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Ágrip 
 
Þessi ritgerð er hluti 60 eininga meistaraverkefnis í þjóðfræði, en hinn hluti verkefnisins er 

sýningin Að fanga þig og tímann, sem ritgerðin gerir grein fyrir. Sýningin var helguð 

ljósmyndasöfnum tveggja ljósmyndara, þeirra Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar 

Bjarnadóttur. Ljósmyndasöfn sem þessi veita tækifæri til að horfa til margra þátta 

ljósmyndarinnar sem fyrirbæris. Saga ljósmyndunar fléttast inn í sögu Sigríðar og Ragnheiðar 

þar sem framþróun innan ljósmyndagreinarinnar hefur áhrif líf þeirra beggja. Eins gefst 

tækifæri til að skoða hvernig hin persónulega notkun á ljósmyndinni, sem tæki til að muna 

liðna tíð og minnast þeirra sem eru okkur kærir, birtist í myndasöfnum sem þessum. Í tilviki 

Ragnheiðar, áhugaljósmyndarans, geyma sex albúm frásögn hennar og viðhorf til lífsins en í 

tilviki Sigríðar, atvinnuljósmyndarans, má sjá þá hefð sem skapaðist hér á landi á seinni hluta 

19. aldar að sækja ljósmyndastofuna heim og láta skrásetja ólík tímabil og viðburði ævinnar. Í 

gegnum ljósmyndasöfn sem þessi má nálgast ljósmyndina sem fjölbreytta heimild um 

menningu og samfélag en einnig sem persónulega heimild um líf einstaklinga, tengsl og 

samskipti.  

 Sýningin Að fanga þig og tímann opnaði 1. maí 2018 í Safnahúsinu á Húsavík. Á 

sýningunni var farin var sú leið að lýsa með vissum þemum ákveðnum þáttum í 

ljósmyndasöfnum þeirra Sigríðar og Ragnheiðar. Úrval mynda úr báðum söfnum varð fyrir 

valinu en einnig var sjálfsmyndin, hvernig við birtumst öðrum og okkur sjálfum á ljósmynd, 

skoðuð. Samfélagsleg viðhorf til æskunnar, móðurhlutverksins og náttúrunnar voru tekin fyrir 

en einnig var fjallað um hlutverk ljósmyndarans sem skrásetjara. Stutt var við þemu 

sýningarinnar með sýningartextum sem lýstu ævi og örlögum Sigríðar og Ragnheiðar en 

fjölluðu einnig um hlutverk ljósmyndarinnar í menningu okkar. Við vinnslu á sýningarbæklingi 

og sýningartextum var leitað til fjölbreyttra heimilda sem tengdust persónulegu lífi Sigríðar og 

Ragnheiðar sem síðan voru settar í stærra samhengi kenninga um ljósmyndina og sögu 

ljósmyndatæknarinnar.  
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Abstract 
 
This thesis is a part of a 60 ECTS MA project. The other part was the exhibition To capture you 

and time which this essay describes. The exhibition evolves around two photographic 

collections from the photographers Sigríður Ingvarsdóttir and Ragnheiður Bjarnadóttir.  

Photographic collections such as these allow us to look at many aspects of the photograph as 

a phenomenon. The history of the photographic medium affects the lives of Sigríður and 

Ragnheiður as technical developments in photography change the course of their lives.  

 Photographic collections such as these also afford an opportunity to look at personal 

uses of the photograph, as an instrument of memory and remembrance of those we hold 

dear. In the case of Ragnheiður, the hobby photographer, we have six albums that capture 

her personal biography and world view but in the case of Sigríður, the professional 

photographer, we see how the tradition of going to the photographic studio, to record special 

occasions and stages of life, developed in Iceland following its inception in the late 19th 

century. Through these photographic collections it is possible to approach the photograph as 

a diverse source on culture and society but also as a document about the lives of individuals, 

connections and communication.  

 The exhibition To capture you and time opened on May 1 in 2018 in the Culture House 

in Húsavík. The exhibition captured certain themes which evolved out of analysing the 

collections of Sigríður and Ragnheiður. Themes regarding self-image, cultural views on 

childhood, nature and motherhood were represented as well as the theme of the 

photographer as a recorder. A part of the exhibition was dedicated to a selection of pictures 

from each collection. The themes were supported by exhibition texts which described the 

lives of Sigríður and Ragnheiður but also described the position of the photograph as a cultural 

object. Diverse sources were studied for the exhibition text and brochure that described the 

lives of Sigríður and Ragnheiður but also positioned the photographs in the exhibition in the 

contexts of photographic theory and the history of photography.  
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Þakkir 
 
Frá því að sýningin Að fanga þig og tímann opnaði þann 1. maí 2018 eru liðin þrjú ár. Og 

hingað er ég komin og þessi ritgerð, sem hluti af þessu 60 eininga (60 ECTS) verkefni, lítur 

loksins dagsins ljós. Í endurliti sem þessu fer margt um hugann en mér er þó efst í huga 

þakklæti til þeirra sem stóðu með mér í gegnum þetta ferli og hvöttu mig áfram.  

 Ég vil færa leiðbeinanda mínum, Valdimar Tr. Hafstein, innilegar þakkir fyrir trú á 

verkið, ómældan stuðning og hvatningu. Það var ómetanlegt að hafa slíkan bandamann í 

gegnum þetta ferli. Samstarfsfólki mínu á Menningarmiðstöð Þingeyinga færi ég mínar dýpstu 

þakkir fyrir hjálp og leiðsögn við gerð sýningarinnar, þá sérstaklega Snorra og Sif, án ykkar 

hefði sýningin ekki orðið að veruleika. Vinkonum mínum úr þjóðfræðinni; Aldísi, Arndísi, Hildu, 

Sæbjörgu og Vilborgu vil ég þakka stuðning, ráðleggingar og hlýju í ferlinu, takk fyrir að hlusta 

og vera til staðar.  

 Elsku mömmu og pabba færi ég mínar dýpstu þakkir fyrir að styðja mig og trúa alltaf á 

þau verkefni sem ég tekst á við, það er einstakt að eiga ykkur að. Tengdaforeldrum mínum, 

Bigga og Björk þakka ég hlýjuna og aðstoðina við okkur, litlu fjölskylduna. Elsku Dittu systir og 

Jóa bróður þakka ég stuðning við hugmyndavinnu og uppsetningu sýningartexta.  

 Eins vil ég þakka mínum allra kærustu sem gerðu mér kleyft að vinna þetta verk. Örvar, 

Ynja Björt og Salka Sif, takk, ég elska ykkur. Án ykkar væri þetta ekki hægt.  

 Að lokum, elsku Jón Ármann, ég sendi þér þakkir yfir í sumarlandið. Takk fyrir að hleypa 

mér inní minningarnar um Húsavík eins og hún var á uppvaxtarárum þínum. Takk fyrir kaffið, 

spjallið og hafragrautinn.   
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Inngangur 

 
Árið 2011 hóf ég störf á Menningarmiðstöð Þingeyinga. Starf mitt á Safnahúsinu á Húsavík 

þessi fyrstu ár fólst aðallega í því að taka á móti gestum, vera til staðar til að leiðsegja um þær 

sýningar sem uppi voru hverju sinni og hella upp á kaffi. Sem þjóðfræðinemi var ég umkringd 

sögunni á hverjum degi, innan um aska, strokka, uppstoppaða fugla og einn ísbjörn úr 

Grímsey. Þessi fyrstu ár mín sem starfsmaður á safni voru mér lærdómsrík, samfara náminu í 

þjóðfræði lærði ég alltaf eitthvað nýtt um fortíð Þingeyjarsýslna en einnig um sjálfsmynd 

okkar Íslendinga, ekki síst út frá þeim erlendu gestum sem sóttu sýningar safnsins heim.  

 Í byrjun meistaranámsins í þjóðfræði gerði ég litla rannsókn sem tengdist orðræðu um 

líkama Íslendinga í upphafi 20. aldar. Ég sat yfir skrifuðum heimildum sem tengdust 

ungmennahreyfingunni og sundkennslu á Íslandi en á sama tíma skoðaði ég ljósmyndir frá  

fyrstu áratugum 20. aldar.  Ég sat klukkutímunum saman og renndi gegnum ljósmyndir í 

stafrænum gagnagrunni Ljósmyndasafns Þingeyinga og velti fyrir mér þeim líkömum sem við 

blöstu. Í eitt skiptið tóku safnnúmer ljósmyndanna sem við blöstu að byrja á RB.1Mér fannst 

eitthvað athyglisvert við þessar myndir, þær voru einhvern veginn sérstakar, kunnuglegar en 

um leið fallegar. Stundum hugsaði ég: „Já, þetta er eins mynd og við tókum sem unglingar,“ 

samt var þarna um að ræða ljósmynd síðan á millistríðsárunum. Ég hóf að kanna hvað RB 

stæði fyrir og komst að því að um var að ræða ljósmyndasafn frá Ragnheiði Bjarnadóttur, sex 

albúm sem hún hafði gefið til Ljósmyndasafns Þingeyinga. Strax þarna held ég að hugmyndin 

hafi kviknað: „Það væri nú gaman að gera sýningu úr þessum ljósmyndum.“ Eftir einhvern 

tíma nefndi ég þessa hugmynd við Sif Jóhannesdóttur sem þá var forstöðumaður 

Menningarmiðstöðvar Þingeyinga án þess þó að hugsa það eitthvað lengra. Síðan þá eru liðin 

mörg ár, annað ljósmyndasafn kom upp í hendurnar á mér, safn Sigríðar Ingvarsdóttur 

ljósmyndara á Húsavík, ekki síður fallegt en annars eðlis, og þessi ljósmyndasöfn urðu 

grunnurinn að sýningu og lokaverkefni mínu í þjóðfræði. Í þessari ritgerð verður þessu ferli 

lýst, hvernig óvænt kynni við eitthvað sem hafði merkingu og var hjartfólgið einhverjum 

öðrum, sex albúm úr eigu einstaklings og ævistarf atvinnuljósmyndara, urðu mér innblástur 

og efniviður í sýninguna Að fanga þig og tímann sem opnaði 1. maí 2018 í Safnahúsinu á 

 
1 Í ritgerðinni eru ljósmyndir úr söfnum Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur með stuttum 
myndatexta eftir höfund. Við myndirnar stendur safnnúmer hverrar myndar t.d. SI 3061 og vísar þá til Sigríðar 
Ingvarsdóttur og ljósmyndar nr. 3061 í safni hennar.  
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Húsavík. Ég á mikið að þakka þeim Sigríði og Ragnheiði, ljósmyndasöfn þeirra voru veglegar 

gjafir til Ljósmyndasafns Þingeyinga og um leið til mín sem rannsakanda og þjóðfræðings. Í 

gegnum söfn þeirra má lesa merkilega sögu um þennan miðil, ljósmyndina, um notkun 

hennar, almenna og persónulega, sem tæki til að muna og segja frá, fanga augnablikið og 

tímann.   

 Í upphafi verður stiklað á stóru í sögu ljósmyndarinnar, hvernig þessi uppfinning 

Frakkans Daguerre sigraði heiminn þrátt fyrir að Íslendingar væru frekar lengi að taka við sér. 

Saga ljósmyndunar hér á landi er samofin menningar- og samfélagslegum breytingum, 

þéttbýlismyndun og borgaralegum áhrifum. Ljósmyndin var borgaraleg uppfinning, liður í 

skrásetningu og framsetningu borgarastéttarinnar á sjálfri sér sem lægri stéttir tóku síðar upp 

til staðfestingar og skrásetningar á tilverurétti sínum. Tæknilegar framfarir breyta sögu 

ljósmyndarinnar aftur og aftur, skapa betri aðgang að þessari tækni, fyrst á ljósmyndastofum 

og síðar í höndum almennings þar sem segja má að lýðvæðing ljósmyndarinnar hafi hafist. 

Hér á Íslandi voru konur af borgarastétt fljótar að átta sig á frelsinu sem fólst í þessari 

atvinnugrein, tækifæri til sjálfstæðis og sköpunar. Einnig verður horft á ljósmyndina sem 

heimild, margslungna og flókna í eðli sínu. Ljósmyndin getur verið heimild um tíðaranda eða 

tísku, líkamann og hugmyndir okkar um hann. Ljósmyndin hefur verið nýtt til að efla og ýta 

undir sjálfsmynd hópa. Hún getur líka verið hættulegt tæki í höndum þeirra sem drottna til að 

uppræta hefðir og jaðarsetja undirokaðra hópa líkt og sjá má í tengslum við notkun 

ljósmyndarinnar í skrásetningu á íbúum nýlendna. Ljósmyndin er samofin fagurfræði 

hversdagsins í lífi okkar flestra, hún er efnisleg heimild þar sem staðsetning hennar í höndum 

einhvers, inni á heimilinu eða í albúmi, tjáir okkur eitthvað um merkingu hennar. Tekist hefur 

verið á um sannleiksgildi ljósmyndarinnar en ljóst er að hún er hlaðin merkingu hvort sem það 

tengist minningum og tilfinningum eða sem aðferð til að fanga og hlutgera þau gildi sem eru 

okkur mikilvæg. Í þessari yfirferð er tilgangurinn að setja tóninn og staðsetja þær Sigríði 

Ingvarsdóttur og Ragnheiði Bjarnadóttur og ljósmyndir þeirra í stærra samhengi hlutanna. 

 Í kafla tvö er farið dýpra í sögu Sigríðar og Ragnheiðar, þeim er fylgt frá barnæsku fram 

á fullorðinsár og lífshlaup þeirra rakið út frá þeim heimildum sem ég hafði aðgang að. Ég reyni 

að setja sögu þeirra og ljósmyndir í samhengi við sögu ljósmyndarinnar sem menningarlegs 

fyrirbæris. Ég skoða hlutverk ljósmyndarans sem skrásetjara en Sigríður gegndi því hlutverki 

sem ljósmyndarinn í heimabæ sínum. Ég horfi einnig á hvaða atriði það voru sem stóðu upp 

úr varðandi safn Sigríðar. Þar lít ég til tveggja hópa mynda sem annars vegar fanga æskuna og 
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hins vegar móðurhlutverkið. Í tilviki ljósmynda Ragnheiðar horfi ég á hina persónulegu notkun 

á ljósmyndinni, ljósmyndina sem fyrirbæri sem fangar tengsl okkar við aðra og okkur sjálf. Ég 

skoða albúm Ragnheiðar sem tæki til frásagnar og til að fanga merkingarbær samskipti, 

minningar og sjálfsmynd.  

 Í þriðja kafla verður ferli sýningarinnar Að fanga þig og tímann rakið. Þar verður sagt 

frá þeirri stofnun og því umhverfi sem sýningin spratt upp úr en einnig þeim heimildum sem 

unnið var með. Ljóst er að sýning sem þessi verður ekki til í tómarúmi, að baki stendur stofnun, 

einstaklingar og mitt eigið fræðilega umhverfi sem saman skapa jarðveg fyrir hana. Ég rek 

hvernig ferð mín um persónuleg skjöl einstaklinga færði mér vissa sýn á Ragnheiði og Sigríði 

sem manneskjur og hvernig ég reyndi að nýta slíka texta til að færa gestum sýningarinnar 

innlit í líf þeirra. Ég mun lýsa því hvernig ég valdi úr því ógrynni ljósmynda sem um var að ræða 

og hvernig viss leiðarstef urðu mér vegvísir á þeirri leið að skapa frásögn sýningarinnar. 

Sýningartextar, áferð þeirra og hljómfall ollu mér heilabrotum í ferlinu þar sem stundum tókst 

vel til en betri æfing hefði á öðrum stöðum hjálpað. Einnig verður sagt frá gerð 

sýningarbæklings þar sem rannsókninni að baki sýningunni voru gerð skil og að auki hvernig 

leitað var til gesta sýningarinnar eftir frekari upplýsingum um það sem bar fyrir augu á henni 

og þar með reynt að skapa samtal við þá sem sóttu sýninguna. Að sýningarlokum stendur 

margt eftir, gott veganesti fyrir óreyndan sýningarstjóra fyrir það sem framtíðin ber í skauti 

sér, hvað sem það svo er. Líkt og ljósmyndir Sigríðar og Ragnheiðar lifir sýningin áfram í huga 

mínum, hún færði mér nýja sýn á þennan miðil, ljósmyndina, og gerði mér kleift að stíga út 

fyrir alnánd ljósmyndarinnar og horfa á hana í stærra samhengi. Í fyrsta kafla verður reynt að 

gera slíkt hið sama, stíga út fyrir ljósmyndina og horfa á stærra samhengi hennar, sögu, þróun 

og tilgang þessa miðils.  

 

1. Ljósmyndin frá ýmsum hliðum: saga ljósmyndunar og ljósmyndin sem 
þjóðfræðileg heimild 
 
Á þriðja áratug 20. aldar lét einn af forvígismönnum Bauhaus skólans, ungverski 

ljósmyndarinn László Moholy-Nagy, hafa það eftir sér að í framtíðinni yrði þekking á 

ljósmyndun jafn mikilvæg og að kunna stafrófið. Þeir sem teldust ólæsir yrðu þeir sem kynnu 

hvorki á penna né myndavél (Price og Wells, 2015:10, 13). Þrátt fyrir framúrstefnubylgju 

Bauhaus skólans sá Moholy-Nagy sennilega seint fyrir sér hve sannspár hann yrði. Núorðið má 
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segja að myndmál ljósmyndarinnar sé ætíð nálægt, á tímum samfélagsmiðla fylgir ljósmyndin 

okkur hvert fótmál og sýnir okkur inn í alla króka mannlegs lífs. Ég er fædd átta árum áður en 

stafræn ljósmyndatækni stóð almenningi fyrst til boða, á tímum filmuvéla og framköllunar á 

ljósmyndastofum. Í dag er ljósmyndin svo sjálfsagður þáttur í hversdeginum að ég velti henni 

lítið fyrir mér, hún er alnálæg, ég tek upp símann þegar dóttir mín gerir eitthvað fyndið eða 

heimiliskötturinn er sætur á svipinn, sem gerist reyndar ekki oft. Ég geri það án þess að hika, 

smelli af og myndin ratar í ósýnilegt geymsluský, örugg á stað sem ég næ engan veginn utan 

um en er þarna einhvers staðar eins og eitthvert ógreint nátttúruafl sem ég skil ekki. Á síðum 

fésbókarinnar og instagram birtast mér hundruð ef ekki þúsundir mynda á hverjum degi og 

ég get „líkað“ við þær, fylgst með gömlum vinum úr fjarska og séð börn vaxa úr grasi hjá 

ættingjum úti í löndum sem ég hefði sennilega aldrei annars fengið að sjá. Allt þetta er eins 

sjálfsagt og vatnið sem rennur úr krananum og ég leiði ekki hugann að því að mér hefði 

einhvern tímann fundist þetta stórskrítið stef í raunveruleikanum. Þannig er alnánd 

ljósmyndarinnar orðin, hún er allstaðar og svo sjálfsögð að í reynd má segja að við veltum 

uppruna hennar lítið fyrir okkur. Hún er bara. Það er í raun ótrúlegra í huga okkar flestra að 

eitt sinn hafi myndheimur mannkyns ekki búið yfir þessari tækni til að fanga augnablikið og 

lengi eftir að ljósmyndatæknin varð til hafi hún verið allt annað en hversdagslegur hlutur.  

 Ég hef, sjálfsagt eins og flestir, haft gaman af fallegum ljósmyndum, fundist gaman að 

sjá áhugaverð augnablik og löngu liðnar manneskjur mannkynssögunnar á gömlum 

ljósmyndum en ég leiddi í raun aldrei hugann að því að hægt væri að fást við ljósmyndir sem 

þjóðfræðingur. Sennilega stýrði mér þar einhver ómótuð en íhaldssöm hugsun um 

fjöldaframleiðslu og tækni, fældi þjóðfræðinginn frá sem finnst öruggast að halda sig við hið 

mannlega og einstaka en um leið almenna og alþýðlega. Eftir að hafa nú leiðst inn á slóðir 

ljósmyndarinnar skil ég ekki hvernig ég sá ekki alþýðleikann, sérstaklega nú á tímum alnándar 

ljósmyndarinnar, hvernig ég sá ekki hefðina og tjáninguna, fagurfræði hversdagsins. Ég tel að 

þjóðfræðingar 21. aldarinnar eigi stóran ef ekki endalausan akur eftir í rannsóknum sem 

tengjast tjáningu einstaklings í gegnum myndmál ljósmyndarinnar, á þessum tímum þar sem 

ég tel ljósmyndina á góðri leið með að taka yfir eða a.m.k. standa jafnfætis tungumálinu. Ég 

tek því undir með Moholy-Nagy en tel okkur flest, þrátt fyrir að við séum ómeðvituð um það, 

læs á myndmálið sem allstaðar birtist okkur. Alnándin hefur gegndreypt okkur í veruleika 

ljósmyndarinnar.  
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1.1 Alnándin og hversdagsleikinn 
 
Það sem ýtti mér af stað á þá braut að setja upp sýningu var, eins og fram kom hér að ofan, 

ljósmyndir Ragnheiðar Bjarnadóttur. Safn Sigríðar Ingvarsdóttur kom svo eins og risastór, 

óvænt gleðigjöf í kjölfarið. Þegar ég fletti fyrst í gegnum ljósmyndir Ragnheiðar, sérstaklega 

þær sem teknar voru þegar hún var sem ung kona við nám í ljósmyndun, varð hið persónulega 

við ljósmyndatæknina mér svo ljóst. Gleðin, kátínan og tjáningin kom mér á óvart, ég sá 

myndir sem ég og vinir mínir hefðum sjálf getað tekið á 9. áratug 20. aldar. Ungt fólk að fíflast 

og leika sér. Einhver þörf til að festa það á ljósmynd, gleði til að geyma og minnast. Liz Wells 

sýningarstjóri og sérfræðingur á sviði menningarsögu ljósmyndarinnar og Derrick Price 

rithöfundur og fræðimaður á sviði ljósmyndatækninnar hafa bent á að það sé einmitt þessi 

þörf fyrir eitthvað, t.d. að festa eitthvað á ljósmynd, sem við horfum oft á tíðum framhjá þegar 

litið er til tæknibyltinga. Við erum vön þeirri sögutúlkun að ný tækni sé drifkraftur 

samfélagsbreytinga en ekki að ný tækni sé einmitt að svara einhverri þörf sem var fyrirséð 

vegna samfélagsbreytinga. Wells og Price segja að svo hafi verið með ljósmyndina. 

Ljósmyndatæknin hafi ekki orðið til í tómarúmi, þörfin var til staðar, hin stækkandi millistétt 

Evrópu vildi eignast eftirmynd sína líkt og aðallinn hafði gert um aldaraðir, en málverkið gat 

seint mætt þessari þörf að fullu, vegna kostnaðar og tíma við gerð hverrar myndar. Wells og 

Price benda einnig á að áhugavert sé þegar horft er til upphafsskrefa í ljósmyndatækni, frá 

lokum 18. aldar og í byrjun þeirrar 19., hve margir fóru af stað á sama tíma og gerðu tilraunir 

til að ná, með samblöndun ljóss og efna, að festa eftirmynd sína á blað. Það sé ekkert sjálfsagt 

við það að einhver tækni, hver sem hún svo er, nái fótfestu og almennri notkun. Eitthvað í 

menningu og samfélaginu skapar henni farveg og viðtökur. Tæknin sjálf segir ekki til um 

hvernig fólk á síðar eftir að nota hana eða umbreyta notkun hennar, þar taka aðrir þættir við 

stjórninni t.d. framleiðsla og neysla og félagsleg hegðun (Price og Wells, 2015:13-14). Í þessum 

tveimur ljósmyndasöfnum sem ég hafði til að vinna úr og spanna tímann frá 1915 fram á 7. 

áratug 20. aldar, gat ég sjálf greint breytingarnar. Sigríður tekur ljósmyndir á stofu sinni á 

Húsavík, fólk er prúðbúið mætt á ljósmyndastofuna til að láta taka af sér mynd, ef til vill eina 

af fáum sem af því verður tekin á lífsleiðinni. Alls óvant myndavélinni stillir það sér upp og 

bíður á meðan myndin er tekin, alveg kyrrt svo myndin heppnist og sumir virðast allt að því 

steinrunnir af ótta við að myndin heppnist ekki. Í albúmum Ragnheiðar sjáum við 

ljósmyndatæknina komna út fyrir ljósmyndastofuna, í hendur almennings og notkun hennar 
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orðin sjálfsagður þáttur í hversdeginum; flissandi unglingar og dreypt á kaffibolla í eldhúsinu, 

þvottur hengdur út á snúru. Á aðeins stuttum tíma hefur almenningur tekið þessa tækni og 

eignað sér hana, fært hana út í hversdaginn. Seint hefði amma mín Jóna, sem sat fyrir á 

ljósmynd hjá Sigríði Ingvarsdóttur árið 1920, þá sextán ára gömul, klædd í falleg peysuföt og 

sýnilega pínu feimin, skilið eða skynjað að ég, barnabarn hennar fædd 1982 tæki myndir af 

sextán ára dóttur minni árið 2020 á tæki sem ég kalla síma.  

 

 
 

Þegar horft er til upphafsins, aftur til 19. aldar, má einnig gera sér í hugarlund að seint hefðu 

upphafsmenn ljósmyndatækninnar náð utan um veruleika þar sem ljósmyndin er nánast orðin 

ósýnileg í alnánd sinni. Ég mun hér stikla á stóru á upphafsárum ljósmyndatækni. Ég eftirlæt 

öðrum að skoða til grunna tæknilegar hliðar sögu ljósmyndarinnar en einbeiti mér, líkt og 

þjóðfræðinga er siður, að því sem snýr að hinu samfélagslega, þ.e. hvernig við sjáum 

samfélagsbreytingar endurspeglast í notkun almennings á þessarri tækni. Það sem er 

áhugavert við ljósmyndina er hve hratt hún þróast frá því að vera eitthvað fágætt yfir í að 

verða frekar almenn. Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði, segir ljósmyndina 

hafa hreinlega sigrað heiminn (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 1996:39-40). Það eru orð að 

 
Þegar ég fór að grúska í myndum Sigríðar 
Ingvarsdóttur staldraði ég lengi við þessa 
mynd, fannst ég kannast við þessa ungu 
konu, vissi samt ekki hvaðan. Í myndaskrá 
sem fylgdi safni Sigríðar Ingvarsdóttur er 
þessi mynd ómerkt (þó nokkrar myndir eru 
óskráðar). Ég sýndi pabba myndina, jú hann 
kannaðist sannarlega við konuna, þetta var 
Jóna Jakobsdóttir, móðir hans, amma mín. 
Heiða systir pabba staðfesti síðan grun 
okkar. Myndina telur Heiða vera tekna 1920, 
af ömmu sextán ára gamalli. Ég gætti þó 
sérstaklega að því að velja ekki myndir sem 
tengdust mér persónulega á sýninguna, 
fannst það ekki eiga rétt á sér og búa til 
einkennilega og sjálfhverfa sýn á 
ljósmyndasöfn Ragnheiðar og Sigríðar 
(fjallað er um val á myndunum í kafla 3.5) 
(SI 3061). 
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sönnu. Hér á Íslandi starfar Sigfús Eymundsson fyrstur Íslendinga við ljósmyndun frá 1871 og 

það líða aðeins um 40 ár þar til Ljósmyndastofa Hans Petersen fer að selja ljósmyndabúnað 

og framkalla fyrir almenning (Inga Lára Baldvinsdóttir; 2001:25, 77). Þessi uppgötvun sem 

fyrst var kynnt af Louis-Jacques-Mandé Daguerre fyrir frönsku vísindaakademíunni árið 1839 

er orðin sjálfsögð ástundun fyrir hinn venjulega borgara innan við öld síðar. Það skal þó tekið 

fram að daguerretýpur af ljósmyndum eru afar ólíkar ljósmyndum nútímans. Aðferð Daguerre 

er í stórum dráttum fólgin í að silfurnítrat er borið á koparplötu og yfirborð hennar gert 

ljósnæmt með joðblöndu. Platan er því næst lýst í myndavél, framkölluð í kvikasilfursgufu og 

gerð varanleg eða „fixeruð" með heitri matarsaltsupplausn. Hver mynd var jákvætt eintak, 

öfugt við neikvætt eintak filmunnar sem síðar kom til sögunnar, sem síðan er breytt í jákvætt 

við framköllun, það sem við sjáum þegar við horfum á venjulega framkallaða ljósmynd. Hver 

mynd var því einstök og sameinaði bæði filmu og mynd og var spegilmynd af fyrirmyndinni. 

