi mæli ryðja sér til rúms í meðvitund heimsins. En listvísi 

almennings hefir líka fleygt ótrúlega ört fram á þessu tímabili. Bæði ríki og 

einstaklingar hafa átt þar hlut að máli, og þessari þróun þarf að fylgja fast eftir, ef 

vel á að vera. Til þess liggja tvær meginástæður, og báðar augljósar. 

Í fyrsta lagi er það smáu og fámennu þjóðfélagi ein hin brýnast lífsnauðsyn að 

eignast ákveðin menningarleg markmið. Vér getum naumlega vænst þess að verða 

að sinni forystuþjóð í verklegri eða tæknilegri menningu, en vér getum orðið öllum 

heimi til vitnisburðar um það, að maðurinn er umfram allt sál og andi og verður að 

leita hamingju sinnar þar – hjá sjálfum sér. Í annan stað má ætla, ef allt ræðst 

nokkurnveginn skaplega um heim vorn og þjóðfélag, að almenningi gefist æ fleiri 

tómstundir frá hinni eiginlegu lífsbaráttu. Það er auðvitað æskileg þróun, en hún 

leiðir samt hugann að því vandamáli framtíðarinnar, hvernig þjóð og einstaklingum 

megi takast að gera þessar tómstundir að skapandi afli í stað tortímingar í lífi sínu. 

Að sjálfsögðu eru margar leiðir til að fullnægja slíkri lífsnauðsyn, en hvort munu 

samt önnur ráð nærtækari til þeirra hluta en þau andlegu verðmæti, í mynd, máli, 

eða tónum, sem höfða sterkast til persónulegs þroska einstaklingsins? Ef 

þjóðfélagið hefir ekki þessi sjónarmið sífelldlega í huga, gæti svo farið, að nýjar 

kynslóðir yrðu því athvarfslausari í landi sínu sem þær ættu sér fleiri tómstundir og 

tækifæri. 

En list stendur einatt höllum fæti gagnvart dægrastyttingum, sem fjármunir og 

tækni hafa á takteinum. Einnig af þeim sökum er það mjög aðkallandi nauðsyn, að 
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listinni sé sem víðast komið á framfæri við fólkið í landinu. Því að listin á ekki að 

vera mönnum munaður til hátíðabrigða heldur til daglegrar lífsnautnar, og er ég þá 

aftur staddur þar sem ég byrjaði – á þessari sýningu. 

Það er mörgum okkar kunnugt, að Ragnar Jónsson hefir í meira en 30 ár unnið að 

því af dæmafáum áhuga, árvekni og stórhug að safan að sér því bezta, sem fram 

hefur komið í íslenzkri myndlist á þessu tímabili. Það er einnig alkunna, að enginn 

einn maður hefur keypt meira af verkum ungra listamanna og margir þeirra hafa 

sótt til hans sína fyrstu viðurkenningu. Hitt mun samt verða mönnum enn meira 

undrunarefni á þessari sýningu, hversu margt er þar saman komið af stórbrotnustu 

verkum hinna elztu og kunnustu myndlistarmanna íslenzkra, svo að jafnvel þeir 

bæta hér enn við hæð sína. Mér liggur við að segja að þetta gangi töfrum næst, og 

víst er um það, að í þessu tilliti getur aldrei framar neitt íslenzkt listasafn keppt við 

þessa sýningu. Má af því marka, hvílíkt menningartjón það væri, ef þessi frábæru 

listaverk væru lokuð inni eða þeim stungið undir stól, eins og ég tók til máls í 

upphafi máls míns.  

En Ragnar Jónsson hefur víst aldrei haft slíkt í huga. Hann hefir áður gefið 

Reykjavíkurbæ að gjöf verðmætt safn málverka eftir Ásgrím Jónsson, Kjarval og Jón 

Stefánsson, og vonandi verður þess ekki langt að bíða, að þeim verði komið með 

æskilegum hætti á framfæri við almenning. En nú að lokum leyfist mér einnig að 

geta þess, að eigandi þessarar sýningar hefir þegar ráðstafað til almennings í 

landinu öllum þeim málverkum, sem hér eru sýnd, og þeim öðrum, sem ekki hafa 

komizt hér fyrir, en greind eru sérstaklega á sýningarskrá. Hér er með öðrum orðum 

risið upp nýtt listasafn og fágætlega verðmætt, sem afhent verður alþýðu þessa 

lands til varðveizlu, samkvæmt nánari fyrirmælum, og hefir þá einnig þótt eðlilegast 

að það væri sérstaklega tengt þeim félagasamtökum, sem telja stæstan hóp 

vinnandi fólks innan vébanda sinna. Ég tel mig loks mega fullyrða, að þegar séu 

fyrirhugaðar ráðstafanir, sem ættu að geta flýtt verulega fyrir því, að byggt verði 

yfir safnið innan tíðar. 

Þar sem ég er hér umfram allt kominn í umboði vinar míns, Ragnars Jónssonar, ber 

mér ekki að fara mörgum orðum um þá einstæðu rausn og menningarvilja, sem 

hann hefir hér sýnt. En um leið og ég bið yður, hr. forseti Alþýðusambands Íslands, 

að taka á móti heimildarbréfi fyrir þessu nýja safni, vil ég láta í ljós þá einlægu ósk, 

að sá trúnaður, sem íslenzkri alþýðu er sýndur með svo höfðinglegri ráðstöfun, og 

að það traust á hlutverki göfugrar listar, sem hún vottar, megi verða þjóðinni allri 

fyrirheit um æ auðugra líf í þessu fagra en dálítið erfiða landi, sem við unnum öll.  

(Takmarkið er hamingjusamara og fegurra líf, 1961, bls. 7). 

Hannibal Valdimarsson, forseti ASÍ, svaraði ræðu Tómasar á opnuninni: 

Fyrir því hefði sjálfsagt fáa órað í upphafi, en nú hefur það gerst, að samtök 

íslenzkra erfiðismanna Alþýðusambandið, er orðið milljónamæringur í 

fegurðarverðmætum, sem halda munu fullu gildi, þótt gengið falli, og nálega á 

hverju sem veltur. 

Eitt málverk eftir einhvern af höfuðsnillingum íslenzkrar málaralistar er mikil gjöf – 

þjóðhöfðingjum samboðin. Hvílík stórgjöf er þá ekki þau 77 listaverk, sem hér hefur 
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nú verið komið fyrir á veggjum Listamannaskálans og þau 43 engu síðri sem ekki var 

rúm fyrir í þessum húsakynnum? Mig brestur orð til að lýsa verðmæti þessarar 

gjafar, en um gefandann leyfi ég mér að viðhafa orð Njálu, höfð eftir Flosa 

Þórðarsyni um afreksmanninn Kára Sölmundarson: “Engum manni er Kári líkur, 

þeim, sem nú eru á landi váru”. 

Við, sem nú eigum sæti í stjórn Alþýðusambands Íslands, gerum okkur fyllilega ljóst, 

að mikill vandi og þung ábyrgð fylgir því að taka við slíkri gjöf. Hennar verður 

vandlega að gæta. Hana verður að ávaxta. Hennar bjarta ljós má ekki liggja undir 

mælikeri. 

Þessi dýrmæta gjöf skyldi dag hvern minna oss á, að maðurinn lifir ekki af brauði 

einu saman. Að barátta verkalýðssamtakanna beinist ekki einungis að bættum 

efnahag hins vinnandi manns, heldur engu að síður að hinu: að fegra líf hans. 

Takmarkið æðsta er hamingjusamara og fegurra líf. Og í baráttunni að því marki eru 

hinar fögru listir, ekki sízt myndlist og tónlist – máttugustu tækin til aukins þroska. 

Megi sá vísir að listasafni, sem hér er stofnað til, verða íslenzkum erfiðismönnum 

góður skóli, er efli fegurðarskyn þeirra, lífshamingju og lífsnautn, opni augu þeirra 

fyrir hinu fagra í öllum myndum í kringum þá. Við það verða þeir betri menn, meiri 

menn og vissulega betri og meiri Íslendingar. 

Ég játa, að enga miðstjórnarsamþykkt hef ég fyrir því, að safnhús skuli reist yfir þau 

miklu listaverðmæti, sem nú verða falin Alþýðusambandi Íslands til fósturs. En ég 

leyfi mér samt að segja, að oss ber að beita öllum mætti hinna fjölmennu og sterku 

samtaka vorra til þess, að listasafn alþýðueignist á næstu tveim þrem árum 

húsakynni við sitt hæfi. Að því að svo geti orðiðhefur Ragnar Jónsson þegar lagt 

traustan grunn og í viðbót við það er það eiginlega viljinn einn, sem þarf. Skyldi það 

framlag síst bresta af hendi verkalýðssamtakanna, þegar svo er í hendur búið, sem 

Ragnar Jónsson hefur gert. 

Góðir sýningargestir! 

Áður en ég lýk máli mínu vil ég biðja Tómas skáld Guðmundsson að færa Ragnari 

Jónssyni, lofgróna þökk fyrir það mikla traust, er hann sýnir Alþýðusambandi 

Íslands, og þá sæmd, er hann gerir samtökum íslenzkra erfiðismanna, með því að 

trúa þeim fyrir varðveizlu og ávöxtun þessa dýrmæta listasafns. Þetta þakka ég í 

nafni Alþýðusambands Íslands og lýsi því yfir, með nokkrum hjartslætti að vísu að 

vér göngumst undir þann heiður, ásamt þeim vanda og þeirri ábyrgð, sem því fyrlgir 

að veita gjöf hans, hinni dýrmætu, móttöku. 

Vér biðjum fulltrúa gefandans, Tómas Guðmundsson skáld, að færa Ragnari 

Jónssyni þakkir alþýðusamtakanna og honum og húsi hans biðjum vér gæfu og 

blessunar (Takmarkið er hamingjusamara og fegurra líf, 1961, bls. 7). 
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Mynd 3. Þórbergur og Halldór Laxness á opnun í Listamannaskálanum. Ljósmynd í 
Þjóðviljanum 4. júlí 1961. 

Ragnar og Hannibal voru vinir og höfðu rætt sín á milli um gjöfina og gert með sér eins 

konar heiðursmannasamkomulag um varðveislu hennar. Gjöfin fól í sér siðferðilega 

skuldbindingu Alþýðusambandsins gagnvart verkunum; að varðveita þau, viðhalda þeim, 

að sýna þau. Að mennta og kynna Íslendinga fyrir myndlist. Gjöfin kom með tveimur 

óskum af hendi Ragnars; að koma myndlistinni sem víðast, og að byggja hús um 

safnkostinn, helst úti í náttúrunni.  

3.1  Ekki andlaust puð smáborgarans. Hugmyndir um safn  

Hugmyndir Ragnars um safnastarf voru mjög á undan sinni samtíð í því fátæklega 

safnalandslagi sem var í Reykjavík á þessum tíma. Ragnar vildi opna söfn og aðgengi að 

listum almenningi, taka þau niður af stalli og inn í hversdag fólks. Ragnar vildi sjá 

málverkasafn sitt í umhverfi þar sem fjölskyldur kæmu í afþreyingarskyni sér til 

innblásturs og yndisauka, til að upplifa myndlist og kynnast listasögunni, einnig að njóta 

annarra listforma, fræðast og njóta náttúrunnar.  
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Listin þarf að komast til fólksins. Alþýðusafn á ekki að vera stofnun, þar sem menn 

spásséra inn í því sérstaka augnamiði að skoða myndir, heldur hluti af umhverfi 

fólksins, þar sem líf og list geta sameinast. Ég mundi því kjósa, að það húsnæði, sem 

kann að verða byggt yfir þessar myndir, væri um leið hressingarheimili, 

samkomustaður almennings, þar sem tónlist, orðsins list og myndlist gætu komið til 

mannsins, þegar hugur hans er opinn – utan hins daglega brauðstrits. (Birgir, 1961, 

bls. 7) 

Ragnar sá fyrir að tæknibyltingin og aukin lífsgæði myndu kalla á meiri frítíma sem hann 

vildi að fólk eyddi til andlegra viðfangsefna eins og safnheimsókna. Í þessari hugsjón 

felst höfuðbreytingin sem hefur orðið á safnastarfi á síðustu áratugum. Söfn hafa opnast 

og teygt sig í átt að fjölbreyttari safngestum, samfélögum og hópum. Starfsemi safna  

hefur á sama tíma orðið fjölþættari, með tækniþróun og auknum kröfum um félagslegt 

og afþreyingargildi safnaheimsókna.  