Tökutími var mjög langur til að byrja með, allt að 30 mínútur sem síðar styttist í þrjár mínútur 

en styttist loks niður í hálfa mínútu með tæknilegum framförum. Daguerre byggði uppgötvun 

sína á uppgötvunum annarra vísindamanna, t.d. samstarfsmanns síns Joseph Nicéphore 

Niépce sem hafði tekist að taka ljósmynd á pappír árið 1818 og tíu árum seinna á tinplötu. 

Englendingnum William Henry Fox Talbot hafði einnig tekist að taka neikvæða ljósmynd á 

pappír árið 1835 og hefur myndagerð hans verið nefnd kalotýpa. Aðferð hans hafði það fram 

yfir hinar að hægt var að gera jákvæðar pappírskópíur eftir frummyndinni og þannig fjölfalda 

hverja mynd. Talbot fann því upp negatívið. Það var síðan Frakkinn Hippolyte Bayard sem tók 

jákvæðar ljósmyndir beint á pappír árið 1839 (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:9-11). Enn er 

verið rannsaka þróun ljósmyndarinnar á upphafsárum hennar, mjög margir sóttust eftir að 

taka þátt og ná að fullkomna þessa tækni sem best. Það er jafnvel deilt um hve stóran hlut 

vissir einstaklingar hafi átt í fyrstu árum ljósmyndatækninnar og það segir okkur sitthvað um 

hve spennandi hún þótti (Price og Wells, 2015:57-58). 

 

1.2 Votplötutæknin 
 
Englendingurinn Frederick Scott Archer fann upp votplötutæknina árið 1851. Þessi tækni varð 

allsráðandi í ljósmyndun næsta aldarfjórðunginn. Aðferðin felst í að negatífan er tekin á gler, 

þakið kollódíon-blöndu sem inniheldur joðsilfur, og er síðan framkölluð með pyrogallicsýru. 

Ljósnæm himna er ekki borin á plötuna fyrr en rétt áður en myndin er tekin og er platan því 
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enn rök þegar hún er sett í vélina. Af því dregur þessi myndagerð nafn sitt á ensku, „wet plate“, 

ljósmyndun með votum plötum. Plöturnar eru lengi að taka við sér og því eru myndirnar 

teknar á löngum tíma. Framkalla verður plötuna strax að lokinni myndatöku. Þótt tökutími 

væri styttri en daguerretýpunnar var hann enn langur (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:14-15). 

Það er gott að hafa í huga hve mikil áhrif þessi langi tökutími hafði á myndefnið, sérstaklega 

þá einstaklinga sem sátu fyrir á myndunum. Stundum er talað um að fólk sé allt svo alvarlegt 

á ljósmyndum frá upphafsáratugum ljósmyndarinnar. Það kom til af löngum tökutíma hverrar 

myndar, minnsta hreyfing eyðilagði myndina. Hér á Íslandi reyndist sólarleysið yfir 

vetrarmánuðina einnig erfitt. Daníel Daníelsson sem starfaði við ljósmyndun í Reykjavík á 

árunum 1883 til 1909 lýsti því sem næst ómögulegu að taka myndir á votar plötur í 

skammdeginu, fyrirsætunum reyndist ókleift að sitja kyrrar svo lengi (Inga Lára Baldvinsdóttir, 

2001:15, 148). Þessi langi tökutími varð einnig til þess að ljósmyndarar sem hugðu á 

starfsframa innan greinarinnar reistu sér sérstök hús eða skúra undir starfsemi sína þar sem 

sólarljósið naut sín sem best bæði við tökur og framköllun. Sigfús Eymundsson, faðir íslenkrar 

ljósmyndunar, reisti fyrstur allra slíkt húsnæði, sérstaka myndastofu ofan á íbúðarhúsi sínu 

við Lækjargötu árið 1875 (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:48).  

 Ljósmyndasafn Sigríðar Ingvarsdóttur samanstendur af glerplötum, að vísu 

þurrplötum.2 Þar má sjá hvernig þessi tækni reyndist henni erfið fyrstu árin, sérstaklega á 

myndum af börnum. Fjölmargar negatívurnar sýna litla ógreinilega mannveru á hreyfingu og 

geta má sér til um að þetta hafi reynt á þolinmæði ljósmyndarans á stundum. Dæmi eru um 

að sperrur hafi verið notaðar til að festa niður litla líkama á meðan á myndatökunni stóð og 

það hefur varla verið til að vekja gleði hjá fyrirsætunni (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:51). Ég 

sá engin merki um slíka aðferð hjá Sigríði, aðeins óskýra litla kroppa sem loks tekst að stilla og 

til verður falleg mynd af litlu barni.  

 
2 Fjallað er um þurrplötur í kafla 1.7 en sú tækni hafði í för með sér talsverðar breytingar á atvinnu 
ljósmyndara. Platan kemur tilbúin til notkunar fyrir ljósmyndarann, hann þarf ekki að útbúa hana sjálfur fyrir 
hverja töku og ekki er nauðsynlegt að framkalla slíkar plötur strax líkt og er með votplöturnar.  
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1.3 Fyrstu Íslendingarnir festir á mynd 
  
Líkt og fram kom hér á undan voru þau sem fyrst tóku ljósmyndina upp á sína arma hin 

stækkandi millistétt Evrópu á 19. öld, borgararnir. Á 19. öld var stéttamyndun í Evrópu að taka 

breytingum. Lengi vel var aðeins á færi aðalborinna manna að eignast af sér mynd. Ljósmyndin 

var hins vegar miðill sem var fljótvirkur og tiltölulega ódýr og fljótlega þótti hverjum betri 

borgara nauðsynlegt að eignast af sér ljósmynd. Ný stétt verður því til; ljósmyndarar (Inga Lára 

Baldvinsdóttir 2001:10). Fyrstu ljósmyndir teknar hér á landi og af Íslendingum eru teknar af 

Frakkanum Alfred Des Cloizeaux en hann kom til Íslands árið 1845 og aftur ári síðar. Hann var 

hingað kominn til að rannsaka silfurbergsnámu fyrir austan, við Reyðarfjörð. Hann tók töluvert 

af ljósmyndum í þessum ferðum sínum um Ísland og getur þess sérstaklega í dagbók sinni. Því 

miður hafa aðeins tvær þeirra varðveist, önnur er mynd af hluta Reykjavíkur og 

Reykjavíkurhöfn en hin er úr Kvosinni (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:12). 

 Fyrstu áratugi ljósmyndarinnar eru það aðallega útlendingar sem taka myndir af 

Íslendingum. Sú saga er of löng til að rekja að fullu hér en þess má geta að þeir Íslendingar 

sem reyndu fyrir sér í ljósmyndun um miðja 19. öld áttu erfitt með að fóta sig í slíku starfi því 

að eftirspurnin var hreinlega ekki til staðar. Ef til vill skýrist það að einhverju leyti af því að 

eftirmyndir af manneskjum t.d. á málverki áttu sér takmarkaðri útbreiðslu á Íslandi en annars 

staðar, afar fágætt var að fólk ætti af sér málaða mynd fyrir utan þá sem dvalið höfðu einhvern 

tíma utan landssteinanna. Mannamyndahefðin var því ekki útbreidd og ef til vantaði 

Reynt að fá litla fyrirsætu 
til að sitja kyrra. Höfuð 
barnsins er örlítið úr fókus. 
Við myndina stendur: 
Margrét Sigurðardóttir 
Laxamýri og barn  
(SI 2890). 
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fordæmið frá málaralistinni svo Íslendingar tækju fljótt við sér og sæju kosti ljósmyndarinnar. 

Ísland var einnig um margt strjálbýlla og frumstæðara en flest lönd í Evrópu sem þýddi að 

erfiðara var um aðgang að ljósmyndatækninni og þrátt fyrir að nokkrir Íslendingar hafi reynt 

fyrir sér í ljósmyndun hér á landi á fyrstu áratugum þessarar nýju tækni gáfust þeir upp 

fljótlega (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:11). Það gekk jafnvel erfiðlega í þéttbýlinu í Reykjavík 

að búa ljósmyndinni góðan jarðveg. Til dæmis má nefna að árið 1861 hófu þrír ljósmyndarar 

störf í Reykjavík; danskur maður að nafni Friis, Rasmus Peter Hall veitingamaður í Reykjavík 

og Guðbrandur Guðbrandsson kaupmaður á Grundarfirði, en allir gáfust þeir fljótlega upp. 

Það þótti mjög dýrt að láta taka af sér ljósmynd og ljósmyndararnir fengu misjafnar móttökur, 

sumir töldu þá ekki taka myndir sem vert væri að greiða svo hátt verð fyrir. Líklega hefur þó 

ástæðan fyrir því að þeim gekk ekki betur verið sú að það hefur hreinlega ekki verið nóg að 

gera, en allir voru þeir hættir störfum árið 1865 (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:19-21).  

 

1.4 Borgarinn og ljósmyndin 
 
Ljósmyndin hefði seint náð vinsældum eða dreifingu á meðal almennings ef borgararnir hefðu 

ekki tekið hana upp á arma sína. Viðhorf borgarastéttarinnar til heimilisins og þeirra sem þar 

dvelja skipti sköpum í viðhorfi þeirra til ljósmyndarinnar. Borgarstéttin mótaði heimili á annan 

hátt en bændur og verkamenn, hún horfði á heimilið sem griðastað en einnig ímynd sína út á 

við; í fallegu heimili endurspeglaðist gott siðgæði og smekkur þeirra sem þar bjuggu. Heimili 

borgaranna varð einnig staður aðgreiningar þar sem hverju rými var ætlaður viss tilgangur; 

hjónaherbergi, eldhús og barnaherbergi vandlega greint hvert frá öðru með veggjum. 

Stássstofan varð til, rými sem fyrst og fremst hafði þann tilgang að sýna velsæld og þokka 

heimilisins út á við og vinnufólkinu voru ætlaðar vistarverur fjarri húsbændum sínum. Allt var 

þetta víðsfjarri heimilum lægri stétta þar sem miklu meira flæði einkenndi rýmið, foreldrar, 

börn og vinnufólk var allt í sama rými, vinnan fór að hluta til (ef ekki að öllu leyti) fram innan 

heimilisins og óskýr mörk voru á milli húsdýra og heimilismanna. Eins mátti sjá hlutverk 

húsmóðurinnar breytast á tímum borgarastéttarinnar. Á sama tíma og móðurhlutverkið varð 

hennar æðsta skylda fjarlægðist hin borgaralega kona börnin sín, eldhúsverkin og óþrifnað. 

Henni var ætlað að búa gott heimili fyrst og fremst með því að verða verkstjóri heimilisins, 

skipa vinnufólki fyrir, skreyta og fegra heimilið og sjá til þess að fóstrur önnuðust börnin sem 

skyldi (Löfgren, 2008:88-153).  
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Ljósmynd úr borgaralegri stofu á Húsavík. Við myndina stendur Helga Bjarnadóttir Vallholti, við sjáum að 
ljósmyndir skreyta veggina við orgelið og litla borðið við gluggann (SI 2992). 
 

 Ljósmyndaalbúmið varð ein afurð þessa borgaralega heimilis, þar sem húsmóðurinni 

var ætlað að halda utan um ljósmyndir af fjölskyldumeðlimum, fallegar senur úr stássstofum 

og garðveislum, en einnig bera albúm frá þessum tíma vitni um ferðalög til fjarlægra staða, 

heimsvaldabrölt þar sem heimilisfaðirinn er jafnvel þátttakandi og hið fjarlæga og framandi 

landslag og íbúar þess blandast við fallegar fjölskyldumyndir teknar heima fyrir (Holland, 

2015:143-144). Strax og fjölföldun ljósmyndarinnar varð möguleg með tilkomu kalotýpu 

Talbots fóru ljósmyndir, eftirprentanir með myndum af fjarlægum slóðum og framandlegum 

íbúum þessara landa, að verða vinsæl söluvara. Þessar ljósmyndir undirstrikuðu flestar 

aðskilnað Vesturlandabúa frá nýlendum heimsveldanna og íbúum þeirra, undirstrikuðu 

framandleika þeirra og aðgreiningu frá „okkur“ þ.e. framandleikinn auðveldaði 

nýlenduveldum að réttlæta siðvæðingarherferðir sínar meðal þessara „framandi og 

vanþróuðu“ þjóða (Holland, 2015:143-144). Sakleysisleg fjölskyldualbúm gátu því falið í sér 

margvíslega merkingu og ekki aðeins þegar kom að túlkun fjölskyldunar á sjálfri sér og stöðu 

sinni heldur einnig út á við, t.d. með aðgreiningu hópa og undirstrikun stéttaskiptingar. 

 Á sama tíma sjáum við „augnaráð ferðamannsins“ verða til þar sem landslagsmyndir 

af fallegum sveitum og fjöllum teknar á ferðalögum borgaranna verða vinsælar, bæði sem 

söluvara og sem tómstundagaman fyrir þá sem eignuðust sjálfir ljósmyndabúnað. Ljósmyndin 
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býður upp á að skjalfesta ferðalög og náttúruna og einnig bændur og sjómenn að störfum, þá 

sem búa í náttúrunni og lifa af henni. Þessar myndir sköpuðu einnig tækifæri til enn frekari 

aðgreiningar, að framandgera lægri stéttir og undirstrika réttmæti valdsins sem 

borgarastéttin hafði í samfélaginu (Holland, 2015:145 og Löfgren, 2008:50-57). 

 Íslendingar fóru ekki varhluta af þessum borgaralegu ferðamönnum með augnaráð 

ferðamannsins þrátt fyrir að landið væri afskekkt. Vitað er um ellefu erlenda ferðamenn sem 

hingað ferðuðust á tímabilinu 1866 til 1890 og varðveist hafa ljósmyndir frá. Talið er að fjöldi 

þeirra hafi hins vegar verið nær 20. Voru þetta nokkrir ólíkir hópar ferðamanna sem hingað 

komu, sumir vildu rannsaka jarðfræði og náttúru Íslands, áhugi á Íslendingasögunum hvatti 

aðra til að koma og heimsækja sögustaði sagnanna en enn aðrir voru komnir til að veiða lax í 

ám landsins. Eins voru þeir sem ekkert sérstakt erindi áttu annað en að vera ferðamenn. Þrátt 

fyrir að aðskilin áhugaefni setji sinn svip á ljósmyndir þessarar ferðamanna gefa þær okkur 

sérstakt sjónarhorn á land og þjóð. Ýmislegt sem virtist heimamönnum sjálfsagt var þeim 

framandi, líkt og ferðir á íslenskum hestum þar sem sundriðið var yfir ár og vötn, bátsferjur 

yfir fljót, torfbæir, dagleg störf og klæðnaður Íslendinga (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:37-

43).  

 Eftir að ljósmyndabúnaður varð aðgengilegur fyrir borgaraleg heimili varð framleiðsla 

ljósmyndarinnar hluti af borgaralegum lífsstíl. Albúmin sem héldu utan um 

fjölskyldumyndirnar sýndu myndir stórfjölskyldunnar, stærri ættboga en við sjálf lítum á sem 

sjálfsagðan hluta kjarnafjölskyldunnar nú á dögum, fjarskyldir ættingjar sjálfsagður hluti 

þessarar fjölskyldumyndar. Það féll aðallega í hlut kvenna að sjá um þessi albúm og einnig var 

algengt að saman færu ljósmyndir og annað handverk kvenna þar sem ljósmyndir voru settar 

í samhengi við útsaum, klæðisbúta t.d. úr fatnaði eða fléttaða hárlokka sem gegndu hlutverki 

ramma utan um myndina. Ljósmyndirnar voru einnig settar inn í fallegar nælur, úr og nisti og 

gefnar til minningar um ástina og tengingu fólks á milli, tengingu við einstakling sem fylgdi 

manni hvert sem maður fór. Í bók sinni Forget me not fjallar listfræðingurinn Geoffrey Batchen 

um efnismenninguna í tengslum við ljósmyndina, aðferðir fólks fyrr á tímum við að auka á 

tilfinningalega dýpt og tjáningu ljósmyndarinnar með því að setja hana í stærra samhengi, 

skreyta hana og umbreyta með öðrum efnislegum hlutum. Efnismiklir rammar skreyttir 

blómum úr brúðarvendi eða brúðarslæðu, hári úr látnum ástvin eða blómum úr 

kistuskreytingu eru samkvæmt Batchen allt aðferð til að dýpka galdur ljósmyndarinnar til að 

muna eða minnast og einnig að lifa að eilífu (Batchen, 2004:76, 82). 
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Mynd af síðu úr albúmi Ragnheiðar. Stórfjölskyldumynd. Myndin er tekin þegar frændfólk Ragnheiðar, móður 
hennar megin, er í heimsókn á Húsavík. Myndin er tekin á tröppunum á Bjarnahúsi. Við sjáum hvernig Ragnheiður 
merkti inn á myndirnar upplýsingar um þau sem skreyta blaðsíður albúmanna (mynd úr eigu höfundar).  
 

1.5 Ljósmyndin og verkalýðurinn 
 
Líkt og svo margt sem fyrst tilheyrir hinni valdamiklu millistétt 19. aldar seytla vinsældir 

ljósmyndarinnar niður til lægri stétta. Í fyrstu var ekki á færi efnaminni einstaklinga að láta 

taka af sér mynd, það var einfaldlega of dýrt. Í Evrópu voru fyrstu myndir af verkamönnum 

yfirleitt teknar af mönnum af borgarastétt í einhverjum tilgangi, oft til að skrásetja slæman 

aðbúnað verkamanna í þröngu og heilsuspillandi húsnæði borganna eða til að undirstrika 

fátækt, eymd og neyð þessarar stéttar. Þrátt fyrir að tilgangurinn hafi oftar en ekki verið að 

bæta aðstæður þeirra, safna fé handa fátækum eða bæta stöðu þeirra á annan hátt gefa 

þessar myndir okkur ekki innlit í daglegt líf. Til dæmis eru myndir af konum við þvotta eða 

matseld eða börnum að leik fágætar. Það segir sig sjálft að þessar ljósmyndir gefa okkur 

takmarkaða sýn á daglegt líf þessa fólks, horft er á það að ofan, af meðaumkun og jafnvel 

fyrirlitningu (Holland, 2015:153 og Warner Marien, 2014:146-147).   
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 Með ódýrari ljósmyndatækni batnar hins vegar aðgangur verkamanna að þessari 

tækni og með breyttum aðstæðum, s.s. auknum frítíma eftir að vinnuvikan var stytt, gat fólk 

gert sér dagamun. Fjölskyldur gátu látið taka af sér mynd þar sem þau heimsóttu ströndina 

með lestinni, fótaboltalið hverfisins lét taka af sér mynd fyrir leik og farandljósmyndarar settu 

upp færanleg stúdíó í fátækari hverfum þar sem hver sem er gat látið taka af sér mynd fyrir 

smá pening. Hins vegar völdu langflestir af fátækari stéttum að láta taka af sér mynd á 

ljósmyndastofu, í betri klæðnaði og fyrir framan fallegan borgaralegan bakgrunn, langt frá 

fátæklegum heimilum sínum. Smám saman eignuðust fjölskyldur verkamannastéttarinnar sín 

albúm þar sem sjálfsmynd þeirra og tengsl voru sett fram með ljósmyndum líkt og hjá 

borgarastéttinni en þessi sjálfsvitund verkalýðsins skapaði honum sterkari stéttavitund út á 

við og tækifæri til að sjá sig með eigin augum, ekki aðeins með valdsmannlegu augnaráði að 

ofan (Holland, 2015:156, 158).    

 

 

 

1.6 Íslendingar taka við sér og mæta á stofuna 
 
Þegar horft er til upphafs ljósmyndaiðnaðar á Íslandi er það heimkoma Sigfúsar Eymundssonar 

(1837-1911) til Íslands sem markar tímamót en hann var fyrsti einstaklingurinn sem gerði 

ljósmyndun að ævistarfi hér á landi. Sigfús starfaði við bókband hér á landi og hélt erlendis til 

 
Mynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur þar 
sem hún er sýnilega að fjölfalda 
ljósmynd tekna á ljósmyndastofu Björns 
Ólafssonar (1854-1917) sem starfaði 
sem ljósmyndari á Vopnafirði frá 1878-
1899 (Inga Lára Baldvinsdóttir, 
2001:132). Í spjaldskrá stendur þetta við 
myndina: Helga í Skógargerði. Ef til vill er 
um að ræða Skógargerði í Fellum og í 
raun þá fallbeygingu á nafni bóndans 
þar, Helga Indriðasonar (1855-1904). 
Finna má nokkrar svona eftirmyndir eða 
fjölföldun ljósmynda í safni Sigríðar. Sjá 
má að frummyndin hefur verið farin að 
láta á sjá. Ástæður slíkrar fjölföldunar á 
ljósmyndum geta verið ýmsar en eðlilegt 
að fólk hafi viljað varðveita myndir þar 
sem aðeins eitt eintak var til (SI 4394).  
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frekara náms í þeirri starfsgrein árið 1857, lærði og starfaði við þá iðn bæði í Kaupmannahöfn 

og Bergen. Í Bergen var meistari hans Hans Ulseth en hann var jafnframt ljósmyndari. Hjá 

honum lærði Sigfús ljósmyndun og eftir að hann kom heim 1865 starfaði hann að einhverju 

leyti við ljósmyndun, bæði á landsbyggðinni og í Reykjavík. Hann settist að í Reykjavík 1871 og 

starfaði eftir það við ljósmyndun til ársins 1909. Þótti enginn maður með mönnum nema eiga 

mynd af sér tekna á ljósmyndastofu Sigfúsar. Þó var það svo að verð hverrar myndar var 

þannig að aðeins var á færi fárra betri borgara að láta taka af sér mynd. Sigfús varð leiðandi í 

stétt ljósmyndara um langt árabil og í safni hans má auk hefðbundinna mannamynda finna 

fjölda staðarmynda, fleiri slíkar myndir en frá öðrum ljósmyndurum sem störfuðu á 19. öld. 

Árið 1906 kom út hefti 25 mynda af helstu ferðamannastöðum á Íslandi. Slíkar myndir virtust 

vinsæl söluvara á Íslandi en heftinu var einnig ætlað að verða söluvara erlendis og rímar það 

vel við notkun borgarastéttar Evrópu á landslagsmyndum nokkru fyrr (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 2001:25-30, 320 og Holland, 2015:145).  

 Í bók sinni Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1945 segir Inga Lára Baldvinsdóttir, fagstjóri 

Myndasafns Þjóðminjasafns Íslands, blómaskeið íslenskrar atvinnuljósmyndunar vera frá 

1891-1920. Á þessum tíma er vöxtur greinarinnar svo mikill að nám innan hennar flyst til 

Íslands á árunum 1893-1900. Þá var stöðugleiki kominn á greinina og flestir menntuðu sig hér 

innanlands á stofum annarra ljósmyndara. Námstíminn var ekki fyrirfram ákvarðaður og fór 

eftir stöðu hvers og eins nemanda. Þess voru dæmi að nemendur greiddu fyrir námið en eins 

var algengt að nemendur greiddu fyrir námið með vinnu sinni. Flestir íslenskir ljósmyndarar 

sem sóttust eftir framhaldsnámi fóru til Danmerkur, allt til 1925, og voru þeir allmargir. Það 

þykir um margt sérstakt að iðngrein eins og ljósmyndun í raun er hafi ýtt svo mörgum út til 

Danmerkur í framhaldsnám en það var ekki algengt með aðrar iðngreinar. Inga Lára 

Baldvinsdóttir telur að skýring þess sé ef til vill sú að hér á landi hafi eimt eftir af þeirri hefð 

að til að verða fullgildir þyrftu ljósmyndarar að kynnast ljósmyndun erlendis eða menn hafi 

einfaldlega viljað víkka sjóndeildarhringinn enda höfðu nýjungar í greininni alltaf verið sóttar 

til útlanda. Hér á ljósmyndun samleið með listgreinum en íslenskir myndlistarmenn og 

útskurðarmeistarar héldu út í lönd til framhaldsnáms (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:45-46).   
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1.7 Þurrplötutæknin 
 
Ein mikilvægasta tækninýjungin á sviði ljósmyndunar og sú sem hreyfði við fjölda ljósmyndara 

hér á landi sem og annars staðar var þurrplötutæknin. Þessi nýja tækni kom ekki til Íslands 

fyrr en 1883 þegar Sigfús Eymundsson sem þá var staddur í Danmörku sendi samstarfsmanni 

sínum, Daníel Daníelssyni, nokkrar tylftir slíkra platna. Eftir það áttu íslenskir ljósmyndarar 

eftir að halda til Danmerkur til að læra þessa nýju tækni. Hún fól það í sér að myndaplöturnar 

voru útbúnar mánuðum fyrir notkun, þær voru fljótvirkari og bíða mátti með að framkalla 

þær. Himnan á þeim var úr gelatíni og eftir að fjöldaframleiðsla þeirra hófst urðu þær brátt 

allsráðandi og til varð sá ljósmyndaiðnaður sem við þekkjum nú. Ljósmyndun varð fljótvirk og 

einfaldari og sömuleiðis einfaldaðist sá búnaður sem til þurfti. Þurrplötutæknin varð til þess 

að ljósmyndurum fjölgaði og áhugamennska í ljósmyndun jókst. Árið 1888 kom síðan filman, 

eftirfari þurrplötunnar, en hún var búin til af George Eastman, framleiðanda Kodak-vélanna 

(Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:36). Kodak tímabilið var hafið og þar með lýðvæðing 

ljósmyndarinnar. Þessu tímabili, tímabili filmunnar er í raun ekki enn lokið. Með aukinni 

framleiðslu almennings á eigin ljósmyndum umbreyttust viðmið um hver mátti og hvað átti 

að skrásetja (Holland, 2015:135, 159). Filman og sú lýðvæðing ljósmyndatækninnar sem henni 

fylgdi átti hins vegar eftir að hafa í för með sér miklar breytingar fyrir ljósmyndara og 

atvinnugrein þeirra, afdrifaríkar afleiðingar sem gerðu að verkum að smám saman varð 

erfiðara og erfiðara fyrir ljósmyndastofur að halda velli.  