Þegar starfsemi safna og skrif fræðimanna samtímans eru skoðuð í samhengi við 

hugmyndir Ragnars má sjá þar ýmsa sameiginlega þræði.  Ragnar vildi að listirnar 

tilheyrðu almenningi og vera jafnsjálfsagður hlutur í lífum fólks og matur. Í takt við 

þjóðfélagsbreytingar sá hann fyrir að söfnin breyttust með eins og raunin hefur orðið. 

Söfn og safnafræði hafa fikrað sig í átt að því sem Ragnar sá fyrir, staður afþreyingar og 

andlegs innblásturs. Það sem kallast nýja safnafræðin varð til í lok síðustu aldar í kjölfar 

þjóðfélagsbreytinga, ákall til safna að  þjóna betur fjölbreyttari hópum. Samkvæmt 

MINOM, alþjóðlegri hreyfingu um nýju safnafræðina sem tilheyrir ICOM, snýst nýja 

safnafræðin um að gera söfn að verkfæri til að byggja sjálfsmynd fólks og hópa, stuðla 

að framþróun og að berjast gegn hvers kyns óréttlæti (MINOM, 2018).  

Í stofnskrá Listasafns ASÍ er þess getið í 2. grein að sýningasal skyldi komið upp, eins 

fljótt og ástæður leyfðu. Í viðtali við Alþýðublaðið þann 1. júlí 1961 var Ragnar spurður 

hvort hann hugsi sér „að samtök erfiðismanna byggi yfir safnið? Já, auðvitað, ekki á 20 

árum, eins og Kjarvalssafnið, sem aldrei kom, heldur strax“ (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 

1961, bls. 5). Hugmyndir Ragnars um starfsemi og andrúmsloft í safnhúsinu sem hann 

dreymdi um voru fengnar frá safnheimsóknum Ragnars úti í löndum. Þegar hann var 

spurður að því í tilefni gjafarinnar til ASÍ hvernig safnbyggingin væri fyrirhuguð svaraði 

hann:  

Ég held ekki, að listasafn, sem ætlað er æskufólki og almenningi, og þar á meðal 

þeim, sem ekki umgangast listaverk daglega á heimilum sínum, eigi að vera neins 
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konar musterisbygging, heldur alhliða skemmti- og samkomustaður fólksins, 

einfaldar grófar byggingar mettaðar manneskjulegum frumkrafti og angan lífsins, 

þar sem maður drekkur listina með ölinu og sólskininu. Ég vona, að það verði ekki 

nein tilhaldsumgerð um andlaust puð smáborgarans í anda ýmissa listasafna 19. 

aldarinnar. Okkar heimur er heimur fjöldans, og vonandi verður þessi bygging í 

samræmi við það en ekki í stöðnum stíl horfins tíma. Ekki aðeins geymslustaður 

listaverka, heldur fjölþætt menningarstofnun almennings, þar sem allir njóta 

ánægjulegra tómstunda í fögru og menningarlegu umhverfi. Hugmynd safnstjórnar 

er að fá allt að 50 þús. fermetra lands fyrir safnið, sem verði í garði, prýddum 

blóma- og trjágróðri og höggmyndum, hafa nægilegt svigrúm svo að hvert verk fái 

notið sín. Allir, sem heimsótt hafa t.d. Louisianasafnið utan við Kaupmannahöfn, 

hafa hrifizt af fyrirkomulaginu þar, og það segir sína sögu, að á árinu sem leið, var 

aðsókn þar sexfalt meiri en að ríkislistasafninu, sem er inni í miðri borginni. Þar eru 

sýndar hinar listrænustu kvikmyndir, haldnir tónleikar á kvöldin innan um 

listaverkin, umræður um listir, veitingar á boðstólum. Þar er aðstaða fyrir ýmiss 

konar listföndur, sérstakar stofur ætlaðar börnum til að glæða listfengi þeirra. 

Eitthvað slíkt vakir fyrir okkur í sambandi við það safn, sem við ætlum að reisa. 

(Mesta gjöf á Íslandi, 1962, bls. 8)  

Ragnar og stjórn listasafnsins hófu strax leit að hentugri lóð fyrir safnið. Í nóvember árið 

1961 birtist á forsíðu Alþýðublaðsins „Listasafn ASÍ vill 100 þús. fermetra lóð“ þar sem 

vitnað er í bréf stjórnar safnsins til bæjarráðs þar sem beðið er um 10 hektara lóð á 

góðum stað í Reykjavík. Ætlunin var samkvæmt bréfinu að „reisa stórt og myndarlegt 

safnhús og umhverfis það á að vera mikill garður, þar sem fyrir verður komið 

tennisvöllum og margs konar aðstöðu fyrir fólk. Í sambandi við listasafnið á einnig að 

hafa veitingasali og herbergi fyrir margbreytilega tómstundastarfsemi“ (Listasafn ASÍ vill 

100 þús. fermetra lóð, 1961). Tveimur mánuðum síðar biðlaði stjórn listasafnsins til 

aðildarfélaga ASÍ þar sem Hannibal Valdimarsson skrifaði: „Nú hefur samtökum okkar 

verið trúað fyrir miklu menningarmáli. Látum það sjást, að það sé í góðum höndum og 

verði leitt til öruggrar hafnar. - Gerum safn okkar og umhverfi þess að slíkum 

menningarstað, að athygli veki bæði innan lands og utan“ (Munnleg heimild. Úr skjölum 

ASÍ). Þremur árum síðar, þegar bók Björns Th. Björnssonar kom út sendi Hannibal bréf á 

aðildarsamtök ASÍ þar sem hann hvetur meðlimi til þátttöku í bóksölunni: „Oss hafa 

verið gefin ómetanleg listaverðmæti - mörg beztu verk mestu snillinga þjóðarinnar í 

málaralist. Þetta er gert í trausti þess, að enn sé íslensk alþýðumenning undirstaða og 

grundvöllur þjóðmenningar vorrar. Því er treyst, að íslenzk verkalýðshreyfing vilji beita 

orku sinni og samtakamætti, til þess að koma listinni til fólksins. Til þess að auðvelda oss 

þetta hlutverk, gefur Ragnar Jónsson verkalýðssamtökunum enn fremur fyrstu útgáfu 
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(5000 eintök) einnar dýrustu bókar, sem út hefur verið gefin á Íslandi. - Þetta eru 

milljónaverðmæti, en listasafnið sjálft dirfist ég ekki að verðleggja í peningum. Allt þetta 

er oss upp í hendur lagt. … Nú treysti ég á félagsandann og samtakamáttinn. Hann á að 

geta flutt fjöll. Og bregst hann ekki, mun Listasafn Alþýðusambands Íslands komast 

undir eigið þak og verða opnuð leið til fólksins, eins og til var ætlast af góðum gefanda, 

sem í margra ónáð sýndi verkalýðssamtökunum í senn mikið traust og mikinn heiður. 

Mér finnst miklu varða að verkalýðssamtökin bregðist ekki því trausti“ (Munnleg 

heimild. Bréf fengið hjá Alþýðusambandinu). 

Í bréfaskriftum við Björn Th Björnsson fór Ragnar yfir hugmyndir sínar varðandi 

bygginguna. Ragnar vildi fyrst og fremst að safnhúsið væri staður þar sem „fólk þorir að 

líta hvað upp á annað“ og safnstjórnin óskaði þess að safnið yrði „skemmtileg 

menningarmiðstöð í fallegu umhverfi þar sem ungir og aldnir gætu unað sér“ (Ingólfur 

Margeirsson, 1982, bls. 143). Fyrir milligöngu vinar Ragnars bauðst safninu lóð á 

Kársnesi: „eða réttara sagt landareign, framtíðarsvæði fyrir byggingar, skógræktarsvæði, 

bátahöfn, baðströnd og byggingar fyrir starfsfólk og annað“ (Ingólfur Margeirsson, 1982, 

bls. 143). Ragnar vildi efna til samkeppni á Norðurlöndunum um skipulag bygginga og 

svæðisins og sagði að annað hvort gerðist þetta núna strax eða ekki, ekki væri hægt að 

bíða með þetta fram í annað líf. Skömmu síðar fréttist að „illþefjaðar fabrikkur hafi verið 

settar niður á landinu og þar með kafnaði draumurinn um Listasafn alþýðu við 

Fossvoginn“ (Ingólfur Margeirsson, 1982, bls. 144). Á svipuðum tíma kom upp sú 

hugmynd að byggja safnhús í Ölfusi þar sem Sigvaldi Thordarson hafði teiknað orlofshús 

og þjónustumiðstöð í orlofsheimilum ASÍ og var Sigvaldi beðinn um að gera ráð fyrir 

safninu í teiknunum (Ingólfur Margeirsson, 1982). Margar hugmyndir voru á lofti og fleiri 

minntust á Lousianasafnið sem fyrirmynd, það safn væri „opið, ef svo mætti segja, í stað 

þeirrar dauðakyrru stjörnudýrkunar og blýþungu alvöru er léttleiki yfir safninu og það í 

nánum tengslum við náttúrunnar og umhverfið“ (Sigurður E. Guðmundsson, 1971, bls. 

4).  

Ragnar vildi að safnheimsókn yrði marglaga upplifun fyrir skilningarvitin sem væri 

hluti af hversdeginum, jafnsjálfsagður hlutur og matur í lífum fólks. Þessar áherslur, 

lýðræðisvæðing og opnun samrímast vel áherslum samtímans í safnastarfi og þeirri 

þróun sem hefur orðið síðan Ragnar var að móta sínar hugmyndir. Það var nýnæmi að 
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metnaður færi útgáfu í tengslum við safnastarf í Reykjavík en allt starf Ragnars í 

tengslum við myndlist miðaði að því að fræða almenning um myndlistararf okkar og 

veita fólki innblástur. Safn hafði skýrt samfélagslegt hlutverk fyrir Ragnari. Hugmyndir 

hans um aðkomu almennings að safninu sem hann sá fyrir sér falla vel inn í skrif 

bandaríska safnstjórans Ninu Simon en hún hefur skrifað mikið um eflingu fólks og 

samfélaga með þátttöku í safnastarfi. Ragnar og Simon deila ódrepandi sannfæringu 

sinni á umbreytingamætti lista og safna. Hún hefur skrifað tvær bækur; The 

Participatory Museum um þátttökusöfn og valdeflingu einstaklinga og hópa gegnum 

þau. Bókin fjallar um leiðir til þess að fá fleiri þátttakendur í safnastarf, leiðbeiningar um 

mismunandi verkefni sem miða að því að efla safngesti og láta þá finnast þeir eiga 

heima í safninu og hvers virði það er fyrir fólk að taka þátt í safnastarfi. Nina Simon 

skrifaði nýlega bókina The Art of Relevance sem fjallar um það hvernig megi opna dyr 

safna að hinum ýmsu hópum samfélagsins. Í bókinni er hurð safnsins myndlíking þar 

sem sumir hópar samfélagsins ganga framhjá og sjá ekki hurðina, aðrir gjóa augunum að 

hurðinni og koma ekki inn á meðan sumir sjá hurðina og ganga í gegn. Í bókinni er 

varpað fram hugmyndum um hvernig megi fá fleiri til að sjá og ganga í gegnum hurðina 

og taka þátt í hlutverkum og starfsemi safna. Nina talar líka um mikilvægi þess að söfn 

skilgreini hlutverk sín ítarlega. Þessi stef í skrifum Ninu eru í þeim anda sem Ragnar vildi 

sjá sitt safn. Ætlunarverk Ragnars var mjög skýrt; valdefling og þroski gegnum listir með 

börn og ungmenni sem aðalmarkhóp. Hann hafði hugsað í þaula leiðir til að ná því 

markmiði og var miðlunarstarf hans í myndlist gegnum útgáfur Helgafells (s.s. 

eftirprentanir málverka og bækur um myndlist).  Minna fór fyrir hugmyndavinnu í 

þessum anda eftir að ASÍ tók við keflinu. 