 Þrátt fyrir vöxt í ljósmyndagreininni hér á landi áttu ljósmyndarar erfiðara uppdráttar 

á landsbyggðinni. Í kringum aldamótin nítján hundruð var algengt að þeir ljósmyndarar sem 

störfuðu í smærri þéttbýlisstöðum víða um land entust stutt, tækju hver við af öðrum og 

þyrftu að tryggja starfsemina með því að ferðast um og taka ljósmyndir í nærsveitum. Sumum 

gekk þó betur en öðrum og til dæmis tókst Sigríði Ingvarsdóttur að halda rekstri stofu sinnar 

gangandi frá 1915 til 1942. Þegar líða tekur fram á 20. öldina, eftir að áhugaljósmyndun eykst, 

verður þó erfiðara fyrir stofuljósmyndara að starfa í smærri byggðum en fleiri stofur opna í 

Reykjavík og á Akureyri. Þeir ljósmyndarar sem störfuðu innan borgarmarkanna lögðu þó á sig 

ferðir út á land, t.d. til að taka skólamyndir fyrir héraðs- og húsmæðraskóla eftir að þeir voru 

settir á laggirnar og einnig leituðu sumir ljósmyndarar aftur til heimahaganna í slíkum ferðum 

og tóku þar myndir gegn greiðslu (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:48-49).  
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1.8 Áhugaljósmyndun á Íslandi 
 
Í kringum aldamótin 1900 má greina að áhugamennska í ljósmyndun hefur fundið farveg hér 

á landi. Þá eru komnar á markaðinn meðfærilegar og minni ljósmyndavélar og með tilkomu 

Kodak-filmunnar gat ljósmyndun orðið að áhugamáli hjá vissum hópi Íslendinga en það var 

aðeins á færi þeirra efnameiri að kaupa slíkar vélar fyrst um sinn. Flestir áhugaljósmyndara 

þessa tíma tilheyrðu efri lögum samfélagsins, eins og Sophia Claessen (1873-1943) en hún var 

dóttir Jónasar Jónassen landlæknis. Myndir sem varðveist hafa eftir hana tengjast heimilislífi, 

heyskap og brúðkaupi og undirbúningi þess (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:60-61). Fyrsta 

handbókin á íslenska tungu fyrir áhugamenn um ljósmyndun kom út 1914 í bókaflokknum Til 

gagns og gleði en hún var eftir Magnús Ólafsson ljósmyndara. Heftið, sem var 36 blaðsíður, 

innihélt hagnýtar upplýsingar fyrir byrjendur um allt frá kaupum á ljósmyndavél, tæknilegum 

atriðum við ljósmyndatökur og val á myndefni (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:64). Þess má 

geta að áhugaljósmyndarinn sem fjallað er um á sýningunni Að fanga þig og tímann, 

Ragnheiður Bjarnadóttir, fær fyrstu vélina í hendur fjórtán ára gömul árið 1926. Eftir 1920 

stóðu íslenskir atvinnuljósmyndarar frammi fyrir nýjum veruleika þar sem mannamyndagerð 

dróst saman vegna meiri áhugamennsku, samfélagslegt hlutverk mannamynda umbreyttist 

vegna aðgangs almennings að ljósmyndatækninni og þær voru ekki jafn sjaldgæfar eða 

einstakar. Almenningur var farinn að taka sínar eigin myndir og albúmið var ekki lengur 

borgaralegt stöðutákn heldur almenn eign (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:69).   

 

 
 
 
Ljósmynd úr albúmum Ragnheiðar 
Bjarnadóttur, mynd úr hversdagslífinu þar 
sem Guðmundur Garðar, sonur 
Ragnheiðar, teygir sig eftir fallegri 
postulínskönnu. Lýðvæðing 
ljósmyndarinnar hafði í för með sér að 
einföld augnablik líkt og þessi festust á 
filmu, aðgangur almennings að 
ljósmyndatækninni og framköllun gerði 
það að verkum að hversdagslífið varð að 
verðugu myndefni (sjá t.d. Holland, 
2015:135-140) (RB 4-337). 
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1.9 Ísland, konur og ljósmyndin 
 
Konur tóku þátt í ljósmyndun hér á landi strax frá upphafi. Hér á landi þótti ljósmyndun ekki 

óviðeigandi starf fyrir ungar stúlkur af efnafólki. Þessi nýja atvinnugrein bauð konum upp á 

tækifæri til sjálfstæðis sem þær höfðu ekki annars staðar. Ljósmyndaiðnin gaf þeim tækifæri 

til að skapa eigin tekjur, til sjálfstæðrar atvinnuþátttöku og til listsköpunar. Ljósmyndun varð 

að eftirsóttu starfi fyrir ungar konur sem vildu vera sjálfstæðar og skapandi (Æsa 

Sigurjónsdóttir, 2000:11).  

 Fyrsti kvenljósmyndarinn á Íslandi var Nicoline Weywadt (1848-1921). Hún var frá 

Djúpavogi en lærði ljósmyndun í Kaupmannahöfn árin 1871-1872. Hún starfaði við 

ljósmyndun um 30 ára skeið á Austfjörðum. Anna Schiöth (1846-1921) rak stofu á Akureyri á 

árunum 1878-99. Fyrst kvenna til að setja á fót ljósmyndastofu í Reykjavík var Gunnhild 

Thorsteinsson (1878-1948) en hana rak hún á tímabilinu 1905-1911. Þessar konur voru allar 

af efnafólki komnar og allar voru þær sendar utan til náms ungar að árum. Sá kvenljósmyndari 

sem sjálfsagt flestir Íslendingar kannast við og starfaði hvað lengst var Sigríður Zoëga (1889-

1968) en hún rak stofu í Reykjavík frá 1915 til 1955 og var um tíma einn vinsælasti ljósmyndari 

Reykvíkinga (Æsa Sigurjónsdóttir, 2000:7, 11). Það er dálítið óvenjulegt hve sjálfsögð þátttaka 

kvenna þótti í þessari iðngrein en sennilega má að hluta til rekja það til þess hve tengd 

borgaralegum gildum tæknin þótti. Konum af borgarastétt var ætlað að skapa á heimilum 

sínum fallegan griðastað en um leið uppfylla kvenlega kosti, s.s. vera viðkvæmar og allt að því 

barnslegar. Um leið máttu þær þó eiga sér áhugamál og ljósmyndun féll undir 

tómstundagaman sem borgarastéttin skilgreindi sem sómasamlegt athæfi fyrir konur, öfugt 

við aðra harðari og karlmannlegri tækni (Holland, 2015:150). Óhikað má segja að Sigríður 

Ingvarsdóttir tilheyri efri lögum samfélagsins á Ísafirði þar sem hún elst upp. Þrátt fyrir að faðir 

hennar hafi verið iðnaðarmaður var hann farsæll í sínu og stórtækur sem slíkur. Líkt er með 

kaupmannsdóttirina Ragnheiði Bjarnadóttur, hún tilheyrir efri lögum samfélagsins á Húsavík 

og auk þess elst hún upp við það að rétt við hliðina á æskuheimilinu starfar kona, Sigríður, við 

ljósmyndagreinina3.  

 
3 Fjallað er um lífshlaup og stöðu Ragnheiðar og Sigríðar í kafla tvö. Þar er saga þeirra fléttuð saman við sögu 
ljósmyndunar á Íslandi og eins kenningar um merkingu ljósmyndarinnar sem fyrirbæris. 
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Það var þó ekki svo að konur sem lögðu stund á þessa grein væru þar með sloppnar undan 

áhrifum samfélagsins og þeirra krafna sem gerðar voru til kvenna á þessum tíma. Það er 

einkennandi fyrir konur hér á landi sem lögðu stund á þessa iðn hve stuttur og oft 

brotakenndur ferill þeirra er. Það er mynstur sem greina má fram eftir allri 20. öldinni. Þær 

konur sem lögðu stund á ljósmyndun á 19. öld áttu margar hverjar ekki fjölskyldu og þær sem 

giftust og eignuðust börn hættu þá störfum. Svo virðist einnig hafa verið erlendis, ljósmyndun 

þótti valkostur til framfærslu utan hjónabands en ekki endilega sjálfsögð sem tekjuöflun eftir 

að hjónaband og fjölskyldulíf hófst (Linda Ásdísardóttir, 2014:22).  

 Þjóðminjasafn Íslands og Ljósmyndasafn Reykjavíkur stóðu að sýningu á ljósmyndum 

íslenskra kvenna frá árunum 1872-2013 sem bar titilinn Betur sjá augu árið 2014. Í tilefni 

þeirrar sýningar var gefinn út myndarlegur sýningarbæklingur þar sem Linda Ásdísardóttir, 

sérfræðingur við Þjóðminjasafn Íslands, rekur niðurstöður rannsóknar sinnar á högum kvenna 

sem lögðu stund á ljósmyndun hér á landi á þessum tíma. Þar bendir hún meðal annars á að 

hlutskipti þeirra kvenna sem fyrstar lögðu stund á þessa atvinnugrein var oft að vera ógiftar 

og barnlausar ætluðu þær sér langan frama. Oft á tíðum var ljósmyndunin aðeins hlutastarf, 

 
Ljósmynd úr safni Ragnheiðar 
Bjarnadóttur. Vigfús Sigurgeirsson, 
ljósmyndari á Akureyri tók myndina. Hjá 
honum stundaði Ragnheiður nám í 
ljósmyndun. Nokkrar myndir af sama 
tilefni má finna í albúmum Ragnheiðar. 
Þarna hefur Ragnheiður fengið hlutverk 
módelsins, þjóðlega klædd í upphlut. 
Svipuð mynd skreytti bókarkápu 
ljósmyndabókarinnar Ísland: Ljósmyndir af 
landi og þjóð en bókin innihélt ljósmyndir 
sem sýndu ósnortna náttúru Íslands og 
fólk við ýmis störf (Inga Lára 
Baldvinsdóttir, 2001:85). Ragnheiður var 
ein þeirra kvenna sem hóf nám í 
ljósmyndun en gafst upp og kláraði aldrei 
próf. Ástæður þess geta verið margar en 
ljóst er að módelið Ragnheiður 
Bjarnadóttir (til vinstri á myndinni) hafði 
gott auga fyrir myndefni og hæfileika á 
sviði ljósmyndunar (RB 4-261). 
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líkt og hjá mörgum karlljósmyndurum. Ljósmyndun hentaði einnig oft sem hliðarbúgrein við 

aðra atvinnuþátttöku og heimilislíf vegna sveigjanleika starfsins. Linda bendir á að það sé þó 

ekki svo að eingöngu hjónaband og barneignir hafi bundið enda á starfsframa kvenna innan 

greinarinnar, fyrir því voru fleiri ástæður. Til dæmis urðu myndastofur færri og stærri eftir að 

þeim fækkaði í smærri bæjum líkt og getið var hér að framan. Við það hvarf viss sveigjanleiki 

og krafist var meiri viðveru sem konur áttu oft erfiðara með að mæta vegna heimilisaðstæðna. 

Konur áttu einnig erfiðara með að mennta sig og með auknum kröfum um menntun innan 

fagsins með tilkomu Ljósmyndarafélags Íslands og meiri áherslum á verndun og gæði 

iðngreinarinnar áttu konur erfiðara um vik að taka þátt í henni. Samfélagslegar skyldur 

kvenna, að þær sinntu heimili og börnum og að tekjur þeirra færu frekar í þá átt en til 

endurnýjunar á dýrum búnaði, settu konum einnig skorður (Linda Ásdísardóttir, 2014:23-24). 

Linda bendir á hvernig staða kvenna inni á ljósmyndastofum á Íslandi endurspeglar á vissan 

hátt stöðu þeirra innan fagsins. Margir ljósmyndarar sem ráku stofur settu konur sem unnu 

hjá þeim inn í myrkrakompuna, þar unnu þær við framköllun og aðra þætti, s.s. við lagfæringu 

mynda, allt þætti sem kröfðust mikillar vandvirkni og tíma, annars var myndin ónýt. Þetta starf 

var þó ekki sýnilegt út á við líkt og ljósmyndunin sjálf og konur í faginu upplifðu að festast 

alfarið í kompuvinnunni og komast aldrei út til að ljósmynda. Leiðin fyrir þær konur sem 

ætluðu sér lengra en í myrkrakompuna var oftast sú að stofna eigin stofur, þar með urðu þær 

loks þátttakendur í sjálfri sköpun ljósmyndarinnar (Linda Ásdísardóttir, 2014:25). Þess má geta 

að Ragnheiður Bjarnadóttir virðist einmitt vera ein þeirra kvenna sem leið illa í þessari 

stanslausu kompuvinnu. Hún hætti í ljósmyndanámi sínu og kallaði þessa iðn óþolandi.  

 Þrátt fyrir að hér verði ekki farið djúpt í þann tíma sem tekur við í ljósmyndun kvenna 

á seinni hluta 20. aldar má nefna að það er um margt sérstakt að það hafi fyrst verið 2014 

sem staðið er fyrir yfirlitssýningu á verkum íslenskra kvenljósmyndara. Þar voru einnig konur 

sem stóðu að sýningunni, Linda Ásdísardóttir sem rannsakandi og Katrín Elvarsdóttir sem 

sýningarhöfundur. Á sýningunni mátti einmitt sjá ljósmynd eftir Ragnheiði Bjarnadóttur sem 

er í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur. 
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Mynd úr albúmi Ragnheiðar Bjarnadóttur (RB 4-221). 

 

1.10 Ljósmyndin sem miðill 
 
Allt frá upphafsárum ljósmyndatækninnar hefur verið deilt um hvers lags miðill eða heimild 

hún er. Hvort hún tilheyri list eða handverki, tækni eða listfengi og hvort hún sé sönn eða 

ósönn eftirmynd af sannleikanum. Enn í dag velta listfræðingar og heimspekingar fyrir sér eðli 

ljósmyndarinnar og hvernig eigi að taka utan um þetta fyrirbæri. Ég skal játa það að sem 

þjóðfræðingur fannst mér í fyrstu sérstakt að nálgast ljósmyndina, ég hafði sjálf tengt hana 

við tækni og fjöldaframleiðslu eða hið háleita, æðri list og menningu. Þannig hafði ég í raun 

litið framhjá hinu augljósa, hversdagslegri og hefðbundinni notkun hennar. Í raun hafði ég á 

vissan hátt gerst sek um það sem 19. aldar þjóðfræðingar gerðust sekir um; að fjötra 

þjóðfræði og rannsóknarefni hennar við eitthvað sem aðeins tilheyrði litlum hópi fólks, helst 

hópi sem væri í andstöðu við ríkjandi hópa samfélagsins. Þessir hópar áttu að vera andstæða 

framfara og nútímans, frumstæðir og rígbundnir fortíðinni. Fimm árum áður en ég fæðist, árið 

1977, hafði ein af kanónum þjóðfræðinnar, bandaríski þjóðfræðingurinn Alan Dundes, í raun 

þegar leyst mig undan þessari nálgun þjóðfræðinga 19. aldar og endurskilgreint „fólkið“ (ens. 

the folk) fyrir mig og framtíðarrannsakendur. Samkvæmt grein Dundes „Who are the folk?“ 
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eru þeir hópar sem þjóðfræðingar rannsaka mjög flæðandi að umfangi, allt frá nokkrum 

einstaklingum til heilla þjóða og mörkin eru aldrei að fullu ljós, einn einstaklingur tilheyrir 

fjölda hópa yfir ævina og yfirleitt mörgum í senn. Það sem sameinar hópinn eru hefðirnar sem 

hann á, skynjar og skilur sem sameiginlegar og tekur þátt í meðvitað eða ómeðvitað (Dundes 

1989:7).  

 Síðan Dundes skilgreindi „fólkið“ eða hópa sem falla undir rannsóknarsvið 

þjóðfræðinnar hafa margir þjóðfræðingar bætt um betur og tekið skilgreiningu hans til 

endurskoðunar, bent á áhættuna við að tala um hópa yfir höfuð þar sem stutt er í útilokun og 

afmörkun hópsins gagnvart einstaklingum sem hópurinn telur að geti ekki tilheyrt honum. 

Þjóðfræðingurinn Dorothy Noyes hefur bent á þessa hættu og að í raun sé ekki svo auðvelt að 

greina einn hóp frá öðrum, öðruvísi en að horfa í atferli einstaklinganna. Það sé í sameiginlegri 

athöfn eða gjörð sem í raun sé helst hægt að nálgast hópinn, með sameiginlegum athöfnum 

hlutgervist hópurinn (Noyes, 2003:30).  

 

 
Ljósmynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur. Við myndina stendur í spjaldskrá: Ingibjörg Sveinsdóttir, hjúkrunarkona, 
Sigrún og Rebekka Pálsdóttir. Sennilegt er að Sigrún og Rebekka hafi verið gangastúlkur á spítalanum á Húsavík 
(SI: 5650). 



 28 

Í tengslum við ljósmyndina sem fyrirbæri má sjá fyrir sér að þjóðfræðirannsóknir sem 

hverfðust um hópa henni tengdri væru rannsóknir á hópum atvinnuljósmyndara eða 

áhugaljósmyndara. Eins væri auðvelt að ímynda sér greiningu á myndefni sem vissir hópar á 

facebook deila, t.d. hvernig einstaklingar innan hópsins Gamlar ljósmyndir deila myndefni. 

Hægt væri að sjá fyrir sér að skoða hverjir deila myndum, hvaða myndum er deilt og hvernig 

viðbrögð myndirnar fá. Fjölbreytt nálgun á hópahugtakið og ljósmyndina sem miðil er 

möguleg. Í tengslum við hópa hefði verið hægt að rannsaka ofan í kjölinn ljósmyndir Sigríðar 

Ingvarsdóttur og skoða hvaða hópa hún var að ljósmynda, ljóst er að í safni hennar eru myndir 

af ólíkum hópum, t.d. myndir af skóla- og fermingarbörnum, vinahópum og félagasamtökum. 

Í bók sinni um Sigríði Zoega ljósmyndara bendir listfræðingurinn Æsa Sigurjónsdóttir á þann 

félagslega gjörning sem felst í því að láta taka mynd af hópum. Í upphafi 20. aldar er Reykjavík 

smám saman að breytast og þokast í átt til þess að verða líkari borg en smábæ. Með þessum 

breytingum fylgdu nýjar starfsstéttir líkt og verslunarmenn, smiðir, rakarar, hárgreiðslukonur, 

blaðamenn og leikarar. Í safni Sigríðar Zoëga má sjá hópa sem tilheyrðu vissri starfsstétt mæta 

á ljósmyndastofuna líkt og má sjá í safni Sigríðar Ingvarsdóttur, en þar eru t.d. myndir af 

verslunarstarfsmönnum á Húsavík og starfsmönnum síldarverksmiðju. Æsa bendir á að slíkar 

starfsstéttamyndir hafi verið ævagömul hefð í Evrópu sem megi rekja aftur til miðalda: 

 

Þá voru starfsstéttirnar sýndar í líki einstaklings og hélt hann á verkfæri eða hlut sem tengdist starfi 

hans, og endarspeglar þessi hefð trúarlegar myndir þar sem dýrlingar eru ætíð auðkenndir með 

tákni sínu. Ljósmyndarar tóku upp þessa háttu við að tengja einstaklinginn við starf sitt með 

einkennishlut eða búning, eða sýndu hann í starfsumhverfi sínu [...]“.  

(Æsa Sigurjónsdóttir, 2000:47).  

Í safni Sigríðar Ingvarsdóttur má sjá ljósmyndir af hjúkrunarkonum með kappa og 

fimleikastúlkum í búningum sínum. Það má gera sér í hugarlund að slíkum myndum hafi verið 

ætlað að skrásetja tilveru þessa hóps og með búningum hópsins undirstrika hvað það var sem 

sameinaði hópinn. Líkt og Noyes benti á er það með atferli eða í gjörningi hópa sem við sjáum 

þá verða til, slíkur gjörningur getur einnig verið í því fólginn að mæta til ljósmyndarans í 

þorpinu sem hópur og láta taka af sér mynd. Í bók sinni Til gagns og fegurðar orðar Æsa þetta 

svo:  
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Hópmyndin var nútímaleg aðferð til að staðfesta bönd á milli einstaklinga sem höfðu sameiginlegar 

skoðanir, baráttumál eða reynslu. Ljósmynd var tekin til að staðfesta samstarfið, námskeiðið eða 

skólagönguna og hún varð sameiginlegur hlutur sem þátttakendur deildu. Hver og einn fór heim 

með eintak en gat samt haldið áfram að deila samverunni. 

(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008:13)   

Ljósmyndin hefur í raun frá upphafi fengist við hópa og henni hefur oftar en ekki verið beitt 

sem tækni til að búa til vissa afmörkun á hópum og bera kennsl á þá sem tilheyra þeim, jafnvel 

í þeim tilgangi að útrýma eða uppræta þær hefðir sem binda slíka hópa saman.  

 Í bók sinni Agitating Images: Photography Against History in Indigenous Siberia skoðar 

Craig Campbell (2014) hvernig sovéska ríkið tókst á við norðurhluta Síberíu í upphafi 20. aldar 

með ljósmyndatæknina að vopni. Margir töldu þennan gríðarlega stóra landshluta vera á 

mörkum siðmenningarinnar og hann varð því þyrnir í augum Sovétríkjanna sem vildu reyna 

að koma af stað vissu ,,siðvæðingarferli” á svæðinu. Áætlanir voru uppi um að innleiða 

minnihlutahópa frumbyggja á svæðinu inn í útópíska sovéska nýlendu. Ein leið til að nálgast 

íbúa svæðisins, skilja þá og lífshætti þeirra var að taka ljósmyndir í rannsóknartilgangi en ekki 

síður í áróðurstengdum verkefnum. Það sem er áhugavert við bók Campbell er að þar tekur 

hann ljósmyndir úr skjalasöfnum Sovétríkjanna og nýtir þær á annan hátt en upphaflega var 

til ætlast. Ljósmyndunum sem ætlað var að styðja við opinbera afstöðu Sovétríkjanna 

gagnvart svæðinu notar Campbell til að nálgast og skilja sögu svæðisins og íbúa þess á nýjan 

máta. Líkt og Campbell bendir á hefur nútímavæðing og „siðvæðingarferli“ verið eitt af því 

sem einkennir viðhorf nýlendudrottnara til frumbyggja nýlendna. Það er hins vegar full 

ástæða til þess að efast um þá nálgun líkt og gert hefur verið á undanförnum áratugum þar 

sem fleiri rannsóknir hafa farið fram á áhrifum nýlenduvæðingar á menningu og líf þeirra sem 

lifa á svæðum sem telja má til nýlendna. Í tilviki norðurhluta Síberíu varð áherslan m.a. á að 

uppræta hjátrú og siðvenjur sem ekki þóttu við hæfi fyrir „siðvæðingarferlið“ og hin opinbera 

útgáfa Sovétríkjanna var að þar hefði hinum villtu frumbyggjum Síberíu verið leiðbeint um 

hvað væri best að halda í og hverju væri best að sleppa. Í ljósmyndum bókarinnar má sjá 

hvernig hið gamla og hið nýja blandast saman, líf hirðingja og veiðimannahópa í bland við 

„opinberar“ myndir sem sýna nútímavæðingu svæðisins í verki. Það er full ástæða til þess að 

nálgast slíkar myndir með varkárni að mati Campbells og muna að ljósmyndir voru oftar en 
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ekki hluti af áróðursherferðum nýlenduherra þar sem þeir reyndu að sýna mátt sinn og megin 

og hvernig þeir báru nútímann og menninguna til þeirra sem skorti hvort tveggja.  

 Ég tek undir með Campbell að ljósmyndir geta í raun verið eldfimt sagnfræðilegt efni 

þar sem þær geta bæði undirbyggt „opinbera“ sögu en um leið afbyggt hana með því að bjóða 

okkur áður ókunnugt sjónarhorn. Cambpell tekst að komast framhjá því að horfa á 

ljósmyndina sem heilagan sannleika í bók sinni en hann líkt og við flest er fullkomlega 

meðvitaður um hve fallvölt heimild ljósmyndin er í raun og veru.  

 Önnur nálgun þjóðfræðinnar, sem auðveldlega er hægt að beita á ljósmyndina, er að 

skoða fagurfræði hversdagsins, þ.e. hvernig einstaklingar lifa af í umhverfi sínu ekki síst vegna 

mannlegs hæfileika til sköpunar og listfengis. Þetta hugtak, „fagurfræði hversdagsins“, er hér 

fengið beint frá þjóðfræðingnum Barböru Kirshenblatt-Gimblett sem sagði fagurfræði 

hversdagsins felast í þeim athöfnum sem við framkvæmum öll sem manneskjur dags daglega 

þar sem við hlutgerum þau gildi sem skipta okkur máli. Hún segir það vera list lífsins, það að 

gefa þeim gildum sem eru okkur mikilvæg einhverskonar form í því sem við gerum, t.d. í 

umhverfi okkar heima hjá okkur, hvernig við leggjum á borð, í mat og í tungumálinu. Við sjáum 

þessi gildi endurspeglast í tungumáli, siðum og fatnaði (Kirshenblatt-Gimblett: 1995: án 

bls.tals). Í ljósmyndum sjáum við þessi sömu gildi endurspeglast, við sjáum þau bæði í því 

hvernig viðfang ljósmyndarinnar er sett á svið, t.d. hvað það er sem telst þess virði að festa á 

mynd og hvað ekki, og einnig í því hvernig einstaklingar eiga í samskiptum við ljósmyndina, 

t.d. hvernig hún er meðhöndluð, hvaða stað hún fær inni á heimilinu og hvernig hún breytist 

í gildi sínu í tímans rás. Við sjáum einnig  listfengi daglegs lífs í því hvernig ljósmyndun er nýtt 

til að reyna að fanga það sem einstaklingum finnst mikilvægt eða fallegt. Eins sjáum við viss 

gildi endurspeglast í því hverjum við veljum að taka ekki myndir af, hvað okkur finnst 

óviðeigandi viðfang, eitthvað sem má gleymast.  
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Ljósmynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur sem sýnir látinn ungan dreng, önnur mynd sýnir kistu hans þar sem hún 
stendur heima í stofu. Myndin er mjög falleg og í raun hægt að hugsa sér að drengurinn sofi, fyrir utan dökkar 
varir hans og umbúnaðinn. Þessi mynd sem segja má að sé ekki óvenjuleg fyrir þann tíma sem hún var tekin á, 
þegar algengt var að taka myndir af látnum einstaklingum, kom mér í hálfgert uppnám, mér fannst hún allt að 
því óþægileg. Það er ljóst að merking hennar hefur breyst, ég er ekki alin upp við sömu hefð, þ.e. að það sé 
sjálfsagt að taka myndir af látnum, sérstaklega börnum, til að minnast og halda tengslum við viðkomandi. Eins 
fannst mér ég vera að sjá eitthvað sem ég ætti ekki að sjá, innlit í eitthvað svo persónulegt og viðkvæmt sem 
dauði barns er (í kafla 2.6 er fjallað um skrásetningarhlutverk ljósmyndarans m.a. á dauðanum) (SI 5484).  
 

 Mannfræðingurinn Elizabeth Edwards bendir á að þegar við skoðum ljósmyndina sem 

fyrirbæri eigum við einmitt að hafa þetta í huga: Hvað er það sem við ætlumst til af 

ljósmyndinni sem efnislegum hlut? Hvar er hún og hvað segir það okkur um stöðu hennar? Er 

hún í albúmi, uppi á vegg, hluti af helgum stað til minningar um einhvern, er hún á 

mótmælaskilti eða gjöf? Í hvernig samskiptum eiga einstaklingar við hana? Í tengslum við 

efnislega tilveru ljósmyndarinnar er nauðsynlegt að sjá hvernig hún breytist í gegnum tíma og 

rúm, hún hefur vissa þýðingu á vissum stað en merking hennar getur umbreyst algerlega með 

gangi tímans (Edwards, 2012:222). Flest höfum við reynslu af einhverju sem tengist breyttu 

gildi ljósmynda í lífi okkar, t.d. að þegar einhver nákominn okkur deyr umbreytast myndir af 

viðkomandi í gripi sem hafa aðra, jafnvel þyngri, merkingu. Ég hef stundum haft þann sið að 

setja mynd af viðkomandi í ramma í vissan tíma, kveikja á kerti um stund og minnast hans 

þannig. Slík minningaraltari eru algeng sjón á heimilum eftir dauða náins aðstandanda.  

 Eins er með myndir sem við erfum eftir aðra, oft er fólk í mestu vandræðum með 

ljósmyndasöfn sem það fær í arf, merking myndanna er fyrir þeim önnur en fyrri eigendum 
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sem settu albúmið saman og vissu deili á myndefni hverrar myndar. Í fjölskyldunni minni er 

t.d. slíkt safn á heimili ömmu minnar og afa sem nú gegnir hlutverki sumarhúss fyrir alla 

móðurfjölskylduna mína. Þar eru albúm sem afa og amma áttu og ljóst er að eftir að börnin 

þeirra hverfa yfir móðuna miklu eru afskaplega fáir eftir sem í raun geta í raun skilið 

upphaflegan tilgang myndarinnar, hvað var verið að festa á filmu, eða borið kennsl á þá sem 

á myndunum eru fyrir utan okkar nánasta fólk. Í dag get ég enn notið þess að mamma sest 

með mér og segir mér frá hverri mynd, ræðir um tengsl atburða og fólks sem á myndunum er 

en ég er ekki viss um að hafa sama brunn þekkingar að sækja í hjá sjálfri mér eftir hennar dag. 

Edwards bendir á að ein leið til að nálgast ljósmyndir sé einmitt að horfa á hvernig þær eru 

meðhöndlaðar, teknar upp, talað um þær eða við þær, hvar þeim er komið fyrir og hvernig 

komið er fram við þær (Edwards, 2012:224). Ljósmyndir krefjast þess af okkur að rétt sé komið 

fram við þær, það er eitthvað við þær sem gerir að verkum að okkur finnst við ekki geta komið 

fram við þær hvernig sem er. Dæmi eru um að þær gegni mikilvægu hlutverki í trúarathöfnum 

og við iðkun galdra, svo hlaðnar eru þær merkingu (Edwards, 2012:226). Edwards bendir á 

hvernig passamyndir umbreytast í merkingu sinni innan fátækari samfélaga í Suður Afríku. 

Hefðbundnar passamyndir sem í upphafi snúa að ríkinu, skráningu valdhafa á einstaklingi, 

verða oftar en ekki hluti af minningaraltörum tengdum manneskjunni eftir hennar dag, hafa 

jafnvel verið klipptar úr passanum eða skírteinum og komið fyrir í allt öðru samhengi. Oftast 

er þetta tilkomið af því að mjög fáar efnislegar ljósmyndir eru til af viðkomandi (Edwards, 

2012:227).  

 Það er að mínu mati ljóst að óplægður akur er hér á landi í rannsóknum á 

hversdagslegri notkun á ljósmyndinni, hvernig tengslum og samskiptum fólks er háttað t.d. 

inni á heimilum. Hér í þessari tilteknu nálgun á ljósmyndina, líkt og hún birtist á sýningunni Að 

fanga þig og tímann, var nálgunin var bundin við hefðbundna notkun ljósmyndarinnar í 

tengslum við fagurfræði hversdagsins, minningar og sjálfsmynd einstaklinga. Það er þó ljóst 

að sýningin gaf í raun aðeins innsýn í mögulega notkun, t.d. er á hreinu að þeir sem fengu 

ljósmyndir af sér og sínum í hendurnar frá ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur eru ekki til 

viðtals lengur. Í tengslum við albúm Ragnheiðar Bjarnadóttur var það í höndum mínum sem 

fræðimanns og sýningarstjóra að túlka þá frásögn sem birtist mér á síðum albúmanna. Það er 

ljóst að þetta er vandmeðfarið og laust við að aðeins ein leið sé fær. Á sýningunni reyndi ég 

að benda á mögulega merkingu ljósmyndanna út frá menningarsögu ljósmynda og þeim 

túlkunum sem við vitum að hægt er að beita á ljósmyndina. Hér var litið til þessara 
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ljósmyndasafna sem heimilda sem settar voru fram og túlkaðar á vissan máta og í nánu 

samhengi við aðrar heimildir. Ljóst er að þær eru opnar fyrir ýmsum öðrum túlkunum og lýsir 

það í raun vel stöðu þessa miðils sem heimildar.   

 

1.11 Heimildagildi ljósmynda 
 
Hvert er heimildagildi ljósmynda? Eru þær heimild um tiltekin gildi og menningu eða eingöngu 

óljós spegilmynd þess tíma sem þær voru teknar á, spegilmynd sem segir okkur ósköp lítið 

annað en að einmitt þarna var gerð tilraun til að festa stað og stund, búa til eilífð úr 

augnablikinu? Þegar litið er til annarra tjáningarforma, t.d. myndlistar, tónlistar, hönnunar og 

handverks, má sjá að ljósmyndir endurspegla líkt og þau listform þann tíma sem þær voru 

teknar á þrátt fyrir að sumar þeirra séu uppstilling á veruleikanum, leikinn veruleiki. 

Ljósmyndin er vissulega tjáningarform þrátt fyrir að hluti af tilgangi hennar sé að kortleggja 

söguna og halda í sérstakar minningar. Hún er hluti af fagurfræði og túlkun á samtímanum.  

 Lengi hefur verið deilt um heimildagildi ljósmynda. Þegar ljósmyndin kom fyrst fram á 

sjónarsviðið hrifust margir af henni sem hreinum miðli sannleikans, milliliðalausum sannleika 

þar sem ljósmyndin gæti ekki logið. Fljótlega fóru þó raddir að heyrast sem drógu þetta í efa. 

Sjónarhorn ljósmyndarinnar er alltaf valið af þeim sem tekur hana. Oftar en ekki er um að 

ræða uppstillingu, jafnvel þótt uppstillingin feli aðeins í sér að ljósmyndarinn velji það sem 

kemst inn á myndina (sjá t.d. Price og Wells, 2015:18-19). Eins má segja að túlkun okkar á 

ljósmyndinni sé alltaf háð því hver við erum, hver bakgrunnur okkar er og úr hvaða menningu 

við erum sprottin. Um sannleika ljósmyndarinnar segir heimspekingurinn Susan Sontag:  

 

En ljósmyndin, jafnvel þótt hún sé að vissu marki menjar […] er ekki bara gagnsæ skuggamynd af 

einhverju sem gerðist. Hún er alltaf sú mynd sem einhver valdi, að taka ljósmynd er að ramma 

inn, að ramma inn er að undanskilja.                                                                                         

(Sontag, 2006:69) 

Við sjáum mynd. Vissar upplýsingar um hana gætu verið þekktar, þ.e. við hvaða tækifæri hún 

var tekin, hver tók hana og jafnvel hverjir prýða hana. Öll þessi bakgrunnsþekking gerir okkur 

auðveldara að nota hana sem heimild og skynja tímann sem hún var tekin á. Án slíkra 

upplýsinga verður ljósmyndin erfiðari í notkun sem heimild í sagnfræðilegum skilningi en 

getur áfram gegnt hlutverki sem heimild, t.d. þegar kemur að fagurfræði líkamans. Hvernig 

líkaminn birtist okkur, stelling hans og staða, klæddur eða nakinn, allt getur þetta afhjúpað 
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tiltekna sýn á líkamann sem miðil þar sem gildi og viðhorf samfélagsins eru rituð. Það er ljóst 

að með því að horfa sérstaklega á líkama fólksins sem Sigríður Ingvarsdóttir tók myndir af á 

árunum 1915 til 1942 sjást vissar breytingar á því hvernig fólk stillir sér upp, tjáning líkamans 

breytist, ég myndi segja hana verða afslappaðri eftir því sem líður á. Ef til vill er þarna tvennt 

að verki, annars vegar að ljósmyndin er að verða almennari miðill, sjálfsagðari athöfn að láta 

taka af sér mynd, hins vegar breyttar hugmyndir um kvenleika og karlmennsku vegna erlendra 

áhrifa.  

 

 
Tvær myndir úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur, því miður án ártals, en ljóst er að önnur er tekin frekar snemma á 
ferli Sigríðar á Húsavík og hin er aðeins nær okkur í tíma, það má greina á spjaldskrá sem fylgdi safni Sigríðar. 
Þrátt fyrir að við vitum ekki ártalið virðist tíminn segja til sín, einhver breyting virðist hafa orðið á milli þess sem 
þessar myndir voru teknar. Sú til vinstri, eldri myndin, er af stúlku í fallegum peysufötum með slifsi, hún situr í 
stól, hvílir hönd á borð og fellur myndin vel að þeim stúdíómyndum sem teknar voru í kringum 1920 hér á Íslandi. 
Á hinni myndinni er kona, klædd í rósótta skyrtu, sem situr álút í herðum, horfir eiginlega niður fyrir sig, virðist 
alvarleg. Eitthvað segir manni að þarna sé um að ræða einhverja aðra nálgun á viðfangið, módelið. Myndinni 
virðist frekar ætlað að varpa ljósi á hana sem einstakling en að fanga eingöngu útlit hennar. Þessi ólíka nálgun á 
módelið, staða þessara sitjandi kvenna, líkama þeirra, segir manni að eitthvað hafi breyst, hvort sem það er 
þroski Sigríðar sem ljósmyndara sem hefur þarna áhrif eða stærri samfélagslegar breytingar og hugmyndir um 
hvað ljósmyndinni er ætlað að fanga (SI 2646, SI 3251). 
 

Ljósmyndir eru vissulega miðill sem kanna má til þess að nálgast líkamann í menningarlegu 

samhengi sínu, hægt er að rýna í þær til að glöggva sig á fagurfræði líkamans með tilliti til 

ríkjandi gilda um framkomu og útlit. Í bók sinni Til gagns og fegurðar: Sjálfsmyndir í 

ljósmyndum og klæðnaði á Íslandi 1860-1960 fléttar Æsa Sigurjónsdóttir (2008) saman 
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ljósmyndum og menningarsögu og ræðir tískustrauma og þróun þjóðlegra ímynda á Íslandi. 

Hún fjallar um þróun ljósmyndunar á Íslandi en ræðir einnig menningarlegt hlutverk 

ljósmyndarinnar, hvernig hún hefur í gegnum söguna nýst sem skrásetningartæki, til að 

staðfesta að eitthvað hafi átt sér stað, en einnig gegnt fagurfræðilegu hlutverki. Æsa fer 

sérstaklega yfir sögu þjóðbúnings íslenskra kvenna og þjóðlegar áherslur sem byrjuðu að 

blómstra á Íslandi á 19. öld með aukinni áherslu á að finna þau menningartákn sem 

Íslendingum væru til sóma. 

 Sigurður málari og áherslur hans varðandi íslenska kvenbúninginn eru til sérstakrar 

umfjöllunar þar sem þjóðbúningar fyrri tíma eru bornir saman við þá búninga sem Sigurður 

„hannaði“. Æsa skýrir frá þeim hugmyndum sem lágu að baki búningum Sigurðar og hvernig 

Sigurður sjálfur sem og aðrir staðsettu íslenska búninginn sem andstæðu „dansks klæðnaðar“. 

Íslenskur karlbúningur Sigurðar náði þó aldrei fótfestu líkt og kvenbúningar hans, nema í 

stuttan tíma í mjög svo þjóðernislegum tilgangi, sérstaklega á meðal skólapilta í Reykjavík. 

Æsa rekur líka tískustrauma í klæðnaði karlmanna á 19. öld en einnig lýsir hún ítarlega 

sjóklæðnaði íslenskra sjómanna og heimatilbúnum hlífðarfatnaði sem vélsaumaður fatnaður 

leysti smám saman af hólmi um aldamótin nítján hundruð.  

Ljósmyndin gegndi hlutverki í myndun sjálfsmyndar Íslendinga á tímum 

þjóðernisbaráttu þar sem táknmyndir líkt og íslenska konan á þjóðbúning og sjóklæddur 

karlmaður urðu hluti af sjálfsmyndinni. Ljósmyndarar tóku þátt í sköpun þessarar sjálfsmyndar 

m.a. með því að leggja áherslu á þjóðlegar ímyndir í vinnu sinni. Ljósmyndir frá upphafi 20. 

aldar sýna okkur hins vegar blandaða strauma, þjóðernislegar áherslur sem og evrópskra 

strauma borgarastéttarinnar. Þegar kemur fram á 20. öldina aukast erlendir straumar og með 

tilkomu kvenfrelsisbaráttu og kvikmyndahúsa jókst fjölbreytni í klæðnaði íslenskra kvenna þar 

sem hreyfanleiki kvenlíkamans varð meiri og konur fóru að sjást fáklæddari en nokkru sinni 

fyrr á ljósmyndum: á fimleikafötum, sundbolum og í sólbaði.  

Æsa tekst á við kvenleikann og karlmennskuna í klæðnaði og ljósmyndum í bók sinni 

með sérstaka áherslu á hlutverk konunnar í þjóðlegri sjálfsmyndarsköpun. Ljósmyndirnar 

fléttast saman við umfjöllun um klæðnað en víðast má finna ítarlegar lýsingar á efni og vinnslu 

á fatnaði í bland við lýsingar á tískustraumum og breytingum á fatnaði. Bók Æsu er gott dæmi 

um hvernig ljósmyndin getur nýst okkur sem heimild en sjálf segir Æsa ljósmyndina vera á 

vissan hátt flókna heimild þar sem þurfi að taka tillit til fjölda þátta: 
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Flökt ljósmynda á milli fagurfræði og sagnfræði, á milli hins einstaka og hins almenna, hefur gert 

það að verkum að ákveðinnar tortryggni gætir um stöðu hennar sem skjals (dókuments) því erfitt 

getur verið að festa á því hönd hvaða heimi hún tilheyrir. Til að hægt sé að lesa myndir og gefa 

þeim merkingu (fæstar myndir skýra sig sjálfar) verður að vera nokkurn veginn ljóst við hvaða 

aðstæður myndin var tekin, í hvaða tilgangi, hver tók myndina, handa hverjum og til hvers átti að 

nota hana, Það er þetta fjölþætta merkingarskapandi samhengi ljósmyndarinnar sem er 

grundvöllur þess að ljósmynd verður söguleg heimild, en takmarkast ekki við sjónræna upplifun 

eina saman.  
(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008:17)  

 

Ljóst er að til þess að fást við ljósmyndasöfn Sigríðar og Ragnheiðar var nauðsynlegt að horfa 

til þessa „fjölþætta merkingarskapandi samhengis“ líkt og Æsa nefnir það. Annars vegar horfði 

ég til þess sem ég vissi um ljósmyndarann, ljósmyndina og viðfangið hverju sinni og hins vegar 

voru myndirnar fljótt orðnar að stærri heild, þema sem tókst á við vissa túlkun á þeim 

ljósmyndum. Í hverju þema má segja að þær hafi í raun losnað undan því að vera aðeins 

túlkaðar í tengslum við grunnupplýsingar og fært út meiningu sína.4  

 Í fyrsta kafla bókar sinnar Afturgöngur og afskipti af sannleikanum ræðir 

menningarfræðingurinn Sigrún Sigurðardóttir um ólíkar túlkanir á hlutverki og heimildagildi 

ljósmyndarinnar. Þar er meðal annars rætt um svörtu og hvítu goðsögurnar um ljósmyndina 

en einnig þá gráu en þar er vísað til kenninga danska ljósmyndafræðingsins Lars Kiel Bertelsen 

og Sigrún segir:  

 

Svarta goðsögnin er á þá leið að ljósmyndin og túlkun okkar á henni sé alltaf háð 

menningarbundnum þáttum og sé þar af leiðandi ekki heimild um neitt annað en uppstillingu 

ljósmyndarans á veruleikanum og túlkun áhorfandans á þessari sömu uppstillingu. Hvíta goðsögnin 

gengur hins vegar út frá þeirri hugmynd að ljósmyndin miðli veruleikanum á hreinan og millilausan 

hátt. Þriðja leiðin, sú sem Bertelsen talar fyrir, felur í sér að líta beri á ljósmyndina, merkingu og 

heimildagildi sem samsuðu úr þessu tvennu þar sem hinn ytri veruleiki (það sem er) og hinn innri 

veruleiki (það sem við sjáum) fléttast saman.  

(Sigrún Sigurðardóttir, 2009:21) 

  

Þegar við skoðum ljósmyndir sem heimildir er fyrsti augljósi galli þeirra að þær fanga aðeins 

eitt augnablik, eitt brot úr óendanlega stóru samhengi og geta því aðeins veitt takmarkaða 

 
4 Fjallað er um sýningarferlið sjálft í kafla þrjú. Þar lýsi ég því hvernig ég valdi úr þeim fjölda mynda sem um var 
að ræða og í hvaða samhengi, sjá sérstaklega umfjöllun í kafla 3.4 og 3.5.  
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sýn á það augnablik sem um ræðir. Ramminn setur einnig takmörk, það sem kemst inn á flöt 

ljósmyndarinnar segir vissa sögu en er það rétta sagan? Samt er ljósmyndin svo merkileg 

heimild og heillandi því að hún ljær hlutum dýpt sem ekki er auðvelt að nálgast annars staðar. 

Á ljósmyndum Ragnheiðar Bjarnadóttur, sérstaklega frá þeim tíma sem hún býr á Akureyri og 

hefur stofnað fjölskyldu, fáum við á vissan hátt aðgang að heimili frá þeim tíma. Við sjáum 

ekki eingöngu íbúa hússins og gesti heldur einnig húsmuni, fatnað, uppröðun húsmuna og 

fagurfræði heimilisins. Ragnheiður ljósmyndar og skjalfestir fatnað ungs fólks á fjórða áratug 

aldarinnar í ljósmyndum sínum, við sjáum fatnað við ýmis tækifæri; við vinnu, ferðalög og á 

hátíðisdögum.  

 
Ljósmynd úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur, Þórdís dóttir hennar með dúkkuvagn við jólatréð. Þórdís er fædd 
1953 og gæti verið um þriggja ára á myndinni. Jólatréð er skreytt kertaperum, blómum og kúlum en einnig 
íslenska fánanum. Við sjáum útsaumaðan púða hvíla efst á veglegum bólstruðum hægindastól. Gluggatjöldin eru 
tvöföld, síð mynstruð tjöld liggja utar á kappa en ljósari og hálfgegnsæ tjöld nær glugganum. Á gólfinu er motta 
sem virðist vera í persneskum stíl. Kjóll Þórdísar er afar fallegur, með afgerandi hálsmáli og litlum kraga úr ljósara 
efni, skórnir hennar virðast vera ljósir leðurskór með reimum. Af þessari hversdaglegu mynd sem sennilega var 
tekin til að fanga gleði litlu stúlkunnar, sem virðist samt hálfhissa á myndatökunni, má lesa ýmsar upplýsingar 
um fatnað og húsbúnað, jólahald og veröld barnsins á þessum tíma (RB 4-340).  
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Í grein sinni „Snapshots“ fjallar listfræðingurinn Geoffrey Batchen (2008) um „leiðinlegar 

myndir“ líkt og hann orðar það sjálfur. Þennan massa mynda sem allstaðar blasa við, 

hversdagslegar tækifærismyndir sem eru sá flokkur mynda sem fræðimönnum hefur gengið 

hvað erfiðast að fást við sem heimildir. Þrátt fyrir að vera þær myndir sem flest okkar þekkja 

hvað best og hafa ríkt persónulegt gildi fyrir flesta hafa þær að mati Batchen lítið verið 

rannsakaðar.  

 Líkt og Batchen segir má kalla þessar myndir „leiðinlegar myndir“ en þær eru vegna 

efnis síns yfirleitt fyrirsjáanlegar, íhaldssamar og fullar endurtekninga. Hvernig nálgast maður 

slíkar myndir? spyr Batchen og hvetur til endurskoðunar á sögu ljósmyndarinnar þar sem 

þáttur tækifærismynda fengi næga umfjöllun. Þessi risavaxni massi ljósmynda eru þær 

algengustu sem koma fyrir okkar augu en á sama tíma hefur þeim sem fjalla um ljósmyndun 

gengið illa að nálgast þær eða skilja. Hvernig á líka að skilja slíkar myndir og fjalla um þær 

þegar þær skortir allt það sem kalla má nýstárlegt eða mikilfenglegt? (Batchen, 2008:122-

124). Þar kemur þjóðfræðin til skjalanna með fagurfræði hversdagsins að vopni þar sem 

fengist er við hvernig við hlutgerum í ljósmyndum viss gildi og hugmyndir um hvað það er sem 

okkur finnst skipta máli eða vera þess virði að festa á mynd.  

Frá upphafi hefur reynst erfitt að skrifa sögu ljósmyndunar en þar hafa listfræðilegar 

nálganir verið ríkjandi. Ljósmyndin sem listform hefur hingað til verið ráðandi umfjöllunarefni 

og þær tilraunir sem gerðar hafa verið til að takast á við tækifærismyndina hafa einmitt lýst 

sér í sömu nálgun, áherslan hefur verið á fagurfræðilega túlkun þeirra og sjónarhorn. Batchen 

telur þessa nálgun vera takmarkandi og hvetur til breyttrar orðræðu um ljósmyndina en að 

hans mati má strax greina nýjar nálganir hjá þó nokkrum fræðimönnum sem fjallað hafa um 

„venjulegar myndir“. Þar hafa ljósmyndirnar verið nýttar til að nálgast viðkvæm samfélagsleg 

málefni líkt og kynþátt, kynhneigð og vald en einnig sem tæki til að skilja betur hversdagslega 

upplifun fólks á veruleika sínum (Batchen, 2008:125-127).  

Aukin áhersla síðustu ára á ljósmyndun og menningarlegt samhengi hennar í 

fræðunum er kannski ekki svo óvenjuleg þegar samfélög nútímans eru í meiri mæli að verða 

undirlögð af sjónrænni menningu. Batchen telur að einmitt með því að skoða hversdagslegar 

tækifærismyndir megi betur skilja þessa áherslu á hið sjónræna í menningu okkar og telur að 

nýtilkomnar vinsældir þessarar gerðar ljósmynda, t.d. hjá listasöfnum, sé vísbending um 

vaxandi vægi þeirra innan safnastofnana. Listasöfn hafa hins vegar aðallega sinnt þeim 

myndum sem falla að hefðbundnum hugmyndum um fagurfræði og listræna nálgun. Að mati 
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Batchen hefur „leiðinlegu“ myndunum ekki verið sinnt að neinu marki, þ.e. ljósmyndunum 

sem standast ekki kröfur eða fagurfræði listaheimsins. Hann telur þó að það sé til marks um 

aukið mikilvægi þeirra að stærri listasöfn hafi safnað tækifærismyndum að vissu marki síðustu 

ár og haldið sýningar sem eingöngu hafa sýnt tækifærismyndir einstaklinga. Hann nefnir sem 

dæmi sýningu sem Getty safnið í Los Angeles setti upp 2004. Sýningin bar heitið Close to 

Home: An American Album. Batchen telur þó að sýningin hafi í raun ekki gengið upp sem 

skyldi, til þess hafi vantað hið persónulega samhengi myndanna, án þess hafi þær verið líkt og 

heimildir um liðinn tíma en ekkert meir. Samtal þar sem þögnin ríkir öðru megin. Batchen spyr 

sig hvort þessi áhugi á hversdagsmyndum fortíðar sé vegna þeirrar nostalgíu sem nú sveipar 

þessar myndir þar sem filmuvélar heyra nú nánast sögunni til og stafræn ljósmyndun hefur 

tekið yfir. Að mati hans er tækifærismyndin full af tækifærum til að nálgast söguna, 

sérstaklega fjölskyldusögu einstaklinga, í bland við stærra samhengi, samfélagslegar 

breytingar og menningarlegar hreyfingar (Batchen, 2008:129-133).  

Batchen telur að hin listfræðilega nálgun sem hingað til hefur verið ráðandi í túlkun 

ljósmynda geti ekki tekið utan um þennan flokk mynda og bendir á að nauðsynlegt sé að 

nálgast þær með einhverskonar bakgrunnsþekkingu að vopni. Það sem er einmitt merkilegt 

við þessar myndir er geta þeirra til að vekja miklar tilfinningar hjá þeim sem á þær og geymir. 

Þær geta kallað fram grát og hlátur og því eina leiðin að nálgast þær á þann hátt, með hið 

persónulega baksvið og rými fyrir tilfinningalega túlkun. Túlkun ljósmynda þar sem 

bakgrunnurinn er óljós eða týndur byggir að mati Batchen þá á þeirri nálgun að setja sig í spor 

þess sem átt hafi myndina og horfa á þá efnislegu þekkingu sem býr í myndinni sjálfri. 

Tækifærismyndir eru efnislegir hlutir sem oftar en ekki geyma í sér sögu sína, margar þeirra 

eru skemmdar, rifnar og þvældar, krumpaðar og bera með sér hvernig þær hafa verið notaðar. 

Hafa þær til dæmis oft verið stroknar og meðhöndlaðar eða hafa þær fylgt eiganda sínum í 

vasanum í mörg ár? Batchen er ekkert að spara orðin þegar hann lýsir tilgangi þessara mynda 

sem hann segir að feli í sér vonina sjálfa, þær séu til marks um það að lífið hafi átt sér stað, 

hér hafi ,,ég verið“. Þær séu tilraun til að stoppa dauðann, tímann og okkur sjálf, allt í senn. 