Í bókinni Making museums matter fer Stephen Weil yfir ýmsa hornsteina 

safnastarfs. Weil er, eins og Ragnar, með annan bakgrunn en flestir sem starfa inni á 

söfnum en Weil var lögmaður að mennt sem starfaði í áratugi í safnageiranum í 

Bandaríkjunum. Meðal efnis í bókinni er ákall um afnám elítisma og fullyrðing um að 

almenningur sé hinn nýi yfirboðari safna. Weil spáði því að um miðja 21. öldina muni 

þessi 180 gráðu breyting hafa átt sér stað og sagði að í þessu nýja sambandi sem er að 

myndast og við sjáum nú þegar í ýmsum myndum, mun það vera almenningur, ekki 

safnið, sem hefur yfirhöndina (Weil, 2002). Weil setur þennan viðsnúning í sögulegt 

samhengi og segir þróunina ekki getað heitið neitt annað en bylting.  
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Í núverandi mynd þjónar Listasafn ASÍ almenningi með þeim hætti að safnið fer með 

sýningar um landið og má segja að á einhvern hátt þjóni það hugmyndinni um 

lýðræðisvæðingu safnastarfs sem Ragnar sá fyrir sér og Weil skrifar um. Ragnar ætlaði 

gjöf sína til ASÍ að vera samfélagslegan gerning og hafði skýra sýn á það hvert og með 

hvaða hætti félagslegt hlutverk safnsins væri. Það virðist hins vegar vera að lítil 

hugmyndavinna í þeim anda sem Ragnar sá fyrir sér hafi átt sér stað eftir að ASÍ tók við 

keflinu, annað en barningur um að tryggja safninu lágmarks fjármagn til reksturs. Ragnar 

vildi ekki skipta sér af  safnstjórn Listasafns ASÍ eftir að hann gaf verkin. Það hefði 

sjálfsagt verið akkur í því ef Ragnar hefði tekið meiri þátt í starfseminni á fyrstu árum 

safnsins og/eða sett fram skýrari óskalista með gjöfinni um hvernig bæri að fylgja henni 

úr hlaði. Hans sterka sýn og viðskiptavit hefðu mögulega gagnast stjórninni er fram liðu 

stundir.  

Mynd 4. Fjallamjólk Jóhannesar Kjarvals. Mynd fengin af vef Listasafns Reykjavíkur.  

3.2 Leit að fjármagni og vilja  

Eins og fram hefur komið gaf Ragnar ASÍ auk málverkanna, vilyrði um bók um íslenska 

myndlist og fékk hann Björn Th Björnsson listfræðing til verksins. Bókin, skrifaði Ragnar 

Birni, „á að vera alþýðleg saga nútímalistar okkar, stafrófskver í myndlist fyrir íslenskt 

alþýðufólk sem er byggð á safninu og lykill að því en líka áreiðanleg yfirlitsbók um 

myndlist okkar“ (Ingólfur Margeirsson, 1982, 142). Prentun bókarinnar var mjög vönduð 

og í henni var fjöldi litmynda. Fyrsta bindið kom út árið 1964, það síðara árið 1973 en 
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Ragnar vildi hana tilbúna alla árið 1963 og að strax yrði byrjað að byggja. Bókin var fyrsta 

yfirlitsrit yfir íslenska myndlist sem gefið hafði verið út fram að því og hafði Björn úr litlu 

að moða af heimildum í bókina. Verkið var því mun umfangsmeira og erfiðara en Björn 

óraði fyrir í upphafi. Í formála bókarinnar Íslensk myndlist á 19. og 20. öld - Drög að 

sögulegu yfirliti segir Björn frá því streði sem vinnsla bókarinnar reyndist honum: 

Fáum mun ljósara en höfundi þessarar bókar, af hverju vanefnum hún er saman 

sett. Þegar listasögur eru skrifaðar erlendis, liggur jafnan fyrir all tæmandi könnun á 

verkum hinna einstöku manna, þannig að höfundur safnritsins hefur að miklum 

hluta valinn og reyndan efnivið í höndum. Hér á landi er engu slíku fyrir að fara. 

Söguleg sérrit eru fá til um íslenzka listamenn: jafnvel brautryðjendum íslenzkrar 

myndlistar á þessari öld hafa ekki verið gerð nein slík skil. Listsögulegt heimildasafn 

er hvergi að finna, ljósmyndasafn ekki heldur, og þaðan af síður safn af 

sýningaskrám, en þeim er jafn glathætt sem þær eru mikilsverðar heimildir. (Björn 

Th Björnsson, 1964, bls. 5) 

Af tildrögum bókarinnar segir Björn í formála að þau séu einstök og af stórhug sprottin 

þegar „Ragnar Jónsson forstjóri færði Alþýðusambandi Íslands að gjöf mikið og valið 

málverkasafn, er verða skyldi uppistaðan í nýju og nýstárlegu listasafni íslenzkra 

alþýðusamtaka“. Ragnar hafði skrifað Birni til Kaupmannahafnar en þeir höfðu oft rætt 

verkið áður og „ógnaði mér nú tilhugsunin þegar til kastanna kom. En þar sem Ragnar 

Jónsson er annars vegar, verður engum manni kjarkfátt til lengdar. Skömmu síðar 

tilkynnti hann nýstofnuðu Listasafni Alþýðusambands Íslands, að hann hygðist gefa því 

5000 eintök af væntanlegri listasögu og skyldi ágóði hennar renna til byggingar yfir 

listaverk safnsins“ (Björn Th Björnsson, 1964, bls. 5). Fyrra bindi bókarinnar kom út árið 

1964. Árið 1968 er starfsmaður safnsins tekinn tali í Alþýðublaðinu, Sigríður 

Þorgrímsdóttir. Hún segir að 3000 eintök hafi selst og gangi salan allt of hægt. Nokkur 

barlómur er í Sigríði yfir ástandi safnsins og greinarhöfundur óskar sér í lok viðtals „að 

ekki líði langur tími þar til það (listasafnið) geti flust í húsnæði þar sem listaverkin geta 

verið félagsmönnum og öðrum til sýnis, því hvers virði eru verk sem ekki sjást?“ (Þorri, 

1968, bls. 8). 

Fleiri verkefnum var hrint af stað, meðal annars Minningarsjóði Ragnheiðar 

Jónsdóttur rithöfundar sem átti að fjármagna barnaálmu safnsins en börn og ungmenni 

áttu að vera í öndvegi í safnhúsinu (Minningarsjóður um Ragnheiði Jónsdóttur, 1967). 

Sala listaverkakorta átti einnig að renna í húsbyggingasjóð safnsins og fleiri áætlanir 
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voru gerðar um fjáröflun. Fram eftir sjöunda áratugnum er enn talað um 

húsbyggingarsjóð í skýrslum frá Alþýðusambandinu og leiðir til að afla fjármagns í 

bygginguna. Eftir því sem á leið næsta áratug er farið að tala um rekstrarfé safnsins og 

að treysta fjárhagsgrundvöll safnsins með sölu á listaverkakortum og öðru slíku.  

 

Mynd 5. Þér getið ekki eignast málverk eftir Ásgrím né Mugg, né Þórarinn Þorláksson. 
Auglýsing í Morgunblaðinu 1. apríl 1962. 

3.3 Starfsemi safnsins til ársins 1980 

Fyrsta áratuginn eftir að ASÍ tók við stofngjöf Ragnars snerist starfsemi Listasafnsins um 

fjáröflun fyrir safnhús, þar sem sala og dreifing bókar Björns Th, Íslenzk myndlist var í 

lykilhlutverki. Árið 1969 var fyrsti safnstjórinn ráðinn til starfa, myndlistarmaðurinn 

Hjörleifur Sigurðsson. Sama ár hóf Listasafnið samstarf við Menningar- og 

fræðslusambandi Alþýðu, (MFA) um leigu og rekstur salar á 3. hæð Laugavegar 18 og var 

þá fyrst kominn sýningarsalur til afnota. Salurinn þótti vel innréttaður og snotur en lítill. 

(ASÍ, 1969-1972). Fram til ársins 1972 voru sumarsýningar í salnum en salurinn var 

notaður til fræðslu á vegum verkalýðshreyfingarinnar á vetrum. Sýningastefna safnsins  

var sú að „sýna myndir úr eign safnsins sjálfs, en jafnframt leitazt við að breikka verksvið 

þess, m.a. með því að ráðast í verkefni, er hliðstæðar stofnanir hafa ekki sinnt. Með 

þessu móti hyggst safnið ná til stærri hópa fólks í þjóðfélaginu, ekki sízt úr alþýðu- og 

verkalýðsstéttum landsins“ (ASÍ, 1969-1972). 

 Árið 1973 efldist starfsemi safnsins til muna en þá um vorið fluttist starfsemi 

safnsins að Laugavegi 31 í nýtt húsnæði Alþýðubankans sem ASÍ átti á þeim tíma. Þar 
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voru tveir sýningarsalir, geymslupláss fyrir verkin og skrifstofa (ASÍ, 1973). Þetta var 

stórbætt aðstaða fyrir safnið og þá hófst reglubundið sýningarhald allt árið um kring. 

 Sama ár fór safnið af stað með vinnustaðasýningar í samstarfi við Menningar- og 

fræðslusamband Alþýðu. Fyrst var vélsmiðjan Héðinn til að fá sýningu og „urðu þar 

fjörugar umræður um myndlistina og hlutverk hennar auk verkalýðsmálanna“ (ASÍ, 

1973). Sýningin stóð í tvær vikur og var þá flutt í matsal Stáliðjunnar í Reykjavík. Þvínæst 

fór sýningin til Byggingasamvinnufélagsins í Breiðholti og að lokum í sláturhús 

kaupfélagsins á Sauðárkróki. Vinnustaðasýningarnar voru héðan í frá ein lykilstarfsemi 

safnsins og fóru þær mjög víða um höfuðborgarsvæðið og til a.m.k. þrjátíu bæja um allt 

land. Þær voru unnar í flestum tilvikum í samstarfi við verkalýðsfélögin á hverjum stað 

en einnig milliliðalaust við vinnustaði um allt land.  

Í tilefni af sjötugsafmæli Hannibals Valdimarssonar árið 1973 stofnaði ASÍ sérstakan 

Listaverkasjóð og var stofnfé í honum 250.000 kr. Hlutverk sjóðsins samkvæmt. 1. grein 

reglugerðar um hann er að taka á móti fjárframlögum og leggja fram fé til kaupa á 

myndlistarverkum, sem verða í eign Listasafnsins. Stjórn sjóðsins var stjórn Listasafnsins 

og mátti eyða helmingi hans árlega í kaup á myndlistarlistaverkum. Ekki var tiltekin 

ákveðin stefna við kaup verkanna. 

Á sjötugsafmæli Ragnars árið 1974 ákvað stjórn Alþýðusambandsins að heiðra 

Ragnar með því að láta gera stækkun á verkinu Krían eftir Sigurjón Ólafsson. Sigurjón var 

alinn upp á Eyrarbakka eins og Ragnar og var Kríunni valinn staður á Eyrarbakka, nálægt 

Litla – Hrauni, við vegamót Eyrarbakkavegar og Stokkseyrarvegar. Verkið var tilbúið og 

afhjúpað sjö árum síðar, árið 1981.  

Frá því að Listasafnið fékk eigin sýningarsal að Laugavegi 31 árið 1973 voru haldnar 

árstíðabundnar sýningar í salnum, jóla-, sumar- og miðsvetrarsýningar. Þær voru ýmist 

haldnar að frumkvæði listamannanna sjálfra, safnstjóra eða samstarfsaðila. Listasafnið 

myndaði tengsl við ýmis félagasamtök auk verkalýðsfélaga, innan lands og utan á 

tímabilinu. Norræna myndlistarbandalagið efndi til sýninga árin 1975 og 1976 og fóru 

íslenskir listamenn einnig utan til Svíþjóðar og Færeyja. Menningartengsl Íslands og 

Ráðstjórnarríkjanna (MÍR) fékk afnot af salnum í nokkur ár til að sýna list frá 

Sovétríkjunum. Nokkrir erlendir listamenn sýndu í salnum og mikið ber á grafík og textíl í 

sýningarsögu safnsins ef miðlarnir eru skoðaðir. Ljósmyndasýningar voru nokkrar á 
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tímabilinu en flestar sýningarnar voru málverkasýningar, þar sem verk unnin með olíu 

og vatnslit voru áberandi. Framtil ársins 1977 var mikil gróska og vöxtur í starfseminni 

með sýningum mjög víða um landið, vinnustaðasýningum fjölgaði ört og sýningar í 

húsnæðinu að Laugavegi 31 voru reglulegar og vel sóttar. Samkvæmt skýrslum forseta 

ASÍ má gera ráð fyrir að rúmlega 30.000 manns hafi notið sýninga á vegum safnsins fram 

til ársins 1977. Árið 1978 kemur fram í skýrslu forstöðumanns safnsins að sérstakt 

fagnaðarefni sé að taka upp samvinnu við bókasöfn og aðrar menningarstofnanir.  

Árið 1976 var stofnað hlutafélagið Listaskáli alþýðu hf. af 25 verkalýðsfélögum auk 

Alþýðusambandsins og Listasafnsins í þeim tilgangi að kaupa og eiga 3. hæð 

Grensásvegar 16 þar sem ASÍ byggði nýjar höfuðstöðvar. Árið 1980 flutti safnið starfsemi 

sína þangað og hafði þá verið án sýningarhúsnæðis frá árinu 1977 þegar Alþýðubankinn 

tók sýningasalina í notkun fyrir sína starfsemi. Á tímabilinu sinnti safnið sýningum um 

landið þrátt fyrir húsnæðisleysið í Reykjavík.  

Á árinu 1979 hætti Hjörleifur Sigurðsson sem forstöðumaður safnsins og Þorsteinn 

Jónsson var ráðinn í hans stað. Hann hafði menntað sig í Svíþjóð í safnafræðum, 

þjóðháttafræðum og fjölmiðlun. Þá urðu einnig breytingar á stjórn safnsins en fyrir 

tilskipan Ragnars kom Hrafnhildur Schram, listfræðingur, inn fyrir Hjörleif sem var að 

flytja til Noregs. Annars hafði verið sama stjórn frá árinu 1961; Hannibal Valdimarsson, 

forseti ASÍ, formaður, Eggert Þorsteinsson, varaforseti ASÍ, Árni Guðjónsson, lögmaður, 

Björn Th Björnsson listfræðingur og Stefán Ögmundsson, formaður Menningar- og 

fræðslusambands Alþýðu (Ingólfur Margeirsson, 1982).  

Í júní árið 1979 skrifaði Valtýr Pétursson listmálari og myndlistargagnrýnandi 

Morgunblaðsins til áratuga harðorða grein sem bar titilinn Misnotkun listasafns um 

Listasafn ASÍ. Hann hefur greinina á því að segja að sú rausnarlega gjöf Ragnars hafi 

líkast til verið vandræðabarn þessara fjölmennu samtaka frá upphafi enda hafi það verið 

á vergangi og á miklu húsnæðishraki alla tíð. En sé sú sögusögn á rökum reist að brátt 

muni Listasafn ASÍ eiga samastað skuli því fagnað, segir hann. Valtýr segir að vísu hafi 

samtökunum tekist að opna augu einhverra á landsbyggðinni fyrir myndlist og sé það 

vel. Ástæða greinarskrifanna var þó sú að honum blöskraði að ASÍ noti verk úr eigu 

listasafnsins til að skreyta veggi Alþýðubankans í stað þess að kaupa verk af 

listamönnum eða leyfa þeim að setja upp sölusýningar í bankanum og að sú stofnun 
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sem lítur á það sem sitt aðalverkefni að hugsa um hag láglaunafólks geri ekki betur. 

Valtýr bendir á listamenn berjist við að halda sér á lífi og að það séu aðeins örfáar 

stofnanir og einstaklingar sem kaupi listaverk og sinni þannig listsköpun meðal 

Íslendinga þrátt fyrir að við teljum okkur vera gáfuðustu þjóð heims. Valtýr hafði 

samband við Ragnar til að spyrja hann álits á málinu. Ragnar svaraði því til að 

myndasafnið sem hann hafi beðið Alþýðusambandið að kynna og varðveita handa 

komandi kynslóðum að „rísla sér við, var afhent á sínum tíma án allra skilyrðinga og 

skuldbindinga frá minni hendi“. Ragnar svaraði því til varðandi kjörin að “ekki kom mér 

til hugar, að þessi gjöf mín yrði til þess að þrengja kost listamanna í landinu” (Valtýr 

Pétursson, 1979). Prúðmannlegt svar frá Ragnari sem hefur ekki viljað skipta sér af 

starfsemi safnsins með því að tjá sig frekar um málið. Viku síðar svaraði Þorsteinn 

Jónsson, nýskipaður forstöðumaður safnsins gagnrýninni. Hann segir að frá árinu 1972 

hafi listasafnið fengið inni hjá bankanum gegn vægu verði og því hafi verið sjálfsagt að 

verða við bón bankans um lán á verkunum. Ekkert sé óeðlilegt við það enda eru báðar 

stofnanirnar í eigu Alþýðusambandsins. Þorsteinn segist jafnframt fagna umræðunni um 

kjör listamanna en er ósáttur við að Valtýr hafi eingöngu ráðist á Listasafn ASÍ í greininni. 

Að lokum geti hann upplýst Valtý um að brátt muni Listasafn alþýðu fá til afnota 

varanlegt húsnæði sem hefur hlotið nafnið Listaskáli alþýðu og verður að Grensásvegi, 

og að honum yrði sönn ánægja að kynna efasemdarmönnum hina ágætu sýningarsali 

sem senn munu fullbúnir (Þorsteinn Jónsson, 1979). Frekari urðu deilurnar ekki. 

Árið 1980 fékk Listasafn ASÍ langþráð heimili að Grensásvegi 16. Glæsilegt gallerí, 

kaffihús og myndlistasýningar er fyrirsögn í Helgarpóstinum þann 8. febrúar 1980 þar 

sem galleríinu er lýst sem einu af því glæsilegasta hérlendis. Þar er húsnæðinu fagnað 

sem og starfseminni þar sem hægt verður að fræðast, drekka kaffi, jafnvel horfa á leikrit 

og hlýða á tónlist. Auk þess eru geymslur fyrir verkin orðnar „fullkomnar og öruggar“ 

(Þorgrímur Gestsson, 1980). 



40 

Mynd 6. Höfuðstöðvar ASÍ á Grensásvegi. Mynd: Ljósmyndasafn Reykjavíkur, ljósmyndari 
Gunnar Elísson. 

3.4 Starfsemi safnsins frá árinu 1980 

Listasafn ASÍ opnaði þann 1. maí 1980 í nýjum húsakynnum og voru haldnar sex sýningar 

það ár á Grensásvegi. Með bættri aðstöðu var safninu kleift að auka þjónustustarfsemi 

og List um landið og vinnustaðasýningum fjölgaði. Áratuginn á eftir voru haldnar átta til 

þrettán sýningar á ári en fækkar frá árinu 1989 í um sex sýningar en ASÍ fór í auknum 

mæli að nota sýningasalina undir sína eigin starfsemi. Samkvæmt samtali við Kristínu 

Guðnadóttur sem tók við safninu árið 1990 var það leiðarljósið í stefnu safnsins, að 

sýningahald væri á lýðræðisgrundvelli. Sýningastefnan var opin og lýðræðisleg og skilaði 

það sér í fjölbreyttum sýningum. Sú stefna hélst þar til safninu var lokað árið 2016 að 

auglýst var eftir listamönnum til að sýna í safninu, og listráð kom saman og valdi úr 

umsóknum. Sýningarnar voru af ýmsu tagi; sýningar úr safnkosti safnsins, nýjum 

aðföngum og eldri, (en þeim sýningum fækkaði með tímanum) sýningar innlendra og 

erlendra myndlistarmanna, og sýningar unnar í samstarfi við ýmis félög. MÍR hélt áfram 

að sýna list frá Sovétríkjunum árlega, einnig fengu frístundamálarar aðgang að safninu 

gegnum verkalýðsfélög, og svo mætti lengi telja. Hin árlega sýning fréttaljósmyndara, 

World press photo, var haldin í safninu frá árinu 1982 - 1992. Í kringum sýningarnar var 

oft skipulögð dagskrá, fyrirlestrar, prentaðar sýningarskrár og stundum plaköt. Með 
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bættri aðstöðu og aukinni starfsemi jukust einnig listaverkagjafir til safnsins en 

safnkosturinn byggist að langstærstum hluta af gjöfum frá listamönnum og söfnurum. 

Ragnar hélt áfram að gefa safninu verk til ársins 1981. Einnig fékk safnið 37 verk úr 

málverkasafni Þórbergs Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur árið 1973 og var haldin 

sýning á þeirri gjöf árið 1975. Af þeim safnaukum sem safnið keypti er grafík áberandi en 

safnið starfaði ekki undir tiltekinni innkaupastefnu. Safneignin sem byrjaði í 120 verkum, 

telur nú um 4.000 verk. 

Árið 1981 var haldin heimildasýning um gerð málverksins Guernicu eftir Pablo 

Picasso. Ljósprentun var til sýnis af verkinu í fullri stærð auk ljósmynda af skissum og 

fleiru. Með sýningunni komu kennslugögn fyrir skóla, framleidd var litskyggnuröð, 

plakat, bæklingur og haldinn fyrirlestur. Á þessum tíma jókst til muna útgáfustarfsemi 

safnsins. Björn Th Björnsson sá um að útbúa litskyggnuraðir af verkum myndlistamanna, 

bæði til að kynna í safninu en einnig í skólum og víða um landið. Hver röð samanstóð af 

36 litskyggnum auk texta um efni myndanna. Litskyggnur Gísla Jónssonar og Íslensk 

vefjalist frá 1950-80 komu fyrst, á eftir komu verk Nínu Tryggvadóttur og Ásgerðar 

Búadóttur. Litskyggnurnar voru notaðar sem kennsluefni í grunnskólum og sendar á 

bókasöfn víðs vegar um landið og var útgáfan mjög vönduð. Vegna peningaskorts tafðist  

frekari útgáfa litskyggnuraða. Árið 1982 gerðu bókaútgáfan Lögberg og Listasafn ASÍ 

samning um útgáfu listaverkabóka. Fyrsta bókin var viðtalsbók við Ragnar Jónsson sem 

bar titilinn Ragnar í Smára sem Ingólfur Margeirsson ritstýrði. Um svipað leyti kom út 

bók um Eirík Smith eftir Aðalstein Ingólfsson. Að auki komu út bækur um tiltekna 

listamenn: Jóhann Briem árið 1983, höfundur Halldór Björn Runólfsson, Muggur: 

Guðmundur Thorsteinsson árið 1984, höfundur Björn Th Björnsson, Jóhannes Geir árið 

1985, höfundar Aðalsteinn Ingólfsson og Sigurjón Björnsson, Ásgrímur Jónsson árið 

1986, höfundar Hjörleifur Sigurðsson og Hrafnhildur Schram, Tryggvi Ólafsson árið 1987, 

höfundar Halldór Björn Runólfsson og Thor Vilhjálmsson, Jón Engilberts árið 1988, 

höfundar Ólafur Kvaran og Baldur Óskarsson og Hringur Jóhannesson árið 1989, 

höfundur Aðalsteinn Ingólfsson. Með bókunum voru gefin út listaverkakort til styrktar 

starfsemi safnsins. 

Listaskáli alþýðu hf. var lagður niður árið 1981 og var rekstur safnsins settur undir 

miðstjórn ASÍ árið 1982. Þá afsalaði Ragnar rétti sínum til að tilnefna menn í stjórn og 
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stjórn Alþýðusambandsins notaði tækifærið til þess að endurskoða skipulag stjórnar 

safnsins. Stjórn safnsins var lögð niður og stofnuð þriggja manna rekstrarstjórn í staðinn: 

Jóhannes Siggeirsson, framkvæmdastjóri MFA, Tryggvi Þór Aðalsteinsson, fjármálastjóri 

ASÍ og Þorsteinn Jónsson, forstöðumaður Listasafns ASÍ. Listráð var skipað alfarið af 

miðstjórn ASÍ. Í listráði voru sem fyrr Björn Th Björnsson, Hrafnhildur Schram og 

Þorsteinn Jónsson. Rekstur gekk ágætlega með blómlegri starfsemi safnsins og útgáfu. 