Ljósmyndir sem þessar standa einnig fyrir félagsleg tengsl og fela í sjálfum sér gjörning eða 

sviðsetningu þeirra. Við þurfum ekki alltaf að vera að horfa á þær, hins vegar viljum við að 

þær séu með okkur, viljum eiga þær vegna þeirrar merkingar sem þær fela í sér og 

minninganna sem þær varðveita. Batchen bendir á að það séu einmitt myndir af þessu tagi 

sem fólk hefði helst viljað bjarga frá eldi þegar það er spurt út í slík áföll, það gefi til kynna 
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mikilvægi þeirra í tengslum við lífshlaup manneskjunnar. Hann hvetur til endurskoðunar á 

„leiðinlegu myndunum“ og að þær fái sinn sess í sögu ljósmyndunar (Batchen, 2008:135-137).  

 Grein Batchen er gríðarlega áhugaverð út frá þjóðfræðilegu sjónarhorni, a.m.k. kitlaði 

hún þjóðfræðingshjartað mitt. Myndir sem þessar, kjánalegar og oft á tíðum að því er virðist 

tilgangslitlar ljósmyndir, hljóta sem aldrei fyrr að hafa mikilvægi á tímum þar sem ljósmyndin 

er að verða einn af helstu tjáningarmiðlunum á veraldarvefnum, jafn öflugur miðill og hið 

skrifaða orð, þar sem fólk tjáir sig og segir frá hversdeginum í formi ljósmynda. Þessi massi 

mynda sem Batchen vísar til minnir um margt á þann massa mynda sem ég var að fást við. 

Vissulega var lært auga Sigríðar og Ragnheiðar að baki ljósmyndunum í söfnum þeirra en 

þegar á heildina er litið voru þetta helst myndir sem teknar voru í persónulegum tilgangi, til 

að skrásetja eitthvað sem þótti mikilvægt en hefur takmarkað gildi fyrir aðra en eiganda 

myndarinnar. Þarna má segja að þemagreiningin, sú leið sem ég valdi til að fást við söfnin, þ.e. 

að setja myndir upp í flokka og fást við merkingu þeirra þannig, sé ein leiðin til að greiða úr 

slíkum massa og færa sig nær túlkun á slíkum myndum.5  

 

1.12 Alnándin og túlkunin 
 
Í ljósi alnándar ljósmyndarinnar nú á tímum er mikilvægt að staldra við og líta til baka, til þess 

sem færði okkur hingað, menningarsögu og notkunar þessa miðils. Það er áhugavert að hugsa 

sér ljósmyndatæknina, tilurð hennar, sem svar við vissri þörf; þörf vaxandi borgarastéttar á 

19. öld til þess að skrásetja sig sjálfa. Þessari skrásetningu er ætlað að vera staðfesting á tilveru 

hennar en undirbyggja jafnframt hugmyndir hennar um sjálfa sig og í vissum tilfellum að 

staðfesta og undirbyggja vald hennar, t.d. á slóðum nýlendna. Líkt og með svo margar hefðir 

borgarastéttarinnar sjáum við ljósmyndahefðina færast niður á við til lægri stéttta og að 

lokum verða almenna þegar aðgangur almennings að ljósmyndabúnaði og framköllun verður 

að veruleika um og uppúr aldamótunum nítján hundruð. Lýðvæðing ljósmyndarinnar hleypir 

hversdeginum að henni; með aðgangi almennings að tækninni sjáum við hversdaginn verða 

sjálfsagt viðfang ljósmyndarinnar. Um leið verður ljósmyndin gluggi inn í daglegt líf fólks, 

hugmyndir þess og gildi, sem hlutgerast í ljósmyndinni sem efnislegum hlut og í samskiptum 

fólks við ljósmyndina.  

 
5 Í kafla 3.5, 3.6 og 3.7 lýsi ég því hvernig ég valdi úr þessum fjölda mynda.  
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  Hægt er að nálgast ljósmyndina með fjölbreyttum spurningum, t.d. hvaða hugmyndir 

við sjáum endurspeglast í þeim líkömum sem þar eru settir á svið, hvernig þeir líkamar eru 

klæddir og í hvaða stöðu þeir eru. Við sjáum hugmyndir fólks um líkamann breytast í gegnum 

ljósmyndir, tímann fara um þær höndum. Við getum einnig horft til stærra samhengis hverrar 

ljósmyndar, horft á tengsl hennar við samtíma sinn, hvaða gildum sé verið að miðla. 

Tækifærismyndir, þær myndir sem fylla albúm flestra heimila séu þau á annað borð enn til, 

eru brunnur sem fræðimenn hafa sótt takmarkað í en gefa okkur innsýn í hversdagslegar 

upplifanir, fjölskyldusögur og tengsl á milli einstaklinga en einnig í samfélagslegar breytingar, 

strauma og stefnur.  

 Ýmsar leiðir eru færar í túlkun ljósmyndarinnar, þrátt fyrir að hún sé, svo vitnað sé í 

Sontag, ramminn sem undanskilur. Með þjóðfræðigleraugum má fást við ljósmyndina sem 

fagurfræði hversdagsins, leið fólks til að tjá það sem skiptir máli, hlutgera hugmyndir sínar og 

gildi. Hægt er að skoða ljósmyndina sem aðferð til þess að undirstrika tilveru og meðvitund 

vissra hópa um sig sjálfa en einnig sem aðferð til að reyna að útrýma þeim hefðum og siðum 

sem binda þá saman líkt og sjá mátti í aðför Sovétríkjanna að frumbyggjum Síberíu.  

 Í safni Sigríðar Ingvarsdóttur má sjá hvernig ljósmyndin var notuð til að skrásetja 

merkisviðburði á mannsævinni en einnig til að minnast vissra tímabila. Við sjáum breytingar í 

klæðnaði og stellingum líkamans en einnig því hvað þótti viðeigandi eða hefðbundið að taka 

myndir af sem núorðið er óhefðbundið, s.s. myndir af látnum einstaklingum. Í safni 

Ragnheiðar sjáum við efnismenningu heimilisins, fatnað og húsbúnað og hvernig einstaklingur 

fer í gegnum lífið, frá æsku fram á fullorðinsár.     

 Í nálgun minni á söfn þeirra Sigríðar og Ragnheiðar leit ég ekki eingöngu til 

ljósmyndanna sjálfra, ég horfði til fjölbreyttra heimilda, skoðaði líf þeirra og örlög og setti 

aðrar heimildir frá þeim sjálfum í samhengi við það sem ljósmyndirnar sögðu. Á sýningunni 

nýtti ég mér viss þemu til að nálgast myndirnar en þau þemu nálgast ljósmyndina út frá ólíkum 

þáttum, s.s. sem þátt í sjálfsmyndarsköpun einstaklingsins, aðferð til að halda utan um tengsl 

milli fólks og tæki til að minnast vissra stunda. Einnig var ljósmyndin sett í samhengi við 

hefðina, hlutverk ljósmyndarans við að skrásetja söguna, hvort sem um er að ræða sögu lítils 

þorps eða einstaklinga af öllum stéttum, gleði og harma.  

 László Moholy-Nagy grunaði ekki hve sannspár hann yrði, hvernig alnánd 

ljósmyndarinnar hefur umbreytt því hvernig við horfum á heiminn, hvernig við lesum 

umhverfi okkar. Læsi á þennan miðil fylgir okkur frá barnæsku, ekki eingöngu í gegnum þær 
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ljósmyndir sem umkringja okkur inni á heimilum okkar heldur á síðum samfélagsmiðla þar 

sem ljósmyndin, þrátt fyrir að vera laus úr efnislegum viðjum sínum, er jafn ráðandi ef ekki 

sterkari en hið skrifaða orð. Það er úr þessu umhverfi sem gestir sýningarinnar Að fanga þig 

og tímann stigu inn fyrir veggi safnsins. Læsi þeirra á ljósmyndina er þegar til staðar, túlkun 

sýningarinnar lá ekki eingöngu hjá sýningarstjóranum, mér sjálfri, heldur er samstarfsverkefni 

mitt, gesta sýningarinnar og hins sjónræna umhverfis sem umlykur okkur öll á hverjum degi. 

Gestir sýningarinnar upplifa hana í gegnum sinn eigin skilning og umgengnisvenjur gagnvart 

ljósmyndum líkt og túlkun mín á ljósmyndasöfnum Sigríðar og Ragnheiðar réðist af sjónrænu 

umhverfi, umgengnisvenjum og skilningi á ljósmyndum á fyrri hluta 20.aldar.  

 Í næsta kafla mun ég fjalla um ævi og örlög þeirra Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar 

Bjarnadóttur og benda á tengingar þeirra við sögu ljósmyndunar á Íslandi. Til að setja 

ljósmyndasöfn Ragnheiðar og Sigríðar í stærra samhengi valdi ég að nálgast þær einnig sem 

persónur, skoða umhverfið sem þær komu úr og lífshlaup þeirra. Ég mátaði sögu þeirra við 

sögu ljósmyndunar en einnig við það sem skrifað hefur verið um ljósmyndir og merkingu 

þeirra fyrir okkur mannfólkið.  
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2. Myndin af þeim: Líf og ljósmyndir Sigríðar Ingvarsdóttur og 
Ragnheiðar Bjarnadóttur  
 
Í þessum kafla geri ég grein fyrir lífshlaupi og störfum Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar 

Bjarnadóttur og tengslum þeirra við sögu og mótun ljósmyndunar á Íslandi. Eins reyni ég að 

varpa ljósi á hvernig ég túlka og nálgast ljósmyndasöfn þeirra og hvaða þættir stóðu upp úr 

og enduðu á sýningunni Að fanga þig og tímann.   

 Út frá þeim fræðilega bakgrunni sem ég bý að og þeim nálgunum sem honum fylgja 

hóf ég að rannsaka ævi og kjör þessarra tveggja kvenna, Sigríðar og Ragnheiðar. Í gegnum 

heimildir frá þeim sjálfum, skjöl úr Skjalasafni Þingeyinga og heimildir tengdar umhverfi þeirra 

reyndi ég að draga upp mynd af þeim tveimur, hverjar þær voru og þá um leið hvaða leiðir 

mér væru færar til að nálgast myndasöfn þeirra. Út frá þessu grúski og endurtekinni yfirferð 

á ljósmyndasöfnum þeirra varð til leiðarvísirinn að sýningunni Að fanga þig og tímann.6 

 Ég tók strax þá ákvörðun að kynnast Ragnheiði og Sigríði á mínum eigin forsendum. Ég 

vildi ekki reyna að skilja þær í gegnum aðra, t.d. ættingja eða vini, heldur reyna að ná tengslum 

við þær sjálf í gegnum þær heimildir sem ég hafði aðgang að. Þessi nálgun eða ákvörðun er ef 

til vill umdeilanleg. Fyllri mynd af þeim sem manneskjum hefði sennilega orðið til ef ég hefði 

leitað á náðir fjölskyldna þeirra. Ég tel að það hefði vissulega haft kosti í för með sér en á 

vissan hátt heft mig. Ég reikna ekki með að fjölskyldur Ragnheiðar og Sigríðar hefðu á nokkurn 

hátt sett fram einhverjar kröfur eða sýn á sýninguna sem ég hefði upplifað sem þvingandi, 

síður en svo, en ég held að hætta hefði verið á því að ég hefði upplifað mig bundna á vissan 

hátt af þeirri mynd sem ég teldi mig greina af tengslum þeirra við Sigríði og Ragnheiði. Sú 

mynd og þau tengsl eru eitthvað sem ég hef ekki getu til að ná utan um né get skilið til 

fullnustu, einfaldlega vegna þess að ég bý ekki að þeim. Það er fjölskyldna þeirra að segja þá 

sögu og njóta hennar. Ég vildi segja mína sögu, þ.e. hvernig ég náði tengslum við Sigríði og 

Ragnheiði í gegnum þær heimildir sem ég hafði aðgang að og þurfa því aðeins að vera trú 

þeirri mynd. Það er einnig ljóst að ég hefði getað farið þá leið að nálgast aðeins ljósmyndirnar 

sjálfar sem viðfangsefni sýningarinnar og alfarið sleppt því að hafa persónulega sögu þessarra 

tveggja kvenna með í för. Sú nálgun, þar sem höfundarverkið er í forgrunni án tengsla við 

höfundinn, er vissulega aðferð sem hefði skapað allt annan ramma utan um sýninguna og aðra 

 
6 Nánari útlistun á undirbúningi og rannsókninni sem stóð að baki sýningunni Að fanga þig og tímann má finna 
í kafla þrjú.  
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útkomu. Hún hefði ef til vill verið engu lakari eða verri en talar í raun ekki til mín sem 

sýningarstjóra. Líkt og kom fram í kaflanum hér að ofan er ljósmyndin alltaf valin sýn, sýn þess 

sem smellir af og fangar augnablikið. Líkt er með sýningu, hún er valin sýn sýningarstjórans, 

mótuð af bakgrunni og persónu hennar/hans og í raun engin leið undan því.  

 Þegar ég hóf að skoða sögu þeirra Sigríðar og Ragnheiðar kom fljótlega í ljós hve margt 

í tengslum við feril þeirra beggja stendur í beinu samhengi við sögu ljósmyndunar á Íslandi og 

stöðu kvenna innan fagsins. Þróun ljósmyndafagsins hér á landi markar og breytir farvegi lífs 

þeirra Sigríðar og Ragnheiðar oftar en einu sinni. Kaflinn sem hér fer á eftir er því í raun tilraun 

til að draga upp mynd af þessu samhengi, sögu ljósmyndunar á Íslandi og ævikjörum þeirra. Í 

tilviki Sigríðar verður ljósmyndaiðnin til þess að skapa henni önnur tækifæri á nýjum stað, 

færir henni óvænt hjónaband og mótar stöðu hennar innan samfélagsins sem hún býr í. Í tilviki 

Ragnheiðar sjáum við þau örlög sem virðast hafa beðið sumra þeirra kvenna sem reyndu að 

fóta sig innan ljósmyndaiðnaðarins á Íslandi; óttinn við að lokast inni í myrkrakompunni og 

fjarlægð frá sköpun og gleði gerir hana fráhverfa þeirri hugmynd að stunda fagið og 

ljósmyndin þjónar fyrst og fremst því hlutverki að vera persónulegur tjáningarmáti.  

 

 

Ljósmynd af Ragnheiði Bjarnadóttur 
tekin af Sigríði Ingvarsdóttur á 
ljósmyndastofu hennar á Húsavík. 
Myndin er sennilega tekin árið 1918 
þegar Ragnheiður er sex ára (SI  
2618). 
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2.1 Sigríður Ingvarsdóttir 
 
Líkt og kom fram í fyrsta kafla kallar Inga Lára Baldvinsdóttir tímabilið 1891 til 1920 

„blómatíma atvinnuljósmyndunar“ á Íslandi (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:45). Það er einkar 

viðeigandi að Sigríður Ingvarsdóttir fæðist rétt fyrir upphaf þess tímabils eða árið 1889. Fyrir 

henni átti að liggja að læra ljósmyndun á stofu og reka síðan sjálf eina slíka sem 

atvinnuljósmyndari. Blómatími atvinnuljósmyndunar á Íslandi mótar í raun örlög hennar sem 

ungrar stúlku og skapar henni framtíð á nýjum stað.  

 Sigríður Ingvarsdóttir fæddist 12. júní 1889 í Hafnarfirði. Foreldrar hennar voru Ingvar 

Vigfússon blikksmiður (f. 1858) frá Litla Nýjabæ við Krýsuvík og Sigríður Árnadóttir (f. 1858) 

frá Þórkötlustöðum við Grindavík. Systkini Sigríðar voru Arnfríður, Vigfús og Anna. Árið 1896 

flytur fjölskyldan frá Hafnarfirði til Ísafjarðar. Þar átti henni eftir að vegna vel (Friðrik A. 

Friðriksson, 1972:20. maí). Ísafjörður var á þessum árum óðum að stækka og naut bærinn þess 

að vera í nálægð við gjöful fiskimið og hafa góða hafnaraðstöðu. Athafnalíf bæjarins var drifið 

áfram af dugmiklum einstaklingum og við aldamót búa um 1100 manns á Ísafirði og er bærinn 

þá orðinn þriðji stærsti þéttbýliskjarni á Íslandi á eftir Akureyri og Reykjavík. Á næstu árum 

reis íbúatalan hratt og árið 1910 er íbúatalan orðin rúmlega 1800 manns (Jón Þ. Þór, 1986:38). 

Á Ísafirði var fjöldi manns sem starfaði í kringum sjómennsku og fiskvinnslu en einnig dró 

bærinn til sín fjölbreyttan hóp iðnaðarmanna sem höfðu nóg fyrir stafni, líkt og Ingvar 

Vigfússon (Jón Þ. Þór, 1986:40-43).  

 Líkt og kom fram hér á undan7 hefur þéttbýlisvæðing hér á landi það í för með sér að 

aukinn fjöldi ljósmyndara reynir fyrir sér í atvinnumennsku og opnar stofur víða um land. Það 

er þó ekki svo að allt hafi gengið snurðulaust hjá öllum ljósmyndurum sem reyndu fyrir sér 

með því að stofna stofur á nýjum þéttbýlisstöðum sem tóku að myndast á seinni helmingi 19. 

aldar víða um Ísland. Inga Lára bendir á að starfstími flestra ljósmyndara fyrstu áratugina hafi 

verið fremur stuttur og oft tók hver við á eftir öðrum með skömmu millibili. Svo virðist sem 

þessi litlu þorp hafi ekki boðið upp á þær aðstæður að hægt væri að reka þar stofu til lengri 

tíma. Ljósmyndarar reyndu að draga björg í bú með því að ferðast um nærliggjandi sveitir og 

taka þar myndir eða ferðast til nærliggjandi þorpa (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:48). Á 

Ísafirði setti Björn Pálsson fyrstur á laggirnar ljósmyndastofu árið 1891. Hann var fæddur á 

 
7 Í kafla 1.6 er fjallað um blómaskeið íslenskrar atvinnuljósmyndunar en þar höfðu ýmsir þættir áhrif.  
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Kjarna í Eyjafirði 1862. Hann fluttist til Ísafjarðar 1891 en hafði fram að því átt dálítið 

óvenjulega ævi miðað við marga samborgara sína á þessum tíma. Björn vann við 

verslunarstörf á Akureyri þegar hann var ungur en flutti síðan til Vesturheims þar sem hann 

lagði stund á nám, m.a. í vélfræði. Eftir að hafa flust aftur heim til Íslands í stuttan tíma fór 

hann til Skotlands þar sem hann stundaði verslunarstörf en virðist einnig hafa lært og stundað 

þar ljósmyndun. Þaðan flyst hann síðan heim til Íslands og til Ísafjarðar 1891. Þar átti Björn 

heima til æviloka 1916. Auk þess að reka ljósmyndastofuna stundaði hann verslunarstörf bæði 

á eigin vegum og hjá öðrum. Björn tók fjölda mynda af bæjarbúum og húsum á Ísafirði en því 

miður glataðist stór hluti safns hans. Björn var mikill félagsmaður og einn af stofnendum 

Stórstúku Íslands 1885. Á Ísafirði kenndi Björn samkvæmisdansa sem hann hafði lært erlendis 

innan stúkunnar sem þar var starfrækt (Jón Þ. Þór, 1986:43, 214). Líkt og í Evrópu varð hér til 

öflug borgarastétt á seinni hluta 19. aldar og í byrjun þeirrar 20. sem hafði áhrif á menningu 

og tengsl Íslands við umheiminn. Líkt og fram hefur komið var þessi nýja millistétt meðvituð 

um mátt nýrrar tækni, t.d. ljósmyndarinnar. Á Ísafirði voru það helst verslunarmenn, viss 

hópur iðnaðarmanna og kennara, auk embættismanna og kaupmanna, sem tilheyrðu þessari 

nýju millistétt (Jón Þ. Þór, 1986:64). Æsa Sigurjónsdóttir hefur bent á tengsl íslensku 

millistéttarinnar við upphafsáratugi ljósmyndunar á Íslandi:  

 

Almúgi fór ekki til ljósmyndara fyrr en á tíunda áratug 19. aldar þegar ljósmyndarar voru sestir að í 

flestum landshlutum og verð fyrir myndatöku hafði lækkað. Ljósmyndir frá þessu tímabili sýna fyrst 

og fremst hvernig fólk úr efri stéttum og millistéttum kom fram opinberlega, hvaða mynd slíkir 

einstaklingar bjuggu til af sér. [...] Framfarasinnaðir menntamenn gerðu sér fyrr grein fyrir hlutverki 

og þýðingu ljósmyndarinnar sem fyrirbæris og heimildar en aðrir, og þeir sem dvöldust erlendis 

létu oft taka af sér myndir til að senda heim.  

(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008:11) 

 

Það hefur stutt við starfsemi ljósmyndastofu Björns að á Ísafirði var að verða til ný millistétt 

um aldamótin 1900 en einnig fer siðurinn, þ.e. að láta taka af sér mynd, fljótlega að færast til 

neðri stétta (Jón Þ. Þór, 1986:60-64).8 

 

 
8 Í kafla 1.4 og 1.5 fjallaði ég um ljósmyndina sem borgaralega uppfinningu sem verkalýðurinn tók síðan upp 
sem sína eigin hefð.  
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Mynd tekin á ljósmyndastofu Gunnhildar Thorsteinsson, Sigríður situr fyrir miðju (án nr.). 

 

 Sigríður Ingvarsdóttir hóf að öllum líkindum nám í ljósmyndun árið 1906 á 

Ljósmyndastofu Björns Pálssonar. Hún hafði þá lokið almennri barna- og unglingaskólafræðslu 

(Friðrik A. Friðriksson, 1975: án bls.tals). Á þessum árum var skortur á ljósmyndurum á Íslandi 

og algengt að hingað til lands kæmu danskir ljósmyndarar til starfa á stærri stofum. Björn 

Pálsson var á þessum tíma í vandræðum með að ráða til sín íslenskan starfskraft og réði því til 

sín danska stúlku, Önnu Andersen, til að sjá um rekstur stofunnar (Inga Lára Baldvinsdóttir, 

2001:49). Anna hafði starfað við ljósmyndun í Danmörku og Svíþjóð frá 1895 til 1903 þegar 

hún tók við rekstri ljósmyndastofunnar á Ísafirði. Þar starfaði hún til 1910 með tveggja ára hléi 

(Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:391). Hjá henni lærði Sigríður aðallega. Það er óljóst hvað það 

var sem rak Sigríði af stað í að læra þessa iðn en ljóst er að þátttaka kvenna í 

ljósmyndagreininni fór vaxandi eftir aldamót. Líkt og kom fram hér að framan í kafla 1.9 má 

að hluta til rekja þessa auknu þátttöku kvenna innan greinarinnar til nýrrar stéttamyndunar. 

Æsa Sigurjónsdóttir hefur bent á að breytt viðhorf til menntunar kvenna upp úr aldamótum 

sem og áhrif borgaralegra hugmynda um hlutverk kvenna hafi haft áhrif á fjölda kvenna sem 

völdu að leggja stund á nám og starf innan ljósmyndunar á þessum tíma. Að mati Æsu þótti 

ljósmyndun alls ekki óviðeigandi starf fyrir ungar stúlkur af efnafólki og einnig bauð þessi nýja 

atvinnugrein konum upp á svigrúm sem þær höfðu ekki annarsstaðar „þ.e.a.s. tækifæri til 

sjálfstæðrar vinnu, listrænnar sköpunar og tekjumöguleika“ (Æsa Sigurjónsdóttir, 2000:10-

11). Sigríður Ingvarsdóttir er sjálf alin upp á heimili þar sem „vorvindar aldamótahugsjóna 
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blésu“ en faðir hennar Ingvar var þekktur góðtemplari á Ísafirði, tók um tíma þátt í 

bæjarpólitíkinni og sat lengi í sóknarnefnd (Friðrik A. Friðriksson, 1972:20. maí). Ef til vill var 

það kunningsskapur Björns Pálssonar og Ingvars í gegnum stúkustarfið á Ísafirði sem ýtti undir 

að Sigríður fór að læra ljósmyndun hjá Birni. Sigríður starfaði á næstu árum við ljósmyndun 

bæði á Ísafirði og í Reykjavík. Hún hélt alltaf sambandi við Önnu Andersen sem nú var flutt 

heim til Danmerkur og árið 1914 hugðist Sigríður fara út, sennilega til þess að starfa við 

ljósmyndun. Þá skall fyrri heimstyrjöldin á og batt enda á þá drauma (Friðrik A. Friðriksson, 

1972:20. maí). Fljótlega tekst Sigríður á við annað ferðalag, alla leið að vestan til Húsavíkur í 

Suður-Þingeyjarsýslu.  

 

2.2 Til Húsavíkur 
 
Árið 1910 stendur Þórarinn Stefánsson frá Grásíðu, þá búsettur á Húsavík, frammi fyrir 

óvæntum vanda. Hann var orðinn eigandi að ljósmyndastofu án þess að hafa neinn sérstakan 

áhuga á slíkum rekstri. Þórarinn hafði flutt til Húsavíkur 1906 til að starfa við bókband en 

starfaði fyrstu ár sín á Húsavík hjá Kaupfélagi Þingeyinga. Þórarinn hafði ásamt Sigurði 

Sigfússyni Bjarklind gengist í ábyrgð fyrir lán sem Eiríkur Þorbergsson ljósmyndari á Húsavík 

hafði tekið til að endurnýja húsnæði fyrir ljósmyndastofu sína en Eiríkur hafði misst allt í bruna 

árið 1906. Vegna fjárhagserfiðleika hafði Eiríkur ekki getað staðið í skilum og orðið gjaldþrota 

á skömmum tíma eða haustið 1907. Eiríkur hafði þetta sama ár, 1907, keypt viði gömlu 

timburkirkjunnar á Húsavík, tekið hana í sundur og flutt á nýja lóð sem ekki stóð langt frá þeim 

stað þar sem Kaupfélag Þingeyinga átti síðar eftir að reisa verslunarhúsnæði sitt. Húsið sem 

Eiríkur byggði úr viðum gömlu kirkjunnar var nefnt Kirkjubær en þar hafði Eiríkur 

ljósmyndastofu á efri hæðinni og íbúð til leigu á neðri hæðinni. Eftir gjaldþrotið var Kirkjubær 

boðinn upp en rekstur ljósmyndastofunnar og húsið Kirkjubær hvort tveggja yfirtekið af 

Þórarni og Sigurði. Sömdu þeir við Eirík um að starfa áfram sem ljósmyndari við stofuna en 

árið 1910 flytur Eiríkur til Vesturheims og Þórarinn verður einn eigandi að ljósmyndastofunni 

(Sæmundur Rögnvaldsson, 2003:223-224). Í Kirkjubæ stofnar Þórarinn bókaverslun sína sem 

síðar átti eftir að verða þekkt undir nafninu Bókaverslun Þórarins Stefánssonar (Sæmundur 

Rögnvaldsson, 2003:131). 