Frá árinu 1986 var Sólveig Georgsdóttir, þjóðfræðingur, ráðin forstöðumaður safnsins en 

Ólafur Jónsson tók við af henni 1. janúar 1990. Árið 1989 kom fram í ársskýrslu 

forstöðumanns Listasafnsins að ASÍ hafi í auknum mæli notað sýningasalina undir 

starfsemi ASÍ og var ákveðið að breyta áherslum í rekstri safnsins (ASÍ, 1989). Áherslan 

átti að vera á vinnustaðasýningar og List um landið, farandsýningar með list um landið í 

samstarfi við verkalýðsfélög og stjórnir sveitarfélaga (ASÍ, 1989). List um landið taldi átta 

sýningar árið 1990 en fastir viðskiptavinir vinnustaðasýninga voru 30 en fjölgaði í 40 

tveimur árum síðar. Sýningartími var þá lengdur úr fjórum mánuðum í sex. Mikil umsýsla 

fylgdi sýningunum en á þessum tímapunkti var komin töluverð reynsla af samstarfi við 

mismunandi vinnustaði og stofnanir og fjárhagshliðin hafði einnig rétt úr sér en 

viðtakendur borguðu allan kostnað af sýningunum. Listasafnið fékk tólf listamenn til að 

gera myndir sérstaklega fyrir List um landið árið 1990, inntak myndanna átti að vera 

Ísland, landið sjálft og þjóðin (ASÍ, 1990). Árið 1991 voru þrjátíu ár frá stofnun Listasafns 

ASÍ og þá efndi safnið til farandsýningar á verkum þrettán listamanna á íslenskri grafík, 

sem bar titilinn Íslensk myndlist á ferð um Norðurlönd. Að auki var efnt til 

málverkasýningar sem einnig fór um Norðurlöndin. Sýning á verkum úr gjöf Ragnars 

Jónsson var að Kjarvalsstöðum um sumarið. Hátíðardagskrá var í Borgarleikhúsinu til að 

heiðra minningu Ragnars og var listasafnið aðili að þeim viðburði auk 

Rithöfundasambands Íslands og Tónlistarfélagsins.  

Árið 1995 ákvað miðstjórn ASÍ að nýta alfarið sýningarsalina að Grensásvegi undir 

eigin starfsemi og útleigu. List um landið og vinnustaðasýningar héldu áfram starfsemi á 

meðan farið var að svipast um eftir annarri sýningaraðstöðu fyrir safnið. Sýningar voru 

tvær á því ári og svo var hætt að úthluta salnum til listastarfsemi. Árið 1997 tók Kristín 

Guðnadóttir við af Ólafi Jónssyni sem forstöðumaður safnsins og þann 1. maí það ár 

opnaði Listasafn ASÍ dyr sínar að nýju í Ásmundarsal að Freyjugötu sem ASÍ hafði að 

undirlagi Ólafs Jónssonar forstöðumanns keypt undir starfsemi safnsins (Ólafur Jónsson, 
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munnleg heimild, ágúst 2017). Í skýrslu forseta Alþýðusambandsins árið 1997 segir að 

„nú þegar Listasafn ASÍ er flutt í nýtt og fallegt húsnæði miðsvæðis í Reykjavík eru allar 

forsendur fyrir hendi til blómlegrar starfsemi safnsins þar sem staðsetningin ein setur 

það inn í hringiðu menningar og lista í Reykjavíkurborg“. Einnig segir þar að kaupin hafi 

verið „ljós vottur um ræktarsemi forystu Alþýðusambandsins í garð frumkvöðulsins, 

Ragnars Jónssonar í Smára, stofnanda Listasafns Alþýðusambands Íslands“ (ASÍ, 1997). 

Mynd 7. Ragnar með Björgu Ellingsen eiginkonu sinni árið 1974. Mynd: Morgunblaðið, 
ljósmyndari Ólafur K. Magnússon.  

3.5 Ásmundarsalur 

Listasafn ASÍ eignaðist góðan samastað í Ásmundarsal, Freyjugötu 41. Ásmundur 

Sveinsson myndhöggvari byggði húsið árið 1933 og óskaði þess að það yrði nýtt í þágu 

listarinnar eftir sinn dag. Reykjavíkurborg keypti húsið af Arkitektafélagi Íslands árið 

1995 og hafði áætlanir um að reka leikskóla í byggingunni. Eftir mótmæli var húsið selt 

ASÍ á 19,2 milljónir króna (Borgarráð samþykkir að selja ASÍ Ásmundarsal, 1996).  

Sýningahald blómstraði í Ásmundarsal og safnið festi sig í sessi sem eftirsótt 

sýningarrými og samkomustaður í menningarlífi borgarinnar. Safnið hafði sætt gagnrýni 

fyrir að láta listamenn greiða leigu fyrir afnot af sýningarsal auk þess sem þeir áttu að 

sinna sýningagæslu en leigunni var aflétt árið 2002. Það ár voru tvær gæslukonur ráðnar 
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til starfa til að aðstoða við uppsetningu sýninga og vakta þær. Til að fjármagna 

breytingarnar var notað styrkfé úr nýstofnuðum Safnasjóði og styrkur frá 

Menningarmálanefnd Reykjavíkur auk þess sem rekstrarstyrkur safnsins á fjárlögum var 

aukinn á árinu 2002. Starfsemi safnsins efldist mikið á þessum tíma og segir í ársskýrslu 

ASÍ:  

Starfsemi Listasafns ASÍ er komin í fastar skorður og hefur safnið öðlast sess í 

menningarlífi landsins, sem vettvangur fyrir áhugaverðar og fjölbreytilegar 

sýningar. Markmiðið með sýningahaldi safnsins hefur verið að hýsa vandaðar 

sýningar sem gefa margþætta innsýn í íslenska samtímalist og listhefð. Það má 

einnig geta þess að sýningar ársins 2002 hafa hlotið óvenju góða dóma 

gagnrýnenda og viðtökur almennings. Listasafn ASÍ hefur slitið barnsskónum í 

Ásmundarsal að Freyjugötu 41 og reynslan hefur sýnt að þetta húsnæði er mikil 

lyftistöng fyrir starfsemi safnsins. Listasafn ASÍ hefur fullan hug á að þróa áfram 

virka menningarstarfsemi í þessu góða húsi, ásamt því að stuðla að kynningu á 

íslenskri myndlist sem víðast, bæði innan veggja fyrirtækja og stofnana og út um 

landsbyggðina. (ASÍ, 2002)  

Í húsinu voru þrír sýningarsalir; Ásmundarsalur 100 m2, Gryfjan 20 m2 með mikilli 

lofthæð og var ýmist notaður fyrir litlar einkasýningar eða nýttur í tengslum við sýningar 

í Ásmundarsal. Þriðji salurinn, Arinstofa, var 25 m2 og var að jafnaði nýttur til að kynna 

listaverkaeign safnsins (ASÍ, 2003). Fyrirkomulag sýningahalds var opið og var öllum sem 

áhuga höfðu á að efna til sýninga frjálst að sækja um aðstöðu í safninu til þess. Framan 

af voru um 30 umsóknir á ári og valdi listráð safnsins myndlistarmenn til að sýna. 

Úthlutað var fimmtán sýningartímabilum í Gryfju og Ásmundarsal á ári, hver sýning var 

opin í þrjár vikur. Listráð safnsins valdi sýningartillögur inn með „það að leiðarljósi, að 

sýningar í Listasafni ASÍ væru í háum gæðaflokki og að sýningaplan ársins endurspegli 

fjölbreytni íslenskrar myndlistar bæði hvað varðar tækni og liststefnur“ (ASÍ, 2003). Á 

árinu 2003 komu 8.400 gestir í safnið. Það ár settist Einar Garibaldi myndlistarmaður í 

listráðið sem varamaður fyrir Björn Th Björnsson sem hafði setið í því frá upphafi. 

Hrafnhildur Schram og forstöðumaður safnsins, Kristín Guðnadóttir sátu einnig í 

listráðinu. Samkvæmt samtali við Hrafnhildi var eina hlutverk listráðsins að velja úr 

umsóknum um sýningar listamanna í Ásmundarsal (Hrafnhildur Schram, munnleg 

heimild, ágúst 2017).  

Á þessum tíma voru um árlega settar upp um fimmtíu vinnustaðasýningar hjá 

verkalýðsfélögum, ýmsum opinberum stofnunum s.s. ráðuneytum og hjá 
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einkafyrirtækjum. Gerður var samningur til sex mánaða við hverja stofnun eða fyrirtæki 

sem möguleika á framlengingu. Safneignin var að mestu notuð í þessa starfsemi en 

einnig voru leigð verk af listamönnum til að auka á fjölbreytileika. „Sýningar Listasafns 

ASÍ í stofnunum og fyrirtækjum gera starfsemi þess frábrugðna starfsemi annarra 

listasafna og þjóna því markmiði safnins að sem flestir fái notið myndlistar, einnig þeir 

sem ekki sækja söfn og sýningar að staðaldri“ (ASÍ, 2002). 

Ársskýrslur safnsins á þessum árum eru að mestu leyti eins ár frá ári, sami texti er 

afritaður milli ára fyrir utan sýningardagskrána. Árlega voru haldnar ein til þrjár sýningar 

úr safneign en aðrar sýningar voru að sýningar listamanna sem sóttu um að sýna. Árið 

2006 kom Júlíana Gottskálksdóttir listfræðingur inn í listráðið fyrir Hrafnhildi Schram og 

Einar Garibaldi orðinn fastur ráðsmaður en Björn Th Björnsson andaðist árið 2007. Árið 

2007 kom inn í ársskýrslu „að innan safnsins fer einnig fram hefðbundið safnastarf, hvað 

varðar varðveislu, viðhald rannsóknir og sýningu safnmuna. Safnið á aðild að alþjóðaráði 

safna ICOM og faglegt starf tekur mið af samþykktum og siðareglum þess“ (ASÍ, 2008). 

Árið 2008 var gert við tuttugu verk, unnið að viðhaldi á húsinu og tekið fram að verið 

væri að efla faglegt starf safnssins, meðal annars með því að opna nýja heimasíðu og 

stunda skráningu og rannsóknir á safnkosti. Árið 2010 komu Hulda Stefánsdóttir 

prófessor við Listaháskóla Íslands og Ólafur Gíslason listfræðingur inn í listráðið í stað 

Einars Garibalda og Júlíönu Gottskálksdóttur. Frá 2009 dró úr vinnustaðasýningum en 

eftirspurn eftir nýjum sýningum var lítil á sama tíma og mörg fyrirtæki og stofnanir hafa 

sagt upp samningum sínum eða fækkað verkum sökum samdráttar segir í skýrslu forseta 

ASÍ frá árinu 2011 (ASÍ, 2011).  

Árið 2012 var reglugerð fyrir Listasafn ASÍ breytt í aðdraganda þess að safnið fékk 

viðurkenningu Safnaráðs árið 2014. Viðurkennd söfn geta sótt um fjármagn til reksturs 

og verkefna í safnasjóð og þurfa að uppfylla ýmis skilyrði um fagleg vinnubrögð, öryggi 

og aðgengi. Frá árinu 2016 hefur Safnaráð haft reglulegt og ítarlegt eftirlit með 

söfnunum með úttektum og mati á starfsemi safna. Í viðauka með ritgerðinni er nýja 

reglugerðin í heild sinni en í henni kveður meðal annars á um að komi til þess að safnið 

verði lagt niður skuli safnkosturinn renna til sambærilegrar stofnunar. Ákvæðið er sett 

inn samkvæmt reglum Safnaráðs um söfn sem eru viðurkennd. Að auki er hlutverk 
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listráðs skilgreint betur og verksvið þess víkkað miðað við það sem verið hafði. Í 6. grein 

reglugerðarinnar segir: 

Listráðið skal vera rekstrarstjórn og miðstjórn til ráðuneytis um allt sem lýtur að 

listfræðilegum málum. Allar umsóknir um afnot af sýningarsal safnsins skulu lagðar 

fyrir listráðið. Þá skal listráðið fjalla um sýningar, sem efnt er til á vegum safnsins 

hvort sem er í sýningarsal þess eða annars staðar. Ef til greina kemur að safnið þiggi 

listaverk að gjöf eða kaupi listaverk skal slíkt lagt fyrir listráðið. 