 Næstu ár fékk Þórarinn ýmsa til að sjá um rekstur ljósmyndastofunnar. Árið 1915 

keypti Þórarinn Stefánsson Goodtemplarahúsið eða Garðarsbraut 9 sem síðar gekk oftast 



 49 

undir nafninu Þórarinshús. Þangað flutti hann bókaverslun sína, ljósmyndastofuna og hafði 

íbúð á efri hæðinni (Sæmundur Rögnvaldsson, 2003:224). Þetta ár auglýsir Þórarinn eftir 

ljósmyndara til starfa en svo virðist sem Sigríður hafi þegar vitað af vanda hans árið 1914, 

sennilega í gegnum systur hans Fjólu sem þá var búsett og starfaði sem kennari á Ísafirði. 

Sigríður hafði þegar í febrúar 1914 sent Þórarni bréf þar sem hún virðist vera að reyna að 

staðfesta að starfið á Húsavík sé henni tryggt. Í bréfinu frá Sigríði stendur m.a.: 

 

Eftir ósk yðar sendi ég hjer með [...] plötu ásamt nokkrum myndum sem jeg hefi búið til að öllu leiti. 

Jeg býst ekki við að systir yðar hafi getað gefið yður annað en ófullkomnar upplýsingar gagnvart 

mjer; hvað tímanum viðvíkur þá hefi jeg unnið við myndasmíði á 8 ½ ár, hef lært hjer á ljósmyndast. 

Björn Pálsonar – hjá danskri forstöðukonu sem var hjer, vann síðan ½ ár á ljósmyndast. í Reykjavík, 

og hef verið forstöðukona hjer síðastliðin 4 ½ ár. Eftir símtali sem systir yðar átti við yður þykist jeg 

viss um að geta fengið þetta pláss hjá yður og hef þess vegna sagt upp atvinnu minni hjer. En hvað 

kaup snertir þorði hún ekki að gefa mjer ákveðið loforð vegna þess hve illa hún heyrði, en áleit þó 

að þjer munduð vilja borga 60 kr, um mán. og fría aðra ferð, enda get jeg ekki með nokkru móti 

gengið að minna, en sem verður mjer þó lægra en hef jeg hjer, þessi síðustu ár hef jeg haft 60 kr. 

um mánuðinn en bý hjer heima hjá foreldrum mínum og hef hjá þeim bæði fæði og húsnæði fyrir 

25 kr. um mánuðinn, en jeg býst ekki við að jeg geti fengið fyrir norðan sama er jeg er þar algjörlega 

ókunnug og býst við að leita yðar aðstoðar þegar að því kemur, enda hefir systir yðar lofað mjer 

sinni aðstoð með að koma mjer fyrir hjá góðu fólki. 

(Sigríður Ingvarsdóttir, 1914:21. feb.) 

 

Þetta er á vissan hátt framhleypið bréf en lýsir ef til vill karakter Sigríðar vel. Hún hefur þegar 

sagt upp vinnu sinni og er þess fullviss að Þórarinn hafi pláss fyrir hana. Eitthvert hik er þó á 

Þórarni, Sigríður fer ekki norður þennan vetur en hvað olli er erfitt að segja. Ef til vill réði 

Þórarinn illa við að borga svo hátt kaup eða hann hefur verið hikandi að ráða til sín unga konu, 

honum að öllu ókunnuga. Sigríður gefst ekki upp og virðist fá Fjólu systur Þórarins til að ítreka 

starfsumsókn sína. Í janúar 1915 fær Þórarinn bréf frá Fjólu systur sinni þar sem hún 

undirstrikar kosti Sigríðar: 

  

Kæri bróðir  

Hafi ég ekki óskað þér gleðilegs árs geri ég það hér með. Svo er mál með vexti að Sigríður Ingvars, 

ljósmyndari hér, kom til mín í dag, og var að grennslast eftir hvort þig myndi ekki vanta ljósm. í 

sumar, hana langar að fara eitthvað í sumar og hún vill mjög gjarna fara norður. Ef að þig nú vantar 

ljósmyndara getur þú ekki fengið aðra betri og hún vill heldur gjarna vera árlangt ef svo ber undir. 
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Auðvitað vill hún ekki fara norður nema að hún fái álíka kjör og hér, og hér hefur hún 60 kr um 

mánuðinn. Blessaður láttu mig nú vita um þetta með fyrstu ferð, og með hvaða kjörum ef að það 

til kemur að hún færi norður þá yrði auðvitað að útvega henni góðan samastað. 

(Fjóla Stefánsdóttir, 1915:26. jan.)  

 

Svo fer að Sigríður fer norður. Sumarið 1915 dvelur hún á Húsavík og starfar sem ljósmyndari 

hjá Þórarni. Þórarinn var orðinn 37 ára gamall þegar þetta var og því voru vinir hans margir 

orðnir langeygir fyrir hans hönd að hann myndi eignast fjölskyldu (Friðrik A. Friðriksson, 

1972:20. maí). Í bréfi frá vini hans Benedikt Sigmundssyni sem þá er búsettur í Hafnarfirði og 

dagsett er 3. nóvember 1915 má lesa þessa stuttu færslu:  

 

Stúlkan, sem hjá þér var við myndasmíð í sumar, heimsótti okkur og var hér lengi dags. Hún bar þér 

ágæta sögu og líkaði vel að vera á Húsavík. P. hafði gaman að skrafa við hana því hún kunni frá 

ýmsu að segja af Húsavík, sem Pál. kannaðist við. Hún dvaldi lítið hér í Hafnarf., fór til Reykjavíkur 

og var þar hjá systur sinni sem lagðist á spítala og var skorin upp. Síðan mun hún hafa farið til 

Ísafjarðar.  

Þá verð ég að hætta í þetta sinn og bið að fyrirgefa (párið).  

(Benedikt Sigmundsson, 1915:3. nóv) 

 
Svo virðist sem Sigríði hafi þótt Þórarinn eitthvað meira en bara ágætur því að árið eftir, þann 

11. ágúst 1916 eru Sigríður og Þórarinn gefin saman á Skútustöðum í Mývatnssveit af 

Hermanni Hjartarsyni. Svaramenn voru Sigurður Sigfússon og Bjarni Benediktsson. Farið var í 

brúðkaupsferð að Dettifossi í góðra vina hópi (Stefán Bjarnason, 1957:69). Glöddust vinir 

Þórarins mikið þegar Sigríður kom inn í líf hans og segja sumir að þessa ógæfu Þórarins, þegar 

lán Eiríks Þorbergssonar féll á hann, hafi Þórarinn síðar litið á sem sína mestu gæfu (Friðrik A. 

Friðriksson,1972:20. maí, Sigurjón Jóhannesson 1984:57-58). 

 

2.3 Í Þórarinshúsi  
 
Sigríður virðist hafa verið listhneigð á ýmsa vegu. Hún unni bæði söng og leiklist. Eftir að hún 

hóf búsetu sína á Húsavík starfaði hún bæði hjá Leikfélagi Húsavíkur og söng í kirkjukórnum. 

Hún var félagslynd og var þátttakandi í bindindisstarfsemi staðarins og í kvenfélaginu (Friðrik 

A. Friðriksson, 1972:20. maí). Friðrik A. Friðriksson sem var sóknarprestur á Húsavík og 
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tengdist Sigríði fjölskylduböndum (Björg dóttir Friðriks var gift Ingvari syni Sigríðar) lýsir henni 

svo: 

 

Sigríður Oddný Ingvarsdóttir var fremur há vexti, teinrétt og gjörvuleg, með mikið dökkt hár, létt í 

spori og snör í hreyfingum fram á síðustu æviár. Fyrirmannleg kona, svipmikil og sviphrein. Alvara 

og heilindi voru meginþættir í skaphöfn hennar. Óefað gat hún verið gustmikil þegar henni þótt 

það við eiga - ekki þó með stóryrðum né þykkju, heldur myndugleik mótaðra skoðana og fullrar 

hreinskilni. Fyrir þeim myndugleik reyndist flestum fært að beygja sig, skyldum og vandalausum. 

Eigi að síður var dagfar hennar löngum einkar hlýlegt og glaðlegt. Skyn hennar á hið spaugilega - 

örvað af löngum leiklistarferli - vakti títt góðlátlega glaðværð. Svo greind og sönn sem Sigríður var 

var henni létt að koma orðum að hugsunum sínum. Engum þurfti að leiðast er við hana ræddi. 

(Friðrik. A. Friðriksson, 1975: án bls.tals) 

 
Ljósmyndastofuna í Þórarinshúsi ráku Sigríður og Þórarinn til 1942. Þórarinn gegndi starfi 

hreppstjóra bæjarins allan þann tíma sem Húsavík var sérstakur hreppur eða frá 1912 til 1950 

(Karl Kristjánsson, 1981:241-242). Það hefur sjálfsagt haft í för með sér að annasamt hefur 

verið á tímum á heimili þeirra hjóna og mikið um gestakomur. Svo virðist sem heimili þeirra 

hjóna hafi verið meira en bókaverslun og ljósmyndastofa, þangað sóttu margir. Vinur þeirra 

hjóna lýsti heimili þeirra á svona skemmtilegan hátt:  

 

Bókaverslunin varð annað og meira en þjónusta við kaupendur. Bókfúsir lesendur gerða meira en 

að glugga í bækur áður en keyptar voru. Um þær var rætt á staðnum. Titlar voru ekki eins margir 

og nú og tími til að spjalla meiri þegar lítið var við að vera í litlu þorpi megin hluta ársins. Bóksalinn 

var víðlesinn, fróður um margt og reiðubúinn að ræða við menn um bækur ofl. Oft bar gesti að 

garði sem erindi áttu við bóksalann og hreppstjórann. Er þeim viðskiptum lauk lá leiðin gjarnan 

uppá loft og til stofu þar sem umræðum var fram haldið yfir rjúkandi kaffibolla undir blágráum reyk 

sem liðaðist upp og lagði frá pípu húsbóndans en gestir nutu stundarinnar í návist samhentra hjóna 

í veitulli og hlýlegri gestrisni.  

(Sigurjón Jóhannesson, 1984:61) 

 

2.4. Sorg og gleði 
 
Líf þeirra Sigríðar og Þórarins var líkt og lífsgangan er oft á tíðum, blanda af gleði og sorg. Í 

þeirra tilfelli urðu þau að ganga í gegnum þá erfiðu reynslu að missa tvö af fjórum börnum 

sínum. Fyrsta barn þeirra, stúlka, fæddist andvana. Sigríður hafði beðið þessa litla barns með 

innilegri eftirvæntingu og þessir missir skildi eftir sig sorg og auðn á heimili ungu hjónanna 
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(Friðrik A. Friðriksson, 1972:20. maí). Eftir að þau misstu fyrsta barn sitt sendi Arnfríður systir 

Sigríðar þeim eitt barna sinna, Hermann. Hann kom sjö ára gamall til þeirra Sigríðar og 

Þórarins og ólst upp hjá þeim eftir það. Hann kallaði Sigríði ávallt „systur“ enda stóð aldrei til 

að Sigríður kæmi í stað móður hans en Hermann virðist hafa verið mikill sólargeisli í lífi þeirra 

eftir þetta stóra högg. Það liðu þó nokkur ár þangað til Sigríður og Þórarinn eignuðust sjálf sitt 

næsta barn en það var drengur sem þau nefndu Ingvar (f. 1924). Því næst kom Stefán (f. 1926). 

Báðir voru nefndir í höfuðið á öfum sínum. Síðust kom síðan Margrét (f. 1928) (Friðrik A. 

Friðriksson, 1972:20. maí).  

 Árið 1941 er Ingvar faðir Sigríðar staddur í heimsókn hjá dóttur sinni á Húsavík. Það 

vor hafði Margrét litla, þrettán ára, gengist undir botnlangauppskurð (Jónas Rafnar, 1941:16. 

júlí). Svo virðist sem sýking hafi blossað upp eftir þau veikindi og ekki varð við neitt ráðið. Þá 

vildi svo til að Ingvar, þá orðinn aldurhniginn og saddur lífsdaga, og Margrét barnabarn hans 

lágu saman banaleguna í Þórarinshúsi. Þau dóu sama dag, þann 26. júlí. Slíkur harmur á sama 

degi virðist óyfirstíganlegur. Vinkona Sigríðar sagði síðar um þennan tíma að í sorg Sigríðar 

hafi hún séð hana stærsta (Friðrik A. Friðriksson, 1972:20. maí).  

 

 
Mynd af börnum Sigríðar og Þórarins: Ingvar, Margrét og Stefán. Myndin er fengin úr einum af albúmum 

Ragnheiðar, það ber vott um þau tengsl sem voru á milli fjölskyldna Ragnheiðar og Sigríðar. Ljósmyndin er 

tekin af ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur (RB 1-018). 

 

 Þau hjón virðast hafa verið samtaka í ýmsum félagsmálum. Af þeim fáu bréfum sem 

höfundur hefur undir höndum sem gengið hafa á milli þeirra hjóna má ráða að þegar Þórarinn 
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hafi verið fjarverandi hafi Sigríður tekið þátt í félagsmálum og fundarhöldum fyrir þeirra 

beggja hönd. Almennt eru bréfaskriftirnar fullar af fréttum úr samfélaginu á Húsavík og 

vangaveltur um menn og málefni. Í bréfum Sigríðar til Þórarins má greina umhyggju hennar 

fyrir vinum sínum og fjölskyldu. Í bréfi sem er tvískipt og dagsett tvo daga árið 1952 er Sigríður 

að segja Þórarni frá barnabarni þeirra, dóttur Stefáns og Aðalheiðar:  

 

Nú kemur Heiða heim á morgunn með litlu elskuna, fóturinn er alveg eins og á þjer, mjer fannst 

hún hefði getað fengið eitthvað betra frá þjer! en Magga og Ingvar hafa líka sama fótlag. 

Góða nótt 

[...] 

Það er skömm að vera ekki búin að koma þessu brjefi til þín fyrir löngu en bæði fannst mjer nú 

áherslulaust að skrifa meðan Ingvar var hjer og svo veit jeg að frú Gertrud hefur komið til þín, og 

tíminn hefur rokið út úr höndunum á mjer þessa viku. Elskan litla kom heim á mánudag og því 

fylgdu nú þvottar og ýmsir snúningar, og svo tíminn sem fer í að horfa á hana og njóta hennar, hún 

er yndislegt barn, þegar mjer var fengin hún fyrst í hendurnar fannst mér hún mest minna á Möggu, 

en hún hefur dekkri augu frá mömmu sinni. Flestir sem koma segja hún sje lík Ingvari! Og eins hún 

veri lík Hermanni! Oft er ég búin að óska eftir að þú værir kominn heim til að sjá hana, og njóta 

hennar með mjer.  

(Sigríður Ingvarsdóttir, 1952:16. júní)  

 

Þórarinn Stefánsson lést árið 1965. Hann lá banaleguna fyrir sunnan en Sigríður dvaldi hjá 

honum uns yfir lauk. Eftir að Þórarinn lést bjó Sigríður í nokkur ár ein í húsinu þeirra en flutti 

síðan til Ingvars sonar síns í séríbúð í húsi hans. Sigríður andaðist á Sjúkrahúsi Húsavíkur 13. 

maí 1972 (Friðrik A. Friðriksson, 1972:20. maí). Í grein eftir Sigurjón Jóhannesson má lesa 

þessa lýsingu á sambandi þeirra Sigríðar og Þórarins: 

 

Hvert hús hefur sitt svipmót og andrúmsloft sem tengist íbúum þess og margur er fljótur að finna 

hvað að honum snýr á hverjum stað. Svo samhent sem þau voru um margt, Sigríður og Þórarinn, 

furðaði margan á að þau skyldu verða hjón svo gjörólík sem þau virtust að eðli og upplagi. Eitt sinn 

er um þessi mál var rætt sagði öldruð kona sem þekkti bæði vel: „Þau sungu sig saman. “ En söngur 

og tónlist hefir verið kynfylgja í ættum þeirra hjóna og í hávegum haft. Lagið löngum tekið í 

föðurhúsum og síðar á heimili þeirra Sigríðar og Þórarins til að lyfta stund og stað. 

  (Sigurjón Jóhannesson, 1984:62-63) 
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Það er áhugavert að hugsa sér hvernig lífshlaup Sigríðar hefði verið hefði hún sem ung kona 

komist til Danmerkur og fyrri heimsstyrjöldin ekki bundið enda á þá drauma. Það er einkum 

áhugavert í ljósi vinskapar hennar við foreldra Ragnheiðar Bjarnadóttur en Ragnheiður elst 

upp nánast við hlið ljósmyndastofu Sigríðar og allt frá barnæsku tekur Sigríður myndir af 

Ragnheiði. Án efa hafði það áhrif á hugmyndir Ragnheiðar um ljósmyndun sem grein sem opin 

væri konum.  Ragnheiður elst upp við að ljósmyndarinn í þorpinu var Sigríður Ingvarsdóttir.  

 

2.5 Sigríður Ingvarsdóttir og ljósmyndin 
 
Fram að tíma ljósmyndarinnar var það aðeins á færi fárra valda- og efnameiri einstaklinga að 

eignast af sér mynd. Á 19. öld kom ljósmyndatæknin til og hin nýja millistétt Evrópu var fljót 

að taka hana upp á sína arma. Í upphafi 20. aldar er þessi nýja tækni orðin aðgengileg 

almenningi. Fólk flykkist til ljósmyndara til að láta taka af sér mynd, klæðir sig upp í sitt fínasta 

púss, ef til vill var hér um að ræða einu myndina sem einstaklingurinn eignaðist af sér um 

ævina. Smám saman breytist hlutverk ljósmyndarinnar, hún verður algengari og 

hversdagslegri, partur af sjálfsköpun einstaklingsins var að eiga ljósmynd af sér á öllum 

æviskeiðum (sjá t.d. Holland, 2015:133-187 og Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001: 10, 25-30, 36, 

48-49, 69). 

 Ljósmyndir Sigríðar Ingvarsdóttur tengjast með beinum hætti hlutverki 

atvinnuljósmyndarans og samskiptum hans við viðskiptavini sem þangað sækja, meðvitaðir 

um hlutverk ljósmyndarinnar fyrir sig sjálfa og aðra. Þær eru einnig afrakstur lærðs 

handbragðs og auga. Þar er umhverfi ljósmyndastofunnar ramminn. Sigríður velur að 

sjálfsögðu í fæst skipti viðfangsefnið. Viðfangsefni hennar völdu sjálf að banka á dyrnar í 

Þórarinshúsi og biðja um ljósmynd. Stundum var ástæðan einhver hátíðleg stund, tilvera lítils 

barns, skírn, fermingardagurinn, gifting eða annað sem okkur finnst öllum mikilvægt að festa 

á filmu eða eins og í tilfelli Sigríðar, á glerplötu. Finna má myndir af fermingarbörnum, 

skólabörnum, fimleikaflokkum, leikhópum og kvenfélögum í safni hennar. Um er að ræða 

myndir þar sem fólk vildi af einhverri ástæðu fanga tímann á ljósmynd. Við skiljum það öll. 

Stundum væri gaman að eiga fleiri myndir frá vissu tímabili ævi okkar. Tíu ár eru allt í einu 

liðin og við eigum fáar myndir sem fanga það sem gerðist, hvernig við breyttumst, hvernig við 

uxum úr grasi. Núorðið er þetta hverfandi vandamál þegar ljósmyndavélin fylgir okkur hvert 

skref í símanum í vasanum en fyrir ekki svo löngu síðan var það ekki raunin.  
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 Þrátt fyrir að Sigríður velji ekki viðfangsefni sín sjálf eru það augu hennar, hendur 

hennar og hugur sem búa að baki hverri mynd. Hún velur hvernig manneskjan stillir sér upp, 

hvernig ljósið fellur á hana. Hve nálægt eða fjarri við stöndum manneskjunni. Framköllunin er 

hennar. Sigríður nálgast fyrirsæturnar án allrar ágengni eða tilgerðar. Lítil stelpa hjúfrar sig 

upp að afa, ef til vill feimin við konuna með skrítna tækið, bæði brosa þau þó til augnanna. 

Hundurinn frá Brekku fær einnig að njóta mýktarinnar, fókusinn fellur á höfuð; trýni og augu. 

Þrátt fyrir að fyrirsætan sitji grafkyrr, sjálfsagt að beiðni eigandans, og tilefnið sé skondið fer 

ekki framhjá þeim sem horfir á hve falleg myndbyggingin er og einföld.   

 

 

Mynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur, er merkt í spjaldskrá: Kristján Sigurgeirsson ásamt barnabarni, dóttur Páls 
Kristjánssonar (SI 2625). Mér finnst þessi mynd með fallegri myndum í safni Sigríðar. Þarna sitja æskan og ellin 
saman á stofu hennar. Stúlkan leitar eftir stuðningi hjá afa, við sjáum vinnulúnar hendur hans og markað andlit 
í andstöðu við hvítan kjól telpunnar og fallega húð hennar. Sýningin var á meðal sjö portretta Sigríðar á 
sýningunni.   

 
Við sjáum á plötunum hvernig hún hefur valið að framkalla myndina. Stundum er ramminn 

hringlaga eða þröngur, myndin máist út til hliðanna. Á öðrum er ramminn fullur, 
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ferhyrningurinn er að fullu framkallaður, rýmið sem bar fyrir augu þess sem horfði í gegnum 

linsuna stendur okkur til boða. Líkt og fram kom að ofan er ferill Sigríðar Ingvarsdóttur sem 

ljósmyndara nátengdur blómatíma atvinnumennsku í ljósmyndasögu Íslendinga. Það sést 

mjög glögglega þegar farið er gegnum safn hennar hve veigamikið og víðtækt hlutverk 

ljósmyndarans í þorpinu var.  

 
2.6 Ljósmyndarinn í þorpinu 
 
Húsavík var mikilvægur miðpunktur sem aðalverslunarstaður Suður-Þingeyinga í kringum 

aldamótin 1900. Þangað sóttu bændur til að eiga viðskipti við Kaupfélag Þingeyinga og þá 

kaupmenn sem störfuðu hverju sinni í bænum. Einnig jókst hlutverk Húsavíkur sem 

útgerðarbæjar jafnt og þétt eftir því sem leið á 20. öldina (sjá t.d. Björn Helga Jónsson og 

Sæmund Rögnvaldsson, 2001:63-294). Því var oft margt um manninn á Húsavík og blómlegt 

mannlíf. Við sjáum það þó á sögu Eiríks Þorbergssonar, forvera Sigríðar, að það var ekki 

vandalaust að halda úti ljósmyndastofu á Húsavík upp úr aldamótum. Það er til marks um vissa 

þrautseigju að Sigríði hafi tekist að halda ljósmyndastofu sinni starfandi frá 1915 til 1942. Ekki 

aðeins breyttist ljósmyndatæknin á þessum tíma heldur færðist í aukana að fólk tæki sjálft 

myndir af því sem var því kært og það dró úr sérstöðu ljósmyndastofunnar.  

 Líkt og ég ræddi hér að ofan er Sigríður á vissan hátt opinber skrásetjari í þorpinu. 

Henni er falið að fanga merkisviðburði í lífi fólks, tiltekinn tíma og stund. Allt frá vöggu til grafar 

ratar inn á myndir hennar. Í bók Æsu Sigurjónsdóttir Til gagns og fegurðar segir hún þetta um 

hlutverk skrásetjarans:  

 

Ljósmyndarar hafa ætíð gert sér grein fyrir sér grein fyrir hlutverki sínu sem skrásetjarar og notfært 

sér hæfileika ljósmyndarinnar til að sviðsetja raunveruleikann í afstöðu við söguna og tímann. [...] 

Ljósmyndarar voru og eru enn virkir þátttakendur við skráningu einstaklinga, atburða og umhverfis, 

og þar með gerendur í uppbyggingu sögunnar, framleiðendur mynda sem móta viðhorf okkar til 

fortíðar, því ljósmynd er sjaldnast einfaldur vitnisburður um tökutímann, skrásetning á því sem var. 

Hún er virkur áhrifavaldur sem mótar hugmyndir um hið liðna, afstöðu okkar til tímans og sögunnar, 

og er ekki síður áhrifamikill miðill til ímyndarsköpunar.  

(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008:9) 
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Mynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur: Þóra og Þorleif í garðinum (SI 2962). 

Ef til vill hugleiddi Sigríður ekki djúpt hlutverk sitt sem skrásetjara sögunnar en engu að síður 

verður maður meðvitaður um þetta hlutverk hennar þegar farið er yfir safnið hennar. 

Kynslóðir Þingeyinga fara um myndir hennar, hátíðleg tilefni eru fönguð og hópmyndir af 

hinum ýmsu tilefnum. „Mannamyndin gegndi ákveðnu félagslegu samskiptahlutverki. Lengi 

var það stöðutákn að láta taka af sér mynd, eiga af sér mynd og geta gefið vinum og ættingjum 

mynd af sér. Efnahagur réð því þó ekki eingöngu hvort fólk fór til ljósmyndara heldur skiptu 

aðrir þættir einnig máli, svo sem búseta, samfélagsleg vitund og forvitni um þessa nýju tækni“ 

(Æsa Sigurjónsdóttir, 2008:11). Ekkert gerist í tómarúmi, viss meðvitund er orðin til á meðal 

almennings um þetta hlutverk ljósmyndarinnar að varðveita eitthvað sérstakt, skrá á spjöld 

sögunnar og það er Sigríðar að smella af myndinni.   
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Mynd úr safni Sigíðar Ingvarsdóttur, í spjaldskrá stendur: Sonur Bjarna Kristinssonar, Haukur (SI 5528). 

 

Plötusafn Sigríðar Ingvarsdóttur hefur nær eingöngu að geyma mannamyndir. Á 27 ára ferli 

Sigríðar sem stúdíóljósmyndara sjást samfélagsbreytingar og tískuáhrif í myndum hennar, 

íslenskir þjóðbúningar og danskur klæðnaður skiptast á þar til þjóðlegur klæðnaður víkur 

smám saman, tilheyrir frekar eldri kynslóðinni. Áherslur í myndunum breytast, Sigríður finnur 

nýja fleti á portrettmyndum, prófar sig áfram. Fyrirsæturnar færast nær eða fjær en viss mýkt 

og hlý birta einkenna myndir hennar. Einfaldleiki er þó alltaf ráðandi í sviðsetningunni, einn 

stóll, tjaldið að baki, stofa í borgaralegum stíl, ljós eða dökkur grunnur.  

 Sigríði var í raun ekkert óviðkomandi, fólk kom til hennar og bað hana um að taka 

myndir af öllu mögulegu, t.d. má nefna að í safni hennar eru þó nokkrar myndir af íslenskum 

smalahundum með húsbændum sínum og þar má einnig finna myndir af Norður-Þingeyingi 

með einn forystusauðinn sinn. Í safni hennar eru ekki margar myndir sem teknar eru utan 

ljósmyndastofunnar en samt eru þær nokkrar, t.d. myndir af hestum bænda teknar á túninu 

fyrir aftan hús þeirra Þórarins. Þegar ég fór fyrst í gegnum safn Sigríðar kom það mér nokkuð 

á óvart hve margar myndir af hestum var að finna þar, bæði hestum án knapa og síðan hestum 

með knapa sínum. Inga Lára Baldvinsdóttir fjallar um þessar „hestamyndir“ í bók sinni 

Ljósmyndarar á Íslandi: 1845-1945. Þar segir hún að töluvert hafi verið um að myndir hafi 

verið teknar af hestum og knöpum þeirra í tengslum við ferðalög og þar hafi erlendir 
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ferðamenn sennilega verið fyrstir til vegna þess hve óvenjulegt tilefnið var, á ferð um Ísland á 

íslenskum hesti með þann útbúnað sem hér á landi tíðkaðist til ferðalaga. Þessi hefð af 

hestamyndum helst óslitin til bílaaldar þar sem myndir af bílstjórum við bíla sína taka við (Inga 

Lára Baldvinsdóttir, 2001:65-66). Í myndasafni Sigríðar virðist sem bændum hafi þótt ástæða 

til þess að festa á mynd góða hesta, sennilega til að eiga til minningar um kostagripi.  

 

 
 

Töluvert er um fermingarmyndir í safni Sigríðar og þeim fer fjölgandi eftir því sem líða tekur á 

starfsævi hennar. Sennilega var siðurinn fyrst bundinn við börn efnameiri fjölskyldna á 

Húsavík en fór síðan að dreifast til allra stétta. Einnig má finna stórar hópmyndir af 

fermingarbörnum með prestinum á Húsavík sem þá var Friðrik A. Friðriksson. Inga Lára 

Baldvinsdóttir segir að siðurinn að taka myndir af fermingarbörnum hafi fyrst komið fram um 

aldamótin 1900 en ekki orðið almennur fyrr en nokkrum áratugum seinna (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 2001:66). Það er í fullu samræmi við myndasafn Sigríðar. Það sem ekki hefur 

breyst við fermingabarnamyndir, allt til dagsins í dag, er að þetta er erfiður aldur fyrir 

viðfangið. Fermingarbörnin standa feimin og stundum hálf vandræðaleg í fínum fötum á stofu 

Sigríðar, stundum með stíft bros á vörum. Vandræðagangur unglingsáranna skín í gegn en 

stundum hefur Sigríði sýnilega tekist að fá fermingarbarnið til að slaka á og náttúrulegt bros 

skreytir myndina. Það er einkar áhugavert að sjá klæðnað og hártísku unglinganna breytast í 

myndum Sigríðar, í gegnum árin sést hvernig myndarlegt sítt hár víkur fyrir öðrum 

tískustraumum í hártísku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mynd úr safni Sigríðar 
Ingvarsdóttur, að öllum 
líkindum tekin í bakgarði 
Þórarinshúss (SI 2085). 
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Frekar fáar myndir eru af brúðhjónum í myndasafni Sigríðar miðað við fjölda mynda en 

vissulega fer þeim einnig fjölgandi með árunum. Inga Lára Baldvinsdóttir segir þann sið að 

mynda brúðhjón á brúðkaupsdaginn fyrst verða almennan eftir 1920 en þó kom það mér á 

óvart hve fáar brúðkaupsmyndir eru í safninu (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:66). 

Fjölskyldumyndir þar sem foreldrar stilla sér upp með börnum sínum eru mun algengari og 

ímynda má sér vandræði ljósmyndarans sem tók myndir á glerplötur að láta slíkar myndatökur 

heppnast. Allir þurfa að standa grafkyrrir á meðan myndin festir sig á flöt plötunnar. Á fjölda 

platna í safni Sigríðar má sjá hreyfðar myndir þar sem yngstu meðlimir fjölskyldunnar hafa 

ekki getað setið kyrrir á meðan á myndatökunni stóð.9 Í safni Sigríðar er fjöldi mynda af 

mæðrum með börn sín en sú hefð að mynda mæður með börn sín virðist sjálfsögð þegar 

Sigríður tekur að ljósmynda 1915 á Húsavík og fer vaxandi eftir því sem á líður. Skyldi engan 

undra, áherslan á móðurhlutverkið sem æðstu skyldu konunnar var til staðar hér á landi sem 

annars staðar. Að hluta til má rekja þá hugmynd til áhrifa borgarastéttarinnar á 19. öld en 

segja má að hlutverk móðurinnar sem miðju heimilislífsins hafi verið meitlað í stein meðal 

 
9 Ég fjalla nánar um áhrif hreyfingar viðfangsins og áhrif ljóss á ljósmyndun með plötum í kafla 1.2 þar sem ég 
tek fyrir votplötutæknina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd af fermingarbarni úr safni Sigríðar 
Ingvarsdóttur, hér má sjá að 
fermingarbarnið brosir (SI 4021 b). 
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borgaranna. Sú áhersla sem borgarastéttin lagði á heimilið sem griðastað og athvarf frá ys og 

þys þess sem fram fór utan heimilis, sérstaklega fyrir heimilisföðurinn, var einnig beint að 

hlutverki móðurinnar. Hún átti að vera sú sem verndar og huggar og verður að einskonar 

táknmynd fyrir andrúmsloft heimilisins; hrein, björt og ljúf (Löfgren, 2008:118-123). Líkt og 

meðal evrópsku borgarastéttarinnar var hlutverk móðurinnar í hávegum haft hér á landi í 

upphafi 20. aldar og blandaðist sú hugmyndafræði einnig umræðu um sjálfstæði Íslendinga 

og þjóðernislegum straumum menningarinnar. Á millistríðsárunum styrktist enn frekar sú 

hugmyndafræði að helgustu skyldur konunnar væru móður- og húsmóðurhlutverkið og hér á 

landi lituðu orðræðuna hugmyndir um siðferðislegar skyldur konunnar sem uppalanda 

framtíðarþegna fyrir sjálfstætt og betra Ísland (Sigríður Matthíasdóttir, 2004:247-253). Það er 

því ekki undarlegt að konur létu ljósmynda sig í því hlutverki sem samfélagið lagði 

megináherslu á að þær sinntu; móðurhlutverkinu. Ljósmyndir Sigríðar af mæðrum með börn 

sín eru afar fallegur flokkur mynda. Móðurástin og gleðin yfir litlu barni skín úr augum margra 

kvennanna en einnig setjast að manni hugsanir um hlutskipti þessara kvenna sem sumar áttu 

mjög mörg börn á stuttum tíma, sum sem ekki komust til fullorðinsára, og eins þær konur sem 

stríddu við fátækt og erfiðleika um leið og þær áttu að hugsa um stækkandi barnahópinn sinn.  

 

 
Ein af þeim myndum sem ég nýtti í þemað ,,Elsku mamma“ á sýningunni. Unga móðirin brosir með sjálfri sér að 
litla barninu sínu sem virðist vera að hjala. Þessi mynd er afar sérstök, fókusinn er ekki á barnið, sem er örlítið á 
hreyfingu, heldur á svip móðurinnar (SI 5395).  
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 Í safni Sigríðar er stór hópur mynda af ungum börnum. Þessar myndir eru, líkt og 

myndir Sigríðar af mæðrum með börn sín, afar fallegar og eftirtektarverðar. Þær endurspegla 

einnig breyttar samfélagslegar hugmyndir um hlutverk einstaklinga innan fjölskyldunnar. Með 

borgaralegum hugmyndum um kjarnafjölskylduna og mikilvægi hennar fyrir samfélagið 

færðist einnig þungi á hvert stig mannlegrar tilveru, þar á meðal æskuna. Í sveitasamfélagi 

fyrri tíma voru óskýr mörk á milli barnæsku og fullorðinsára; um leið og barnið gat tekið þátt 

í vinnu var það haft með í þau verk sem til féllu og samvera barna og foreldra fól í sér að vinna 

saman að rekstri býlisins. Borgarastéttin tók barnæskuna fastari tökum, sem tímabil þar sem 

börnum voru innrættir vissir kostir, agi og tímastjórnun, sið- og kurteisisvenjur. Barnæskan 

varð einnig eitthvað til að vernda, hlúa að og skapa sérstakt umhverfi fyrir, t.d. með sérstökum 

barnaherbergjum og fóstrum sem sérhæfðu sig í uppeldi barna af borgarastétt (Löfgren, 

2008:106-118). Strax frá upphafi veru Sigríðar á Húsavík er fjöldi mynda af litlum börnum í 

safni hennar. Falleg og saklaus horfa þau í myndavélina, sum virðast dálítið hissa og jafnvel 

alvarleg í þessum aðstæðum. Kornabörnin virðast afslappaðri, brosa og hlæja, sennilega lítið 

meðvituð um hvaða tilstand er í gangi. Fjöldi þessara mynda gefur til kynna að hugmyndir 

borgarastéttarinnar um verðmæti þessa tímabils, æskunnar, hafi verið til staðar hér á landi 

strax um 1915. Þetta er tímabil mannsævinnar sem sérstaklega ætti að skjalfesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi mynd var ein af 12 myndum í þemanu 
„Yndislegt barn“. Þessar myndir úr safni 
Sigríðar eru af börnum á ólíkum aldri, allt frá 
kornabörnum til um 12 ára aldurs.  
Á þessari mynd situr lítill drengur upp á háum 
stól eða kolli og horfir kíminn á myndavélina. 
Ljósið fellur á hárið sem nánast glóir fyrir vikið. 
Fallega saumuð fötin í dönskum stíl og hvítur, 
bróderaður kragi skapa skemmtilegt mótvægi 
við uppháa prjónaða sokka og sauðskinnskóna 
(SI 2697). 
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Sigríði var líka falið að fanga sorgina. Í safni hennar eru nokkrar myndir sem tengjast 

dauðanum, sérstaklega átakanlegar myndir af dánum börnum og af líkkistum sem standa 

heima í stofu einhvers eða í Húsavíkurkirkju. Ein myndin í þessum flokki var mynd af látinni 

ungri konu. Myndin er falleg og friðsæl stemning yfir henni og ekki fyrr en eftir smástund að 

maður áttar sig á því að konan sefur ekki venjulegum svefni. Ég valdi meðvitað að hafa þessa 

mynd á sýningunni umfram myndirnar í safni Sigríðar af látnum börnum. Af einhverjum 

orsökum fannst mér þær ekki eiga erindi á sýninguna. Ef til vill stjórnaði þarna mín eigin 

viðkvæmni sem móður, mér fannst ég ekki geta tekið mynd af látnu smábarni án samþykkis 

ættingja og sett það á sýningu. Það er samt alveg ljóst að unga konan á myndinni átti nána 

aðstandendur en vegna ófullkominnar skráningar er ekki ljóst hver hún var. Það létti mér valið. 

Mér fannst þó mikilvægt að á sýningunni væri mynd af látnum einstaklingi til þess að varpa 

ljósi á þetta hlutverk ljósmyndarans sem starfaði innan lítils samfélags og þessa hefð að tekin 

væri mynd af látnu fólki. Ljósmyndir af látnum einstaklingum, hvort sem þær eru af fólki á 

meðan það er enn í fullu lífsfjöri eða teknar af líki viðkomandi eftir andlátið, eru enn 

mikilvægar í menningu okkar.  

 

 
Mynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur af látinni ungri konu (SI 2726). 
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Hér á landi má finna fyrstu myndir af látnum nokkru fyrir aldamótin nítján hundruð. Ekki er 

víst hvaðan þessi hefð barst hingað til lands en hún hafði þá þekkst um tíma erlendis. Kannski 

báru erlendir ljósmyndarar hana hingað til lands, eða fólk af erlendum uppruna sem bjó hér. 

Eins höfðu margir íslenskir ljósmyndarar lært erlendis og ef til vill kynnst siðnum þar. Það er 

erfitt að greina hvenær fyrstu myndirnar eru teknar en finna má myndir af látnum, sérstaklega 

látnum börnum, í safni Sigfúsar Eymundssonar en hann opnaði stofu sína í Reykjavík 1867. 

Eftir að ljósmyndatæknin varð almenningi aðgengileg má gera ráð fyrir að áhugaljósmyndarar 

hafi einnig tekið myndir af látnum. Þegar komið er fram yfir aldamótin 1900 fjölgar myndum 

af látnum til muna og segja má að þær séu tölvert algengar á tímabilinu 1900-1940. Eftir það 

fer þeim mjög fækkandi. Langflestar eru þær af látnum börnum (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 

1996:42-43).  

 Sigurjón Baldur Hafsteinsson hefur bent á að ef til vill snúist þessar ljósmyndir af 

látnum ekki um dauðann sem slíkan heldur um sýn hinna lifandi á dauðann. Fólk deyr en 

heldur áfram að lifa í minningum hinna sem eftir standa. Það sem er áhugavert er að þessar 

myndir, myndir sem sýna látið fólk, eru yfirleitt ekki geymdar með öðrum myndum 

fjölskyldunnar, þeim er fundinn staður þar sem aðeins þeir sem nánir voru viðkomandi geta 

dregið þær fram og skoðað. Þetta lýsir viðhorfi okkar til dauðans (Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson, 1996:46-48). Nú á dögum er dauðinn kominn í hendur á fagfólki, í gegnum 

dauðastríðið, við andlát og greftrun aðstoða fagaðilar okkur við þessa hinstu kveðju. Dauðinn 

er stofnanavæddur. Fyrstu áratugi 20. aldar stóð dauðinn mun nær fólki. Fólk sá oft um sína 

látnu allt frá andláti til greftrunar og var því ef til vill vanara að umgangast og sjá látna en við 

erum í dag.  

 

2.7 Ragnheiður Bjarnadóttir  
 
Stutt frá heimili og ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur var lítil stúlka að vaxa úr grasi. 

Ragnheiður Bjarnadóttir fæddist 20. desember 1912, dóttir hjónanna Þórdísar Ásgeirsdóttur 

og Bjarna Benediktssonar (Sigurjón Jóhannesson, 2012:51). Á vissan hátt endurspegla tengsl 

Ragnheiðar við ljósmyndina þróun í sögu ljósmyndarinnar hér á landi líkt og er með tengsl 

Sigríðar við blómatíma atvinnuljósmyndunar á Íslandi. Ragnheiðar byrjar sem 

áhugamanneskja að taka ljósmyndir um það leyti þegar ljósmyndun er að verða að áhugamáli 

ýmissa betri borgara, lærir ljósmyndaiðn en lýkur ekki námi og hverfur á vit fjölskyldulífsins 
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líkt og svo margar konur sem unnu innan ljósmyndunar á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Fyrir 

vikið er ljósmyndasafn hennar blanda, myndir sem bera vott um hið lærða auga og síðan 

myndir sem teljast mega hversdaglegar og liggja nær því skrásetningarhlutverki sem 

ljósmyndin hefur fyrir okkur flest í tengslum við daglegt líf.  

 Ragnheiður var þriðja elst af stórum systkinahóp, fimmtán börnum, en þrettán þeirra 

systkina komust á fullorðinsár. Ragnheiður ólst upp í húsinu sem Bjarni faðir hennar byggði í 

samstarfi við föður sinn, séra Benedikt Kristjánsson á Grenjaðarstað í Aðaldal. Þeir feðgar 

reistu Bjarnahús og verslunarhús hinum megin götunnar sem oft var kallað Bjarnabúð á 

árunum 1906-1908 (Sigurjón Jóhannesson, 2012:51). Æskuheimili Ragnheiðar má lýsa sem 

líflegu og mannmörgu. Í svari sínu til Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins frá árinu 1983 lýsir 

hún því svona:  

 

Við vorum fimmtán systkinin. Það voru alltaf tveir í rúmi, nema elsti bróðir minn fékk minnsta rúmið 

og fékk að vera einn í því. Annars voru rúmin dregin í sundur tilfætis, svoleiðis að við vorum í sitt 

hvorum enda og sett fjöl svo sængin dytti ekki framúr því hún var svo löng. Og svo voru þessir 

gömlu frændur mínir, þeir voru saman í herbergi, sitt í hvoru rúmi. Foreldrar mínir voru alltaf með 

tvö og þrjú börn inni hjá sér. Svo var vinnukonuherbergið, þar voru eldhússtúlkan og innistúlkan. 

[...] Svo var Bogga sem sinnti okkur börnunum [...] Næst vinnukonuherberginu var gestaherbergi 

og þar var aldrei ætlast til þess að neinn heimilismaður væri. En það var alltaf fullt af gestum. [...] 

Verslunarmenn voru alltaf tveir hjá okkur. [...] Svo það var margt við matarborðið á jólunum, 

venjulega var aldrei minna en 14 og 15 manns.  

(Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:3-4, 6)  

 

Bjarni faðir Ragnheiðar var athafnamaður, rak verslun, útgerð og fiskverkun og hafði einnig 

umsjón með pósthúsinu á Húsavík sem þangað hafði verið flutt frá Grenjaðarstað. Bjarni hafði 

einnig snemma fest kaup á jörðinni Hvammi, eða árið 1902. Í fyrstu leigði hann jörðina en 

síðar hafði hann þar búskap, um átta kýr sem vel komu að notum fyrir barnmargt heimili en 

ásamt því að nýta mjólkina til heimilisins seldu þau hjónin mjólk til bæjarbúa. Verslun og 

útgerð Bjarna gekk vel um tíma en einnig komu erfiðar stundir þar sem allir í fjölskyldunni 

þurftu að leggjast á eitt til að fjölskyldan hefði það bærilegt. Eftir heimskreppuna 1930 þegar 

lítið fékkst fyrir fiskinn var komið svo að verslun Bjarna fór í þrot. Með hjálp góðra vina gat 

fjölskyldan þó haldið íbúðar- og verslunarhúsinu og jörðinni Hvammi. Eftir þetta vann Bjarni 

sem póstmeistari, rak vörubifreið og ýmislegt annað (Sæmundur Rögnvaldsson, 2003:107-
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115). Þórdís móðir Ragnheiðar var dugnaðar- og myndarkona, hún gegndi lengi formennsku í 

kvenfélaginu á Húsavík eða í 25 ár og var í félaginu í 45 en sat í 35 ár í stjórn þess. Þórdís var 

ekki síður áberandi í bæjarlífinu en Bjarni maður hennar og sinnti ýmsum félagsmálum. Á 

árunum 1931-1942 var Hótel Ásbyrgi rekið í Bjarnahúsi undir stjórn Þórdísar og var það meðal 

annars gert til að geta sent þau systkinin í skóla. Öll unnu þau systkinin í Bjarnahúsi við búðina, 

hótelið, fiskverkun og búskapinn einhvern hluta ævi sinnar (Sæmundur Rögnvaldsson, 

2003:107-115, Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:14-15). Ragnheiður lýsir þessum árum eftir 

1930 sem erfiðum árum þar sem allir lögðust á eitt til að skapa fjölskyldunni viðurværi en ljóst 

var að það var foreldrum hennar mikið áfall þegar í það stefndi að þau misstu allt. Hún þakkar 

það móðir sinni Þórdísi og dugnaði hennar að ekki fór verr (Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:14-

15).10  

 Ragnheiður hlaut almenna barnaskólamenntun, í fyrstu hjá heimiliskennara í 

föðurhúsum en síðar í barnaskóla Húsavíkur. Hún tók sér hlé frá námi eftir barnaskóla enda 

átti bóknám ekki við hana í æsku, hún var seinlæs og sagðist sjálf aldrei hafa orðið hraðlæs, 

hins vegar lék við hana öll handavinna og hún hafði geysigott minni á það sem fyrir hana var 

lesið eða hún heyrði. Eftir að hafa verið einn vetur í vinnu við búðina hjá Bjarna föður sínum 

fór hana að langa í unglingaskóla. Þá fór hún að Laugarvatni þar sem hún var í einn vetur. 

Ragnheiður vildi gjarnan vera einn vetur enn á Laugarvatni en móðir hennar veiktist árið 1932 

og hún fór því heim að aðstoða við að halda utan um þetta stóra heimili (Ragnheiður 

Bjarnadóttir, 1983:22-23).  

 
10 Í kafla 3.3 þar sem ég lýsi því hvernig ég fékkst við þau skjöl sem ég hafði upp á tengd þeim Ragnheiði og 
Sigríði ræði ég einnig um þau áhrif sem Þórdís móðir Ragnheiðar virðist hafa haft á hana sem fyrirmynd.  
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Fjölskylda Ragnheiðar Bjarnadóttur á ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur. Myndin er tekin úr albúmi 
Ragnheiðar. Ragnheiður stendur þarna í efstu röð milli bræðra sinna (RB 6-045). 
 

2.8 Á stelpubíl 
 
Ragnheiður lærði fyrst kvenna á bíl í Þingeyjarsýslu og tók þar bílpróf 19 ára gömul. Bjarni faðir 

hennar hafði fest kaup á bíl til þess að nota til fiskflutninga og sækja mjólk upp í Hvamm. Bjarni 

fékk ýmsa til að keyra bílinn fyrir sig en sumarið 1931 stóð bíllinn eiginlega ónotaður þar sem 

Bjarni fékk engan til að keyra. Þá ákvað Bjarni að Ragnheiður skyldi læra á bíl sem hún og 

gerði. Hún tók prófið á Húsavík 4. mars 1932 (Sigurjón Jóhannesson, 2012:55-57). Ragnheiði 

fannst gaman að keyra en sárnaði stundum þegar hún varð vör við tortryggni annarra gagnvart 

því að hafa konu undir stýri. 

 

Við Stína á Hóli ókum báðar bílum og bílar okkar voru kallaðir stelpubílarnir og það þótti ekki mjög 

gæfulegt að hafa þá nálægt sér. Menn voru mjög hræddir að vera í bíl með mér. Eitt sinn, í 

júlímánuði, hringdi Jón á Laxamýri til pabba og bað hann að lána sér stelpubílinn til að sækja 

Hallgrím bróður sinn, Bergþóru konu hans og Lissý á Halldórsstöðum fram í Breiðumýri. En Jón átti 

þá fimmtugsafmæli. Ég dubbaði mig upp fyrir klukkan tíu um morguninn og sótti þau. En þegar við 

komum að Laxárbrúnum þá hljóða þær upp yfir sig, Lissý og Bergþóra, og segjast ekki þora með 

nokkru lifandi móti að fara yfir brýrnar í stelpubíl. Ég stansaði og þær fóru út, gengu yfir brýrnar og 

stigu aftur inní bílinn.  

(Sigurjón Jóhannesson, 2012:58-59) 
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2.9 Nám í ljósmyndun 
 
Bjarni faðir Ragnheiðar eignaðist myndavél um 1919 en hana hafði hann fengið úti í Noregi. 

Fyrstu árin eftir að Bjarni eignaðist vélina var hann duglegur að mynda en svo dvínaði áhugi 

hans og börnin hans tóku að taka myndir á vélina (Sigurjón Jóhannesson, 2012:65). Það mætti 

segja að þau systkinin í Bjarnahúsi hafi því komist snemma í kynni við ljósmyndavél til 

einkanota en fyrstu áhugaljósmyndarar byrjuðu að taka myndir um aldamótin 1900 hér á 

Íslandi. Þá voru komnar á markað meðfærilegar vélar sem voru sérstaklega framleiddar með 

það markmið að ná til þeirra sem höfðu áhuga á ljósmyndun sem tómstundagamni (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 2001:60, 63). Ragnheiður fékk myndavél í fermingargjöf, kassavél og tók dálítið 

á hana (Sigurjón Jóhannesson, 2012:65).  

 Þegar Ragnheiður var orðin 22 ára langaði hana að læra eitthvað en þá hafði hún 

aðeins vinnu á sumrin við hótelið hjá móður sinni. Hún frétti að hún gæti komist að sem nemi 

á Ljósmyndastofu Vigfúsar Sigurgeirssonar á Akureyri (Sigurjón Jóhannesson, 2012:63). Vigfús 

var fæddur 1900 á Stóruvöllum í Bárðardal í Suður-Þingeyjarsýslu. Hann lærði ljósmyndun hjá 

Hallgrími Einarssyni á Akureyri 1920-1923. Síðar átti Vigfús eftir að bæta við nám sitt en hann 

kynnti sér nýjungar í ljósmyndun í Danmörku og Þýskalandi árið 1935 og stundaði enn síðar 

námskeið í litljósmyndun í Reykjavík hjá Jörgen Justesen 1950 og 1952. Vigfús rak fyrst stofu í 

samstarfi við Jón Sigurðsson á Akureyri en ásamt því fór hann í ljósmyndaferðir til Siglufjarðar 

og hafði þar aðsetur í Barnaskólanum. Hann rak síðan stofu undir eigin nafni í Hafnarstræti á 

Akureyri á árunum 1927-1936 (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:370). Hjá honum lærði 

Ragnheiður í eitt ár en þá flytur Vigfús í burtu en Ragnheiður kemst að hjá Eðvarði bróður 

hans sem tók við ljósmyndastofunni (Sigurjón Jóhannesson, 2012:63). Vigfús fluttist til 

Reykjavíkur og gerðist síðar fyrsti sérlegi ljósmyndari ráðuneyta og forsætisembættisins en 

við það starfaði hann í 30 ár (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2008:56). Vigfús tók kvikmyndir af 

atvinnuháttum Íslendinga og þjóðlífi frá 1937 og var fenginn til þess að sýna ljósmyndir og 

kvikmyndir á heimssýningunni í New York 1939. Vigfús var fyrstur ljósmyndara til að gefa út 

ljósmyndabók sem nefndist Myndir frá Íslandi en hún kom út 1930. Bókina prýddu aðallega 

landslagsmyndir og má ímynda sér að hún hafi verið ætluð sem landkynning þar sem titill 

hennar var á fleiri tungumálum en íslensku. Á bókarkápu ljósmyndabókar sem Ferðafélag 

Íslands gaf út í tilefni af tuttugu ára fullveldisafmæli Íslands árið 1938 má sjá mynd Vigfúsar 

Sigurgeirssonar af þremur ungum stúlkun klæddum þjóðlegum klæðnaði. Bókin nefndist 
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Ísland: Ljósmyndir af landi og þjóð (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:84-85). Ragnheiður er ein 

þessara stúlkna og í albúmum hennar má finna myndir sem Vigfús virðist hafa tekið við sama 

tækifæri.   

 Eðvarð Sigurgeirsson lærði ljósmyndun hjá Vigfúsi bróður sínum og hlaut 

meistararéttindi. Hann starfaði við fagið hjá bróður sínum frá 1928 til 1936 þegar hann tók við 

stofunni og rak hana síðan undir sínu nafni. Ljósmyndir Eðvarðs birtust í fjölda bóka, t.d. tók 

hann myndir sem birtust í bókinni Ísland: Ljósmyndir af landi og þjóð (1938 og 1947) og Ísland 

vorra daga (1949). Einnig tók Eðvarð allar myndir sem skrýddu bókina Akureyri: Höfuðstaður 

Norðurlands (1955). Eðvarð er líkt og bróðir hans þekktur fyrir kvikmyndir sínar, t.d. á 

Hreindýraslóðum 1939-1944 og Geysisslysið (1951) (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001:152). Það 

er áhugavert að sjá ljósmyndir þeirra bræðra en þó auðvitað aðallega Eðvarðs í tengslum við 

ljósmyndir og safn Ragnheiðar. Ljóst er að áhrif námsáranna hjá þeim bræðrum hljóta að vera 

einhver á Ragnheiði. Í albúmum Ragnheiðar eru myndir þar sem hún og Eðvarð hafa verið að 

taka myndir á sama tíma, sumt virðist tekið af Ragnheiði og annað af Eðvarði. Einnig er mjög 

óljóst hver tekur hvaða mynd innan veggja ljósmyndastofunnar á Akureyri en víða bregður 

Eðvarði fyrir og síðan Ragnheiði sjálfri þar sem unga fólkið leikur sér að ljósmyndatækninni. 