Viðurkenndum söfnum ber að starfa í samræmi við safnalög og reglugerð um 

viðurkenningu safna. Gera má ráð fyrir að áhersla í skýrslum undanfarinna ára um aukið 

faglegt starf hafi verið aðdragandi að viðurkenningunni. Ári síðar er tekið fram að 

faglegu starfi „svo sem skráning safngripa, varðveisla og viðhald þeirra auk rannsókna á 

safneigninni. Þessum þáttum er sinnt eins og hægt er með hliðsjón af starfsmannafjölda 

og fjárveitinga til safnsins“ (ASÍ, 2014). Á heimasíðu Safnaráðs er útlistað hvað þarf til að 

fá viðurkenningu ráðsins:  

Skilyrði viðurkenningar skv. 10. gr. safnalaga nr. 141/2011, ásamt nánari útfærslu 

sem byggir á öðrum ákvæðum laganna, siðareglum ICOM auk annara laga og 

reglugerða, eru eftirfarandi: 

1. Safn skal vera í eigu opinberra aðila, sjálfseignarstofnunar, félags eða fyrirtækis 

sem tryggir safninu fjárhagsgrundvöll fyrir eðlilega starfsemi þess og skipar því 

stjórn. Safn skal ekki rekið í hagnaðarskyni. 

Safnaráð skilgreinir eðlilegan fjárhagsgrundvöll með eftirfarandi hætti: að safnið 

hafi bolmagn til standa undir faglegri starfsemi í samræmi við skilyrði safnaráðs 

2. Safn skal hafa sjálfstæðan fjárhag, aðskilinn frá öðrum rekstri eiganda. 

Reikningar safns skulu vera áritaðir af löggiltum endurskoðanda. Það skal árlega 

senda skýrslu um starfsemi sína og fjárhagslegt uppgjör til safnaráðs. Safnaráð mun 

gefa út leiðbeiningar um innihald skýrslunnar. 

3. Safn skal starfa eftir stofnskrá eða samþykkt sem safnaráð hefur staðfest, sbr. 7. 

gr. safnalaga nr. 141/2011. Í stofnskrá eða samþykkt skal tilgreina viðfangsefni og 

starfssvæði safnsins og með hvaða hætti verður komið til móts við ákvæði 

safnalaga um lok starfsemi og ráðstofun eigna og safnkosts. Stofnskrá eða 

samþykkt viðurkennds safns skal birt í B-deild Stjórnartíðinda (sjá 1). 

4. Safn skal starfa í samræmi við skilmála safnaráðs um 

a. Húsnæði 

i. safnið skal hafa starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti og skila afriti af því til safnaráðs sé 

þess óskað. 
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ii. eldvarnareftirlit skal gera reglulegar úttektir á húsnæði safnsins, afriti af umsögn 

eldvarnareftirlits skal skilað til safnaráðs sé þess óskað. 

iii. Skilyrði í sýninga-og geymsluhúsnæði skulu vera með þeim hætti að 

langtímavarðveisla gripa sé tryggð (sjá 2) 

b. Öryggismál  

i. Safnið skal hafa öryggiskerfi í lagi, viðvörunarkerfi vegna bruna, innbrota og raka. 

Staðfestingu á virkni öryggiskerfa skal skilað til safnaráð sé þess óskaðs. 

ii. Safnið skal hafa eftirlit með ljósmagni, hitastigi og rakastigi í húsakynnum sínum, 

mælingar skulu skráðar reglulega og upplýsingum skilað til safnaráðs sé þess óskað. 

iii. Safn skal hafa neyðaráætlun, fyrir starfsfólk, gesti og safnkost (sjá 3) og skila afriti 

af þeim til safnaráðs sé þess óskað. 

c. Skráningarkerfi safnmuna 

i. Kerfi sem notuð eru til skráningar gagna hjá viðurkenndum söfnum skulu að 

lágmarki uppfylla skilmála safnaráðs um skráningarkerfi eins og þeir koma fram á 

heimasíðu safnaráðs. Uppfylli skráningarkerfi ekki skilmála safnaráðs skal safn 

senda safnaráði tímasetta áætlun um úrbætur sem ráðið tekur afstöðu til. 

ii. sjá sérstakan gátlista útgefinn af safnaráði 

d. Faglega starfsemi (skv. 3 og 14. gr. safnalaga) 

i. Söfnun - Safn skal starfa eftir söfnunarstefnu sem birt er opinberlega 

ii. Skráning - Safn skal fara eftir leiðbeiningum höfuðsafns um skráningu (sjá 4) 

iii. Varðveisla - Safn skal fara eftir leiðbeiningum höfuðsafns um varðveislu og 

fyrirbyggjandi forvörslu (sjá 5) 

iv. Safn skal skila höfuðsafni stefnumörkun um starfsemi sína á fjögurra ára fresti. 

v. Safn skal vera opið almenningi á auglýstum opnunartíma. 

e. Upplýsingar um skráða gripi í varðveislu safns skulu vera aðgengilegar 

almenningi. 

f. Safn skal stunda rannsóknir, miðlun og taka þátt í samstarfi, svæðisbundið, á 

landsvísu og alþjóðlega. 

5. Safn skal veita skólanemendum sem heimsækja safnið í skipulögðum 

námsferðum aðgang án gjaldtöku. 

6. Aðgengi að húsnæði safns skal vera í samræmi við lög og reglugerðir og eins 

mikið tillit tekið til þarfa fólks með fötlun og kostur er. 
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7. Safn skal starfa í samræmi við siðareglur Alþjóðaráðs safna (ICOM) og ákvæði 

laga. 

8. Forstöðumaður safns skal hafa menntun á ábyrgðarsviði safnsins eða hafa aflað 

sér hliðstæðrar hæfni á annan hátt. (Safnaráð, 2018).  

Það er augljóslega margt í þessum reglum sem Listasafn ASÍ uppfyllir ekki. Upplýsingar 

um skráða gripi eru litlar fyrir utan verk Sigrid Valtingoer, Elínar Pjet. Bjarnason og 

Kristins Péturssonar. Þessar upplýsingar eru að finna í menningarsögulega 

gagnagrunninum sarpi (sarpur.is), en eitthvað minna er inni á heimasíðu listasafnsins. 

Skilyrði í sýninga- og geymsluhúsnæði eru ekki með þeim hætti að langtímavarðveisla sé 

tryggð og söfnunarstefna er ekki birt opinberlega. Samkvæmt samtali við 

framkvæmdastjóra Safnaráðs fór ráðið af stað árið 2016 með eftirlitsstarfsemi með 

söfnum í landinu. Söfn eiga að skila inn skýrslu með reglulegu millibili og fá tillögur að 

úrbótum frá matsnefnd til baka. Samkvæmt framkvæmdastjóra liggur slíkur listi hjá ASÍ 

og hefur safnið ákveðinn tímaramma til að verða við athugasemdum. Safnaráð hefur 

ekki boðvald yfir söfnum, einungis leiðbeiningavald og enn hefur ekki komið til þess að 

viðurkenning hafi verið afturkölluð en það er eina refsingarúrræðið sé leiðbeiningum 

ekki fylgt. Tveimur árum eftir að Listasafn ASÍ fékk viðurkenninguna var húsnæði 

safnsins selt en Safnaráð gerir ekki athugasemd við það (Þóra Björk Ólafsdóttir, munnleg 

heimild, 23. ágúst 2018).  

Árið 2016 var Ásmundarsalur seldur til fjárfesta vegna rekstrarörðugleika safnsins.  

Komið var að viðhaldi hússins en því hafði ekki verið sinnt sem skyldi. Í ársskýrslu ASÍ frá 

árinu 2006 segir:  

Rekstrarstjórn tilkynnti í apríl 2016 að Listasafn ASÍ myndi hætta starfsemi sinni að 

Freyjugötu 41 þann 3. október og til stæði að selja húsið. Húseignin var seld í maí. 

Meginástæða þessara breytinga er rekstrarvandi safnsins. Safnið mun starfa áfram 

með breyttu fyrirkomulagi, án þess að reka eigið sýningarrými. Safneigninni verður 

komið fyrir í góðum geymslum og skrifstofa safnsins flyst í Guðrúnartún. Áhersla 

verður lögð á að sinna safneigninni og stefnt er að því að setja árlega upp tvær til 

þrjár sýningar úr safneigninni í samstarfi við söfn og sýningarrými um allt land. 

Einnig mun safnið áfram bjóða upp á vinnustaðasýningar. Allir starfsmenn safnsins 

láta af störfum þann 1. nóvember og nýr forstöðumaður verður ráðinn í 50% 

starfshlutfall. (ASÍ, 2016)  
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Viku eftir að Ásmundarsalur var auglýstur til sölu var húsið selt fjárfestunum Sigurbirni 

Þorkelssyni og eiginkonu hans Aðalheiði Magnúsdóttur. Samband íslenskra 

myndlistarmanna (SÍM) mótmælti kröftuglega þessari ráðstöfun og efndi til 

undirskriftasöfnunar gegn sölunni þar sem skorað var á rekstarfélag Listasafns ASÍ og 

Alþýðusamband Íslands að endurskoða afstöðu sína í málinu. Einnig skorar SÍM á 

mennta- og menningarmálaráðuneytið og Reykjavíkurborg að koma að málum 

Listasafns ASÍ og fara yfir tillögur varðandi áframhaldandi rekstur sérhæfðs 

sýningarrýmis í Ásmundarsal við Freyjugötu. Salan var áfall fyrir stétt myndlistarmanna 

og var margt sem kom til. Í samtali við Jónu Hlíf Halldórsdóttur, formann SÍM, kom fram 

að í fyrsta lagi höfðu myndlistarmenn ekki marga staði í Reykjavík til að sýna verk sín 

með þeim hætti sem Listasafn ASÍ bauð upp á. Einnig fannst félaginu myndlistarfólki 

sem gefið hefur verk sín til listasafnsins sýnd vanvirðing með sölunni og óttuðust hversu 

illa skipulagt framhaldið virtist vera. Ekkert samráð var haft við fagfélög 

myndlistarmanna við söluna og minnstu munaði að í húsinu opnaði hamborgarastaður. 

SÍM var brugðið virðingarleysið við ósk Ásmundar Sveinssonar myndhöggvara sem 

óskaði þess að í húsinu yrði alltaf myndlistartengd starfsemi eftir hans dag en nýir 

eigendur hússins munu virða þá ósk. SÍM lýsti yfir áhyggjum sínum yfir áformum ASÍ 

varðandi safneignina og sjálft húsið í yfirlýsingu þegar lá fyrir að ASÍ myndi selja 

húsnæðið. Jafnframt furðaði stjórn sambandsins sig á því að Fjallamjólk Jóhannesar 

Kjarval hafi farið inn á skrifstofu til Gylfa Arnbjörnssonar við söluna á Ásmundarsal (Jóna 

Hlíf Halldórsdóttir, munnleg heimild, 19. mars 2018). Myndlistardeild Listaháskóla 

Íslands sendi frá sér yfirlýsingu og hvatti ASÍ til þess að endurskoða ákvörðunina og 

„fórna ekki lífsgæðum almennings á altari efnishyggjunnar og skammtímahagsmuna“ 

(Listaháskóli Íslands, 2016). 

Rúmlega fimmtán hundruð manns skrifuðu undir mótmæli vegna sölu húsnæðisins, 

sem síðan voru afhent Gylfa Arnbjörnssyni, forseta ASÍ, Illuga Gunnarssyni þáverandi 

menntamálaráðherra og Degi B. Eggertssyni borgarstjóra. Mótmælin bárust hins vegar 

of seint í ferlinu, þar sem húseignin var seld áður en til viðræðna mótmælenda við 

áðurtalda aðila kom. Mótmælin fengu lítil viðbrögð hjá stjórn ASÍ og hinu opinbera.  

Í tilkynningu um sölu Ásmundarsalar frá rekstrarstjórn ASÍ kemur fram að safnið 

hyggist ekki reka eigið sýningarrými. Þá voru 55 ár liðin frá því að Ragnar gaf ASÍ 
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málverkasafnið sitt og má í ljósi þess hvernig málefni safnsins hafa þróast telja útilokað 

að safnhús í þeim anda sem Ragnar sá fyrir sér muni nokkurn tíma rísa.  

3.6 Staðan í dag 

Í lok ársins 2016 var Elísabet Gunnarsdóttir arkitekt var ráðin forstöðumaður safnsins í 

hálft starf sem hún sinnir frá Ísafirði. Í fréttatilkynningu frá ASÍ er talað um nýjar áherslur 

í rekstri safnsins:  

Rekstrarstjórn safnsins hefur samþykkt áætlun til 5 ára þar sem lögð verður áhersla 

á að kaupa ný verk markvisst inn í safneignina og efla sýningarhald í samstarfi við 

aðrar stofnanir og samtök víða um land. Eins og kunnugt er hefur safnið ekki yfir 

eigin sýningsal að ráða þessi misserin og leitar því samstarfs við aðra á meðan 

fundin er lausn húsnæðismálum safnsins. Skipulögð verður tvíhliða 

sýningardagskrá, annars vegar sýning á nýjum verkum sem valin hafa verið til kaups 

og hins vegar kynning á eldri verkum í safneigninni, en þar verður notast við krafta 

listafólks á ýmsum sviðum. Lögð verður sérstök áhersla á samvinnu við skóla á 

viðkomandi svæði. Ný innkaupastefna safnsins hefur verið mótuð og tekur hún mið 

af því menntunar- og miðlunarátaki sem safnið mun ráðast í með sýningarhaldi víða 

um land á næstunni. Valin verða og keypt inn ný verk þar sem viðfangsefni og/eða 

miðill endurspeglar tíðarandann með afgerandi hætti. Ekki verður notast við 

afmarkað þema fyrsta árið (2017) en næsta ár og árin þar á eftir verður unnið með 

þemu, eitt fyrir hvert ár. Auk sýningarhalds og kaupa á nýjum verkum er unnið að 

því að finna varanlega lausn á geymslumálum safnsins. Til greina kemur að byggja 

geymslurnar þannig upp að öll verkin verði aðgengileg fagfólki, skólahópum og 

almenningi með reglulegum opnunartíma, leiðsögn og skipulagðri dagskrá. (Elísabet 

Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 2017)  

Elísabet hefur margar góðar hugmyndir um starfsemi safnsins og er umhugað um óskir 

Ragnars varðandi sýningastefnu og útbreiðslu myndlistarinnar. Meðal verkefna sem hún 

hefur hrint af stað er samstarf við menntastofnanir á landsbyggðinni til að fræða og 

kynna börn fyrir verkum úr safneigninni. Hún hefur einnig ýtt á að koma 

varðveisluhúsnæði í gott horf. Forstöðumaður safnsins réði til sín í listráðið reynslumikla 

sýningastjóra, þau Dorothee Kirsch og Heiðar Kára Rannversson en þau skipa listráðið til 

tveggja ára, út árið 2018. Safnið auglýsti eftir tillögum að verki til kaups og var það 

Sigurður Guðjónsson myndlistarmaður sem var valinn fyrstur til að sýna. Hann fékk tvær 

milljónir króna fyrir vinnuna og opnaði hann sýningu sína, Inniljós, haustið 2017 í St. 

Jósefsspítala í Hafnarfirði. Sýningin hreppti myndlistarverðlaun Íslands árið 2017. Tíminn 

á eftir að leiða í ljós hversu miklu fé Alþýðusambandið ætlar að eyða í starfsemi safnsins 

og hversu miklu Elísabet og listráðið getur komið í verk af hugmyndum sínum. Elísabet 
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er í 50% stöðu og í janúar síðastliðnum var auglýst eftir starfskrafti í 20% starf við að 

sinna „skráningu og umsjón með safneigninni, uppfærslu heimasíðu og upplýsinga á 

samfélagsmiðlum - vinnu við sýningar á vegum safnsins, vinnu við fræðsluverkefni á 

vegum safnsins og þátttöku í stefnumótun og áætlanagerð“ (Listasafn ASÍ, 2018). Erfitt 

er að sjá fyrir sér að 70% stöðugildi geti sinnt safninu þannig að það geti talist rekið með 

faglegum hætti þótt undirmönnun sé ekki óvanaleg í íslensku safnastarfi. Tíminn verður 

að leiða í ljós hvort ný forysta ASÍ muni sinna safninu betur en sú fráfarandi og gefi 

stjórn safnsins og forstöðumanni umboð og fjármagn til að hrinda hugmyndum sínum í 

framkvæmd.



52 

4 Umræða 

Tæp 60 ár eru liðin frá gjöf Ragnars til Alþýðusambandsins. Gylfi Arnbjörnsson, forseti 

ASÍ hefur sagt starfi sínu lausu eftir þrýsting og nokkurn titring hjá verkalýðsfélögum, 

ákall eftir nýrri hugsun. Það er því góður tímapunktur að taka upp samtalið sem ekki 

varð við söluna á Ásmundarsal. Samtal um afdrif safneignarinnar og framtíð safnsins 

með stjórn safnsins, fagfólki úr röðum safnafólks og myndlistarmanna, 

embættismönnum sem sinna myndlist og áhugasömum almenningi. Í samtalinu mættu 

aðilar velta fyrir sér hvernig safn ætlar Listasafn ASÍ að vera, upplýsa um ástand 

verkanna úr stofngjöf, hvort ný forysta lætur sig óskir Ragnars einhvers varða, hvernig 

ASÍ lítur á ábyrgð sína og siðferðilega skyldu gagnvart safneigninni, hvort safneignin eigi 

að renna inn í Listasafn Íslands eða til afkomenda Ragnars. Gætu afkomendur Ragnars 

átt rétt á safneigninni í ljósi þess að ASÍ virti ekki ósk hans um safnið? Eða ætti að stofna 

sjóð með framlagi einkaaðila og fara með stofngjöf safnsins út fyrir borgarmörkin? Það 

er skoðun margra að safnið hafi alla tíð verið olnbogabarn Alþýðusambandsins. Af 

hverju ekki að velta upp þeim möguleika að umsýsla verkanna fari annað og að fría ASÍ 

frá ábyrgðinni? Samkvæmt beiðni Safnaráðs er ákvæði í reglugerð um Listasafn ASÍ að 

safneignin renni „til sambærilegrar stofnunar verði safnið lagt niður“ (Safnaráð, 2018).  

Getur Listasafn ASÍ talist safn þegar það er án húsnæðis þótt Safnaráð geri ekki 

athugasemd við sölu sýningarsala safna? Samkvæmt skilgreiningu ICOM er safn  

stofnun með fastan rekstur sem ekki er rekin í ágóðaskyni heldur til þjónustu við 

samfélagið og til framgangs þess, er opið almenningi og safnar, varðveitir, 

rannsakar, miðlar og sýnir – til skoðunar, menntunarauka eða ánægju – það sem til 

vitnis er um fólk og umhverfi þess, bæði áþreifanlegt og óáþreifanlegt. (ICOM, 

2015) 

Faglegt starf safna hefur breyst á öllum sviðum síðan árið 1961 og hefur skilgreiningin á 

safni breyst eftir því. Meiri kröfur eru gerðar um fagmennsku frá regluverki ICOM og 

UNESCO, viðeigandi alþjóðalögum, milliríkjasamningum um menningararf og 

safnalögum- og reglum í hverju landi. Hér á Íslandi hafa á síðasta áratug verið sett lög  

um myndlist (nr. 64/2012), söfn (nr. 141/2011) og menningarminjar (nr. 80/2012) 

(Alþingi, 2018). Söfnum er treyst fyrir gersemum þjóða sem skapa sjálfsmynd, sögulegt 
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samhengi, stolt, sjálfsskilning, tilfinningu um að tilheyra, minningar, þjóðmenningu. Í 

takt við þjóðfélagsbreytingar hafa söfn breyst úr heldrimanna- og 

einkasafnaramusterum í fræðslu- og afþreyingarstofnanir fyrir almenning. Almenningur 

gerir kröfu um gagnsæi, traust og marglaga upplifun af safnheimsóknum og hefur tilkall 

og meðvitund um siðferðislega skyldu safna gagnvart menningararfinum og hvernig 

hann er meðhöndlaður. Lög um menningarminjar frá 2012 voru gerð „til að stuðla að 

verndun menningarminja og tryggja að íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til 

komandi kynslóða“ (Alþingi, 2018). Lykilverk í myndlistarsögunni hljóta að teljast til 

menningarminja. Söfn á Íslandi fara að siðareglum ICOM. Þar er þess getið í 2. grein að 

söfn varðveiti safneign í þágu samfélagsins og til framþróunar. Þar er jafnframt getið að í 

þessu hlutverki safna felst sá skilningur að þau fari í umboði almennings með eigur hans, 

varðveiti þær, skrái, geri þær aðgengilegar og sýni með ábyrgum hætti (Siðareglur 

ICOM, 2015). Í ljósi vitundarvakningar á menningararfinum og þróunar regluverks 

síðustu áratuga getur Alþýðusambandið ekki farið með safnið eins og um einkamál sé að 

ræða.  

Í frumstæðu listaumhverfi Reykjavíkur treysti Ragnar vini sínum Hannibal 

Valdimarssyni og Alþýðusambandinu til að grípa boltann og vinna málinu framgang á 

þeirri braut sem hugsjón hans lagði upp með; að stofnað yrði framsækið og aðlaðandi 

safn sem starfaði í takt við vaxandi samfélag í örri þróun. Eftir daga Hannibals fór áhugi 

forystu ASÍ hins vegar dvínandi. Ragnar hefði gjarnan mátt formfesta hugsjón sína frekar 

í reglum og fyrirmælum varðandi starfsemi safnsins en hann vildi lítið skipta sér af 

starfsemi safnsins eftir afhendingu verkanna. Himinn og haf eru á milli hugmynda 

Ragnars og þess veruleika sem beið safneignarinnar. Það er auðvelt að sjá fyrir sér að 

verkalýðssamtök sem berjast fyrir réttlátara samfélagi, aukinni fræðslu og menntun til 

almennings og hugsjón Ragnars eigi samleið en svo virðist sem að ASÍ skorti bæði 

þekkingu og vilja til þess að uppfylla óskir Ragnars. Hugmyndir Ragnars voru stórar og 

hefðu þurft fjármagn og fagþekkingu langt umfram það sem Alþýðusambandið veitti, en 

hefur þó alla burði til þegar til kastanna kemur. 
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5 Lokaorð 

Saga Listasafns ASÍ er að mörgu leyti einstök enda þekkist það ekki víða, ef einhvers 

staðar, að verkalýðssamtök reki listasafn. Ómetanlegur menningarfjársjóður var fenginn 

í hendur samtökum sem höfðu ekki vit eða reynslu af því að fást við umsýslu listaverka. 

Hún er einstök því að stofngjöfin felur í sér mörg lykilverk í myndlistarsögu þjóðarinnar. 

Ragnar vildi ekki fela embættismönnum of mikil völd varðandi listirnar í landinu og valdi 

ASÍ, vegna vináttu sinnar við Hannibal, og vegna þess að hann varð fyrir vonbrigðum 

með viðbrögð borgarinnar við gjöfinni árið 1954. Verkin fóru um landið eins og var 

óskað en verkalýðsforystan hafði lítinn áhuga á að sinna safninu. Í stað þess að gefast 

upp var haldið áfram í hálfkáki yfir löng tímabil. Nú þegar bæði safnið og forysta ASÍ 

standa á tímamótum er þarft að skoða sögu safnsins með það fyrir augum hvernig skal 

búa um starfsemina. Það verður mjög áhugavert að fylgjast með því hvert framhaldið 

verður og hvort áhugasamir aðilar úr stétt myndlistarmanna eða aðrir sem bera taugar 

til safnsins munu láta í sér heyra.  

Listasafn ASÍ starfrækti þann hluta safnsins sem sneri að útbreiðslu og snertiflötum 

við daglegt líf vinnandi fólks í landinu mjög vel frá miðjum 8. áratug í tvo áratugi. 

Sýningar voru haldnar á tuttugu og sex stöðum á landinu auk Reykjavíkur og nokkrar 

utan landssteina. Einnig var útgáfan öflug og spennandi um tíma. Viljaleysi 

Alþýðusambandsins til að koma upp almennilegu húsnæði um safnkostinn hljóta að hafa 

verið Ragnari vonbrigði enda var það skilyrði af hans hálfu að koma upp safnhúsi. Björn 

Th Björnsson sagði að honum hafi ekki þótt „alþýðusamtökin ekki bregðast nærri nógu 

höfðinglega við gjöf Ragnars. Hópi sem telur tugþúsundir manna, ætti að vera leikur 

einn að reisa menningarlegt stórvirki, íslenskum samtíma til ævarandi sóma. Í staðinn 

hefur þessi stofnun stöðugt baslast áfram í þrengingum. Íslensk list er upp úr mold 

þjóðarinnar sprottin, og hver ætti þá frekar en alþýðusamtök þjóðarinnar að lyfta henni 

til vegs?“ (Ingólfur Margeirsson, 1984, bls. 144). Himinn og haf eru á milli hugmynda 

Ragnars um og þess veruleika sem beið verkanna. Eitt er sýningaraðstaðan en hitt er að 

geymslurýmum og forvörslu hefur ekki verið sinnt sem skyldi og er það endurtekið stef í 

ársskýrslum forstöðumanna Listasafns ASÍ að forvörslu sé ábótavant. Nýr 

forstöðumaður hefur talað fyrir byggingu nýs geymsluhúsnæðis sem vonandi verður að 
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veruleika. Jafnframt verður forvitnilegt að sjá hvort ný forysta ASÍ beri meiri virðingu 

fyrir safninu en sú fráfarandi. Verði verkin í vörslu ASÍ um ókomna tíð er þess óskandi að 

fjármagn verði sett í varðveisluhús verkanna svo kynslóðir framtíðar megi njóta þess 

menningarsögulega fjársjóðs sem safnið geymir, sem og að samtökin sjái sóma sinn í að 

virða ósk Ragnars um að byggja viðeigandi húsnæði úti í náttúrunni þar sem verkin geta 

kveikt tundur í sál þeirra sem njóta.  

 

 

 

____________________________________ 
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http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=217129&pageId=2792540
http://timarit.is/files/14681381.pdf#navpanes=1&view=FitH
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Viðauki I - Stofnskrá Listasafns ASÍ frá árinu 1961 

Skipulagsskrá fyrir Listasafn Alþýðusambands Íslands. 

(Gjöf Ragnars Jónssonar) 

1. gr. 

Safnið heitir: Listasafn Alþýðusambands Íslands. (Gjöf Ragnars Jónssonar) 

2. gr. 

Tilgangur safnsins er að varðveita og hafa til sýnis fyrir almenning listaverk þau, sem 

Ragnar Jónsson gaf Alþýðusambandi Íslands til eignar hinn 17. Júní 1961, og sem 

Alþýðusambandið afhendir með þessari stofnskrá safninu til eignar, svo og önnur 

listaverk, sem safnið kann að eignast. Eigin sýningarsal skal koma upp, eins fljótt og 

ástæður leyfa. 

3. gr. 

Safnið er sjálfseignarstofnun. Eignir safnsins má ekki skerða. 

Safnið er stofnað samkvæmt ósk og frumkvæði Ragnars Jónssonar forstjóra, 

Reynimel 49, Reykjavík, til minningar um Erlend Guðmundsson í Unuhúsi. 

4. gr. 

Stjórn safnsins skal skipuð 6 mönnum til 5 ára í senn. Meðan Ragnar Jónsson lifir, 

skipar hann 3 menn í stjórn, ef hann óskar, og miðstjórn Alþýðusambandsins aðra 3 

menn, en að Ragnari látnum skipar miðstjórnin alla stjórnina. Ef Ragnar Jónsson óskar 

ekki að skipa menn í stjórn að sínu leyti, skipar miðstjórn Alþýðusambandsins einnig í 

þau sæti. 

5. gr. 

Reikningar fyrir safnið skulu gerðir upp árlega miðað við almanaksár. Að öðru leyti 

ákveður stjórnin sjálf starfsreglur sínar.Reikningarnir skulu endurskoðaðir af löggiltum 

endurskoðanda. 
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6. gr. 

Miðstjórn Alþýðusambands Íslands getur ein breytt skipulagsskrá þessari. Meðan 

Ragnar Jónsson er á lífi, þarf samþykki hans til breytinga á henni. 

7. gr. 

Skipulagsskrá þessari fylgir skrá yfir listaverk þau, sem Ragnar Jónsson gaf 

Alþýðusambandinu 17. Júní 1961, 

Skipulagsskrá þessi óskast birt í B-deild stjórnartíðinda. 
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Viðauki II – Breytt stofnskrá frá árinu 2012 

Reglugerð fyrir Listasafn ASÍ frá árinu 2012 

1. grein 

Safnið heitir Listasafn Alþýðusambands Íslands (Listasafn ASÍ). Safnið er eign 

Alþýðusambands Íslands og fer miðstjórn ASÍ með yfirstjórn þess. 

2. grein 

Safnið er stofnað samkvæmt ósk og að frumkvæði Ragnars Jónssonar forstjóra til 

minningar um Erlend Guðmundsson í Unuhúsi. 

3. grein 

Aðalhlutverk safnsins skal vera 

a)    að varðveita og hafa til sýnis fyrir almenning listaverk þau, sem Ragnar Jónsson 

gaf ASÍ til eignar hinn 17. júní 1961 svo og önnur listaverk, sem safnið á og kann að 

eignast 

b)    koma íslenskri myndlist á framfæri við almenning 

c)    reka sýningarsal og skylda starfsemi. 

Safnið skal í hvívetna stuðla að því að íslensk myndlist nái til almennings með sýningum 

sem víðast og er heimilt að eiga samvinnu við aðra aðila í því sambandi. 

Safnið starfar samkvæmt gildandi safnalögum og fylgir siðareglum ICOM, Alþjóðaráðs 

safna, International Council of Museums. 

4. grein 

Starfsfé safnsins eru skatttekjur frá verkalýðsfélögum innan ASÍ eins og þær eru 

ákveðnar í lögum ASÍ, framlög til safnsins af hálfu hins opinbera og eigin 

sjálfsafla¬tekjur. 

Allur arður af starfseminni rennur til safnsins sjálfs. 

Reikningar safnsins skulu gerðir upp árlega miðað við almanaksárið og endurskoðaðir af 

kjörnum endurskoðendum ASÍ og löggiltum endurskoðanda þess. 

Þeir skulu ásamt fjárhagsáætlun næsta árs lagðir fyrir miðstjórn og ársfund ASÍ. 
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5. grein 

Daglega stjórn safnsins í umboði miðstjórnar annast rekstrarstjórn. Hún skal skipuð 

þrem mönnum, sem miðstjórn kýs til tveggja ára í senn. 

Miðstjórn ræður forstöðumann safnsins. Rekstrarstjórn hefur umsjón með daglegum 

rekstri og ber ábyrgð á fjármálum þess gagnvart miðstjórn og tekur endanlegar 

ákvarðanir í umboði hennar um allan rekstur safnsins. Fyrir lok nóvember ár hvert skal 

rekstrarstjórn leggja nákvæma rekstraráætlun fyrir miðstjórn sem hún skal afgreiða. 

Allar ákvarðanir, sem fela í sér miklar breytingar á starfsemi safnsins, skulu þó bornar 

undir miðstjórn til samþykktar eða synjunar. 

6. grein 

Við safnið skal starfa þriggja manna listráð. Forstöðumaður safnsins skal eiga sæti í 

ráðinu og vera formaður þess. Auk þess skipar miðstjórn tvo listfræðinga til setu í ráðinu 

til tveggja ára í senn. 

Miðstjórn ASÍ skal ákveða þóknun listfræðinganna fyrir setu í ráðinu. 

Listráðið skal vera rekstrarstjórn og miðstjórn til ráðuneytis um allt sem lýtur að 

listfræðilegum málum. Allar umsóknir um afnot af sýningarsal safnsins skulu lagðar fyrir 

listráðið. Þá skal listráðið fjalla um sýningar, sem efnt er til á vegum safnsins hvort sem 

er í sýningarsal þess eða annars staðar. Ef til greina kemur að safnið þiggi listaverk að 

gjöf eða kaupi listaverk skal slíkt lagt fyrir listráðið. 

7. grein 

Safnið skal starfrækja fræðslu- og kynningarsýningar um íslenska myndlist utan safnsins, 

á vinnustöðum, í húsakynnum verkalýðsfélaga eða opinberra stofnana. 

Rekstrarstjórn skal ákveða gjaldskrá fyrir þessa þjónustu. 

8. grein 

Komi til þess að safnið verði lagt niður skal safnkosturinn renna til sambærilegrar 

stofnunar. 

9. grein 

Breytingar á reglugerð þessari verða aðeins gerðar af þingi Alþýðusambands Íslands og 

taka þær gildi þegar við samþykkt. 

Breytt 2012.
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Viðauki III – Tímalína hornsteina í lífi Ragnars og sögu Listasafns ASÍ   

1904 Einar Ragnar Jónsson fæðist á Eyrarbakka  

1920 Ragnar flytur til Reykjavíkur og kynnist uppúr því listamönnum borgarinnar 

1922 Ragnar ræður sig til Smjörlíkisgerðarinnar Smára sem hann var síðar kenndur við  

1942 Bókaútgáfan Helgafell stofnuð 

1954 Ragnar gefur Reykjavíkurbæ sjö málverk til gjafar sem stofn að listasafni 

Reykjavíkur  

1961 Ragnar gefur Alþýðusambandi Íslands 120 myndlistarverk til eigu sem stofngjöf að 

Listasafni ASÍ 

1964 Fyrra bindi bókar Björns Th Björnssonar, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, Drög að 

sögulegu yfirliti kemur út hjá Helgafelli  

1969 Listasafn ASÍ hefur samstarf við Menningar- og fræðslusambandi Alþýðu, (MFA) og 

fyrsti sýningarsalurinn opnar á 3. hæð Laugavegar 18  

1969 Hjörleifur Sigurðsson, myndlistarmaður ráðinn fyrsti forstöðumaður safnsins 

1973 fær Listasafnið sína næststærstu gjöf til þessa, 37 verk úr málverkasafni Þórbergs 

Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur. Árið 1975 var haldin sýning á þeirri gjöf. 

1973 fluttist starfsemi safnsins að Laugavegi 31 í nýtt húsnæði Alþýðubankans sem ASÍ 

átti á þeim tíma.  

1973 Vinnustaðasýningar hefjast í samstarfi við Menningar og fræðslusamband alþýðu.  

1974 Hannibal Valdimarsson lætur af embætti forseta ASÍ 

1974 Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, síðara bindi kemur út 

1979 Þorsteinn Jónsson ráðinn forstöðumaður Listasafns ASÍ 

1980 Safnið flyst að Grensásvegi þar sem ASÍ opnaði nýjar höfuðstöðvar  

1982 Ragnar  hættir afskiptum sínum af listasafninu, tilnefnir ekki stjórnarmenn 

1984 Ragnar andast í júlí 

1986 Sólveig Georgsdóttir, þjóðfræðingur verður forstöðumaður safnsins 

1990 Ólafur Jónsson, athafnamaður verður forstöðumaður safnsins 
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1995 ASÍ tekur yfir afnot af sýningarsölum að Grensásvegi fyrir eigin starfsemi 

1997 Kristín G. Guðnadóttir, listfræðingur verður forstöðumaður safnsins 

1997 Ásmundarsalur tekinn í notkun 1. maí 

2002 Einar Garibaldi kemur inn í listráðið sem varamaður fyrir Björn Th Björnsson  

2003 verk í eigu safnsins orðin 1600 

2014 viðurkenning Safnaráðs 

2016, maí, Ásmundarsalur seldur fjárfestum vegna rekstrarörðugleika  

2016, nóvember,  Elísabet Gunnarsdóttir, arkitekt ráðin forstöðumaður safnsins 

2016 fjöldi verka í safneign, um 4.000 

 