Af myndunum af dæma virðist hafa verið góð vinátta á milli þeirra.  

 

 
Ragnheiður og Eðvarð (efst til vinstri) og fleiri á ljósmyndastofunni á Akureyri (RB 1-332, RB 1-333). 
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Árið 1938 var Ragnheiður búin í ljósmyndanáminu en fann sig ekki við þessa iðn, kallaði hana 

„óþolandi“ og lauk aldrei prófinu (Sigurjón Jóhannesson, 2012:63). Síðar sagði Ragnheiður víst 

að það hefði ekki átt við hana að vinna í myrkrakompu. Þegar horft er á tengsl Ragnheiðar við 

sögu ljósmyndunar á Íslandi, þó sérstaklega sögu og stöðu kvenna innan greinarinnar, mætti 

segja að sú staðreynd að Ragnheiður hættir áður en hún lýkur prófi sé um margt dæmigerð 

fyrir stöðu kvenna á þessum árum. Sumar þeirra lokuðust inni í myrkrakompunni og það átti 

alls ekki við þær allar. Linda Ásdísardóttir fjallar sérstaklega um þessa stöðu kvenna í kaflanum 

„Konan í kompunni" í samantekt sinni um íslenskar konur í ljósmyndun í sýningarbæklingnum 

Betur sjá augu: Ljósmyndun íslenskra kvenna 1872-2013. Svo virðist sem jafnvel áður en 

starfsnám í ljósmyndun varð mögulegt hér á landi frá 1927 hafi þessi skýra verkaskipting þegar 

verið orðin mótuð, þ.e. að staða kvenna væri við handavinnuna inni í myrkrakompunni. Einnig 

voru konur settar í afgreiðslu og fengu þá oft lítið að koma nálægt ljósmynduninni sjálfri. Svo 

virðist sem konur hafi margar þurft að berjast fyrir því að fá að ljósmynda þrátt fyrir að hafa 

viljað leggja stund á nám og síðan vinnu innan fagsins. Þetta átti síðar eftir að breytast, 

sérstaklega þegar konur tóku sjálfar að opna eigin stofur og veittu þá öðrum konum aðgang 

að öllum hliðum fagsins, ekki eingöngu kompunni (Linda Ásdísardóttir, 2014:25-26). Hvort 

veran í kompunni var það sem setti endapunktinn á nám Ragnheiðar og gerði að verkum að 

hún vildi ekki leggja stund á ljósmyndun er erfitt að fullyrða, sonur hennar sagði mér þó að 

henni hefði alltaf leiðst þessi kompuvinna. Það er mér þó ljóst, af því sem ég tel mig geta 

skynjað varðandi persónuleika Ragnheiðar, að það hefði engan veginn átt við hana að vera 

föst inni í kompu löngum stundum og í raun get ég ekki séð fyrir mér annað en Ragnheiði hafi 

hentað best að nota ljósmyndavélina líkt og hún gerði: á ferð og flugi og út um hvippinn og 

hvappinn að taka myndir af því sem henni fannst skondið eða var henni kært. 

 

2.10 Eftir myrkrakompuna 
 
Eftir ljósmyndanámið fór Ragnheiður til Danmerkur og vann þar á saumastofu. Þar var hún 

aðeins í eitt ár en Bjarni faðir hennar kallaði börnin sín þrjú sem þá voru erlendis heim þar 

sem hann vissi að hvenær sem er gat lokast á skipakomur til Íslands (Sigurjón Jóhannesson, 

2012:63).  

 Eftir heimkomuna starfaði Ragnheiður í Reykjavík og rak þar veitingastofu í 

Vonarstræti á vegum Verslunarmannafélagsins ásamt fleiri góðum konum. Þar starfaði 
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Ragnheiður í tvö og hálft ár þar til hún gifti sig. Maður hennar var Arthur Guðmundsson sem 

starfaði sem innkaupastjóri hjá KEA á Akureyri. Ragnheiður fluttist til Akureyrar og þar eyddu 

þau Arthur lífi sínu saman. Þau eignuðust þrjú börn; Guðmund Garðar (f. 1947), Bjarna 

Benedikt (f. 1949) og Þórdísi Guðrúnu (f. 1953) (Sigurjón Jóhannesson, 2012:65, Ragnheiður 

Bjarnadóttir, 2013:1). Í spjalli sem ég átti við son hennar, Bjarna Benedikt, sagði hann mér að 

Ragnheiður hefði haldið áfram að framkalla ljósmyndir heima, fyrir sig sjálfa og aðra.  

 Ragnheiður starfaði innan kvenfélagsins Framtíðarinnar á Akureyri og gegndi þar í 

nokkur ár formennsku og var síðar kosin heiðursfélagi. Eftir að Arthur lést 1982 fluttist 

Ragnheiður suður og bjó á Seltjarnarnesi. Hún var listfeng hannyrðakona, eftir hana liggur 

fjöldi fallegra verka en heimilið var ætíð hennar stolt og prýði. Ragnheiður lést 2012, að kvöldi 

aðfangadags, 100 ára gömul (Ragnheiður Bjarnadóttir, 2013:1-5). 

 

2.11 Ragnheiður og ljósmyndin 
 

  
 

Í raun má segja að safn Ragnheiðar Bjarnadóttur bjóði upp á svo fjölbreytta túlkun að það sé 

næstum til vandræða. Um er að ræða allt annarskonar nálgun á ljósmyndina, þ.e. hér er það 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ljósmynd af Ragnheiði Bjarnadóttur 
þar sem hún virðist vera að stilla af 
myndavélina sína (RB 5-236). 
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ljósmyndin utan ljósmyndastofunnar sem ræður ríkjum. Þetta er líka kunnuglegri notkun á 

ljósmyndinni, hér þjónar hún fyrst og fremst þörfum Ragnheiðar sem einstaklings og líkist 

fremur þeirri hversdagslegu notkun sem hvert og eitt okkar getur tengt við; ljósmyndin sem 

aðferð til sjálfstjáningar og til að varðveita minningar. Að mati Batchen snýst ljósmyndun um 

að gera hluti sýnilega, ekki síst einmitt þá hluti sem eru ekki sýnilegir, líkt og sambönd, 

tilfinningar og minningar (Batchen, 2004:33). Þessi tilgangur ljósmyndunar og afurðarinnar; 

ljósmyndarinnar, verður mjög ljós þegar flett er í gegnum albúm Ragnheiðar.  

 Safn hennar fangar að mestu æsku hennar og uppruna, forfeður, systkini og vini á 

Húsavík á fyrstu fimm áratugum 20. aldar. Í safninu má einnig sjá myndir úr mörgum 

ferðalögum, bæði hér á landi og erlendis og ýmsa merkisviðburði í fjölskyldu hennar. Við fáum 

reyndar einnig innsýn inn í líf hennar eftir að hún fluttist til Akureyrar og börnin hennar þrjú 

eru farin að fylla heiminn gleði. Eitthvað er af myndum sem tengjast lífi hennar og Arthurs á 

efri árum en þær eru þó fáar.  

 

 
Síða úr albúmum Ragnheiðar Bjarnadóttur, þarna má sjá merkingar Ragnheiðar við myndirnar og sérstaka 
uppröðun á myndum af henni sjálfri. Myndirnar eru að öllum líkindum teknar þegar Ragnheiður var við 
ljósmyndanám á Akureyri (RB 2-315). 
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Frásögnin sem albúmin búa til er einstæð en ljóst að erfitt er að fanga hana að fullu nema að 

hafa albúmin sem slík til sýnis. Það stóð aldrei til enda illmögulegt nema að skanna allar 

blaðsíður albúmanna og sýna þau þannig. Það fannst mér ekki raunhæf leið því að um leið og 

albúmin sjálf eru efnislega ekki til staðar er búið að fjarlægja áhorfandann frá frásögninni. Ég 

tók þá afstöðu að reyna þess í stað að setja á svið túlkun mína á vissum þemum sem mér 

fannst augljós eftir að hafa skoðað ljósmyndirnar í safni Ragnheiðar aftur og aftur. Þannig 

fannst mér ég koma til skila vissum þáttum í frásögn Ragnheiðar og um leið vísa til notkunar 

á ljósmyndinni, hversdagslegri notkun sem við flest tengjum við.  

 

2.12 Albúmið 
 
Ragnheiður byrjaði ung að taka myndir og á sjálf töluverðan hluta þeirra mynda sem skreyta 

albúmin. Það er þó nauðsynlegt að hafa í huga að safn hennar er eins og safn þess sem hefur 

ljósmyndina að áhugamáli. Það er oft erfitt að fullyrða um hver hafi tekið myndina. Því miður 

er ekki til nein nákvæm skráning á því hver tók hvaða mynd eins og svo oft er um þá hluti sem 

okkur finnst ekki þjóna tilgangi að skrá nákvæmlega eða eigna okkur. 

 Það gerir albúmin þó alls ekki síðri sem heildstætt safn eða sem frásögn. Albúm 

Ragnheiðar eru fyrst og fremst hennar frásögn um ferðina í gegnum tímann og heiminn, það 

sem henni finnst að eigi að segja frá og geyma. Það er áhugavert að manneskja sem sagðist 

sjálf hafa verið seinlæs og átt erfitt með að ná hraða með hið ritaða mál fangi í myndum sínum 

ýmislegt sem erfitt er að ímynda sér að væri hægt að fanga eins í orðum. En það er ekki aðeins 

Ragnheiður sem ljósmyndari sem hefur áhrif á upplifun manns þegar litið er í gegnum safn 

hennar. Einnig hefur áhrif á skynjun manns hvernig Ragnheiður hefur kosið að raða 

myndunum saman. Uppröðun sem þessi er hlaðin merkingu, samspil myndanna skiptir máli 

og það er erfitt að ná utan um slík áhrif með orðum (Steinar Örn Atlason, 2014:18). Skynjun 

mín á frásögn Ragnheiðar er að einhverju leyti mörkuð af því sem ég vissi um hana í gegnum 

aðrar heimildir sem ég hafði gluggað í á meðan ég valdi myndirnar. Undan því verður ekki 

komist. Það sem skein í gegn að mínu mati var þó að albúmin sögðu eitthvað um fjölskyldu 

Ragnheiðar, frá forfeðrum til barna hennar, og hvernig líf hennar og hennar nánustu var 

samofið í gegnum hversdaginn og hátíðisdaga.  
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Mynd úr einu albúmi Ragnheiðar. Þarna er greinilega heyskapur og Ragnheiður tekur mynd við það tækifæri. 

Þarna má líka sjá hvernig Ragnheiður merkti myndirnar áður en hún gaf þær (RB 1-221). 
 

 Það hafði einnig áhrif á skynjun mína og túlkun að ég er fædd 1982. Ég er fædd fyrir 

almenna notkun stafrænna miðla og því alin upp við myndaalbúm sem hluta af 

ljósmyndahefðinni. Það að setja myndir í albúm var algengur siður í kringum mig þótt albúmið 

sem slíkt sé á undanhaldi núna. Myndaalbúmin í kringum mig höfðu einhverja merkingu. 

Susan Sontag, heimspekingur og rithöfundur, kallaði albúmið „myndaannál, færanlegt safn 

mynda sem bera vitni um náin tengsl fjölskyldunnar“ (Sontag, 2005:42). Í bókarkaflanum „Í 

helli Platóns“ sem birtist í bók Sontag, Um ljósmyndun, árið 1977, fjallar Sontag um ýmsa fleti 

ljósmyndarinnar. Sontag benti á að ljósmyndun verði að helgisið fjölskyldulífsins í þann mund 

sem fjölskyldan tekur róttækum breytingum í iðnvæddum löndum Evrópu og Ameríku. 

Kjarnafjölskyldan var að taka yfir, skorin úr stærra fjölskyldumynstri. Til að halda tengslum við 

stórfjölskylduna, mynstrið sem var að hverfa, kemur ljósmyndin til sögunnar til að varðveita 

og endurnýja á táknrænan hátt hverfandi áhrif og veikburða samhengi fjölskyldulífsins. „Þessi 

draugalegu vegsummerki, ljósmyndirnar, skapa nú táknræna nærveru ættingja sem hafa 

tvístrast. Fjölskyldualbúmið er yfirleitt miðað við stórfjölskylduna – og er oftast nær það eina 

sem eftir lifir af henni (Sontag, 2005:42). Í mínum huga nær safn Ragnheiðar, albúmin sex, 

einmitt ágætlega að sýna fram á það sem Sontag er að segja. Hin „ímyndaða“ stórfjölskylda 

er til staðar, það er verið að vísa til stærra samhengis en aðeins kjarnafjölskyldunnar. 

Ragnheiður birtir manni tengsl, margskonar og margslungin á blaðsíðum albúmanna; frændur 
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og frænkur, nágrannar og vinir, kunningjar og vinnufélagar. Þá fjölskyldu sem við veljum okkur 

og hefur ekki endilega neitt með blóðtengsl að gera. Á vissan hátt er þetta mjög raunveruleg 

birtingarmynd tengsla í lífi okkar flestra þar sem fleiri en aðeins kjarnafjölskyldan hafa áhrif á 

hvern dag og hvert tímabil í lífi okkar og það hvernig við horfum á okkur sjálf. Einnig tengist 

þessi mynd sem birtist okkur í albúmum Ragnheiðar því sem við þekkjum flest, að við skiljum 

okkur sjálf að hluta til í gegnum uppruna okkar og það hvaðan við komum.  

 Albúm Ragnheiðar bjóða upp á einstaka sýn á þennan frásagnarmáta, þá sköpunar- og 

frásagnargleði og fegurð sem liggur að baki albúminu. Í þeim fylgjum við Ragnheiði frá 

barnæsku fram á fullorðinsár í gegnum sex albúm sem út af fyrir sig eru áhugaverð frásögn en 

einnig er ljóst að samsetning myndanna er hlaðin merkingu. Það eitt og sér hvernig uppröðun 

þeirra er og hvernig þær standa saman innan tiltekinnar heildar hefur áhrif á það hvernig þær 

eru skynjaðar, t.d. eru áhrifin önnur en ef þær stæðu stakar. Steinar Örn Atlason 

heimspekingur hefur bent á mikilvægi samhengis og samspils ljósmynda á síðum albúmsins:  

 

Í ljósmyndaalbúmum eru það þó ekki aðeins myndirnar sjálfar, heldur samspil þeirra og 

framsetning þeirra í ákveðnu samhengi sem kveikja eða skapa minningar, og þar er val og uppröðun 

myndanna ekki síður hlaðið merkingu en myndefnin sem slík, enda má segja að albúmið sé tilbúinn 

heimur ímyndaðrar heildar sem á meira skylt við skáldskap en sannleika og sem geti í raun allt eins 

sett minningar úr skorðum eða komið í staðinn fyrir þær. Einnig skiptir það sem er tekið út fyrir 

albúmin miklu máli og getur ekki síður verið mikilvægt varðandi merkingu og ástæðu en 

myndasafnið sjálft.  

(Steinar Örn Atlason, 2014:18-19)  

 

Ljósmynd tekin á tröppunum við Bjarnahús, Þórdís og Bjarni ásamt Rósu Finnbogadóttur (RB 5-169) 
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Ragnheiður fléttar saman ólíkum ættliðum, ólíkum viðburðum, hversdegi og hátíðisdögum 

svo úr verður ein stór ástarjátning til þess sem eitt sinn var og er og staðfesting á tengslum 

hennar við fólkið sitt, fortíðina og minningar. Barbara Kirshenblatt-Gimblett hefur bent á að 

þjóðfræðingar fáist ekki síst við að skilja hvernig fólk varðveitir, safnar og setur á svið þá 

efnislegu hluti sem skipta það máli. Hún segir einkar athyglisvert að skoða þá hluti sem eru 

sérstaklega skapaðir til að kalla fram minningar, hvort sem það er um einhverja vissa reynslu 

eða manneskjur sem af einhverjum ástæðum eru ekki nálægar. Þessir hlutir eru oftast metnir 

út frá meiru en eingöngu veraldlegu verðmæti og útliti, þeir standa fyrst og fremst fyrir 

eitthvað annað og stærra og eru metnir út frá því. Það eru oft þessir munir sem fylla heimili 

af þessum persónulega karakter sem er einstakur fyrir þann sem býr þar (Barbara 

Kirshenblatt-Gimblett, 1989:330-331). Ljósmyndir falla vel undir þennan flokk muna, þær eru 

fyrir okkur flestum tæki til að minnast einhvers eða muna. Fyrir utan albúmið sem er á 

undanhaldi sem svið fyrir ljósmyndina sjáum við ljósmyndir settar í samhengi við aðra fallega 

muni heimilisins. Þeim er stillt upp í hillur í ramma við hlið annarra hluta sem eru sumir af 

sama toga, efnislegir hlutir sem vekja upp tilfinningar og fallegar minningar um eitthvað eða 

einhvern mikilvægan. Stundum er albúm heimilisins einmitt hluti af þessum efnisheimi sem 

blasir við gestum. Það var ekki óalgengt að albúmin væru höfð á áberandi stað þar sem gestir 

gátu tekið þau upp og flett þeim (Anna Gyða Sigurgísladóttir og Katrín Ásmundsdóttir, 2020). 

 Líkt og með ljósmyndina sem fyrirbæri hefur verið deilt um sanngildi albúmsins. Í bók 

sinni Afturgöngur og afskipti af sannleikanum segir Sigrún Sigurðardóttir þetta um albúmið: 

„Myndaalbúm fjölskyldunnar þjónar, leynt eða ljóst, þeim tilgangi að skapa sögu um líf 

fjölskyldu; það er að skapa ramma utan um það líf sem fjölskyldan telur sig lifa, eða óskar þess 

að hún lifi. Að því leyti má líkja fjölskyldualbúminu við raunveruleika sem spunninn er úr órum 

sem miða að því að halda rauninni fjarri“ (Sigrún Sigurðardóttir, 2009:80). Samkvæmt Sigrúnu 

er ljóst að albúmið birtir ekki óæskilegar myndir heldur aðeins þær æskilegu, sú frásögn sem 

sett er fram í myndunum er sú sem fjölskyldan getur sameinast um og notað til að staðfesta 

eigin tilvist, minningar eða sjálfsmynd (Sigrún Sigurðardóttir, 2009:80). Það er einnig það sem 

í raun snertir mig mest; á hvaða hátt við sem manneskjur notum eitthvað eins og albúmið, 

hvað sem svo má segja um hvort sú mynd sé nákvæm eða rétt eða afhjúpi einhvern hráan 

sannleika. Að mínu mati er hægt að sleppa taki af þessari endalausu umræðu um sannleika 

eða lygi ljósmyndarinnar og nálgast hana í því hvernig við í raun notum hana sem manneskjur. 

Albúmið er gott dæmi um notkun á ljósmyndinni á vissu tímabili í sögunni, líkt og veggir 
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fésbókarinnar eru núna. Afhjúpum við ekki á vissan hátt okkur sjálf í því hvernig við notum 

hlutina, þ.e. setjum hlutina á svið og segjum frá? Þó að það sé þá aðeins afhjúpun á draumum 

okkar eða óskhyggju? Er manneskjan ekki að einhverju leyti alltaf sveipuð órum í lífi sínu og 

eru þeir ekki á meðal þess sem gerir hana mennska?  

 Þegar rætt er um albúmið er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir hlutverki þess fyrir 

utan að geyma sögu fjölskyldunnar, ímyndaða eða raunverulega. Inga Lára Baldvinsdóttir 

benti á það í útvarpsþættinum Glans að albúmið væri félagslegt fyrirbrigði, sameiginleg eign 

fjölskyldunnar sem tengdist félagslegri athöfn, þ.e. að sitja saman og rifja upp og spjalla um 

það sem ber fyrir augu (Anna Gyða Sigurgísladóttir og Katrín Ásmundsdóttir, 2020). Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson hefur einnig bent á þennan félagslega tilgang albúmsins og visst hlutverk 

sem því fylgdi:  

 

Yfirleitt er einhver einn á heimilinu sem hefur sérstaka þekkingu á myndaalbúminu og verður 

yfirferðin með viðkomandi líkust námskeiði í ættrakningu. Bent er á hver tengslin séu, blóðbönd 

eða félagsleg tengsl. Rætt eru um hvenær, hvar og hvernig fundum fólks bar saman og tæpt á því 

hvað orðið hefur um fólk, hvaða sambönd hafi rofnað og rifjað upp hvaða fólk sé látið.  

(Sigurjón Baldursson, 1996:45) 

 

Það er augljóst að albúmið á undir högg að sækja og Inga Lára Baldvinsdóttir gekk svo langt í 

fyrrnefndum útvarpsþætti að lýsa því yfir að albúmið sé „dautt“ (Anna Gyða Sigurgísladóttir 

og Katrín Ásmundsdóttir, 2020). Það er ljóst að nú hafa aðrar aðferðir tekið við þegar kemur 

að geymslu eða varðveislu mynda og mun færri myndir eru framkallaðar á pappír. Þetta felur 

í sér að um leið og teknar eru fleiri myndir en nokkru sinni fyrr er aðgangur okkar að þeim allt 

annar en hann var og sennilega takmarkaðri að vissu leyti.  

 Dóttir Ragnheiðar sat og fór yfir albúmin áður en Ragnheiður gaf þau 

Menningarmiðstöð Þingeyinga, þær mæðgur merktu myndirnar og skráðu nöfn einstaklinga 

niður í sérstaka spjaldskrá. Það er á vissan hátt táknrænt að Ragnheiður, sú sem bjó yfir þessari 

„sérstöku“ þekkingu á albúmunum skyldi leggja þessa vinnu á sig áður en hún gaf þau frá sér, 

henni hefur verið ljóst að hún bjó yfir þekkingu sem enginn annar hafði. Albúmin voru jú fyrst 

og fremst hennar hugarsmíði og tjáning. Það er einnig áhugavert að hugsa um albúm 

Ragnheiðar sem efnislega hluti sem skipta um hlutverk í gegnum árin, hafa ekki stöðugleika í 

tilgangi sínum. Það er auðvitað ekkert hægt að fullyrða um hvað verður til þess að Ragnheiður 
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fer að setja ljósmyndir saman í albúm en það má geta sér til að það hafi að einhverju leyti 

verið vegna þess að hún þekkti til hefðar albúmsins í kringum sig. Síðan má hugsa sér að 

albúmin eða frásagnirnar sem þau geyma hafi skipt um hlutverk eftir því sem árin liðu. Þegar 

við skoðum efnislega hluti megum við gera ráð fyrir því að hlutverk þeirra eða vægi breytist í 

tímans rás (Edwards, 2012:222-223). Ef til vill urðu sumar myndir mikilvægari en aðrar, 

sérstaklega ef þær voru af atburðum eða fólki sem breytti um merkingu í lífi Ragnheiðar.    

   

    

 

2.13 Gleði og leikur og sunnanvindur 
 
Það er einhver mögnuð gleði og kátína yfir myndunum í safni Ragnheiðar. Sjónarhornið er 

oftar en ekki eitthvað fyndið en um leið fagurt og áhugavert; brosandi börn, fallegar, brosandi 

stúlkur, leikur og fíflagangur ungs fólks. Í raun má segja að það sé þessi nálgun Ragnheiðar 

sem gerir safn hennar svo heillandi. Hún er ekki eingöngu að skrásetja atburði í tíma, festa 

niður hvenær eitthvað markvert gerðist, heldur ná albúmin líka að tjá frásagnir, gleði, sérstæð 

sjónarhorn á heiminn. Í gegnum safnið hennar hlaðast að manni hugsanir um fallega 

sumardaga, hlátur og sunnanvind. Susan Sontag hefur bent á þennan hæfileika 

ljósmyndarinnar eða alnánd ljósmyndavélarinnar; að ljá öllu mikilvægi burtséð frá 

raunveruleikanum sem liggur að baki eða raunverulegri fléttu atburða. Um leið og til verður 

ljósmynd af atburð er hann settur á hærra plan, honum ljáður ódauðleiki sem ella hefði ekki 

verið til staðar (Sontag, 2005:45). Sontag bendir á að ljósmyndir svali gægjuþörf okkar, við 

horfum á ljósmyndir og leggjum allt að jöfnu þrátt fyrir að þekkja ekki að fullu samhengi 

hlutanna (Sontag, 2005:44). Það er vissulega eitthvað magnað við að gægjast inn í líf 

manneskju á þann hátt sem albúm Ragnheiðar gefa manni tækifæri til og vissulega gera 

 

 

 

 

 

 

Mynd úr safni Ragnheiðar, við 
myndina stendur Bryndís, Veigalína, 
Bjarni Þór og Ásta (RB 1- 086). 
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ljósmyndirnar atburðina sem þær fanga líkari að mikilvægi en ella. Útilega og leikur ungra 

kvenna í skógarlundi fellur að jöfnu við eitthvað annað; konungskomuna 1927 og bros lítils 

barns. 

 

 
Mynd úr albúmi Ragnheiðar, við myndina stendur: Veiga, Guðfinna, Steindór bakari, Binna, Alli í París, Fiddi, 
Inga, Magga Steingrímsd (RB 4-005). 
 

Sterk einkenni á myndum Ragnheiðar eru húmor og lífsgleði. Hún hefur gaman af skondnum 

hlutum og óvenjulegum sjónarhornum. Myndirnar sem Ragnheiður tekur þegar hún er ung 

kona á Húsavík eða hefur eignast og varðveitt frá því tímabili opna í raun innsýn í heim ungs 

fólks á Húsavík á uppvaxtarárum Ragnheiðar. Sú tilfinning sem sest að manni þegar maður 

flettir í gegnum þetta tímabil í albúmum Ragnheiðar er að ungt fólk sé alltaf eins, það tekst á 

við lífið með allskyns leikjum og húmor, fer að mörkum og yfir þau á mótunarárum sínum. 

Myndir úr lautarferðum, ferðalögum og útilegum lýsa einnig hluta af lífi barna fyrstu 

borgarastéttarinnar á Húsavík þar sem náttúran og samvera í henni er hluti af lífsstíl þeirra. 

Ragnheiður vann frá unga aldri en hún var engu að síður dóttir Bjarna Benediktssonar 

kaupmanns og ólst upp með börnum presthjónanna og sýslumannsins á Húsavík og 

uppvaxtarár hennar eru lituð af nýjum hugmyndum borgarastéttarinnar á Íslandi um frítíma 

og leik. Íslenskir borgarar tóku aðdáun á náttúrunni upp eftir borgarastétt Evrópu sem á 19. 
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öld tók að leita út í náttúruna eftir friðsæld og kyrrð, fjarri ys og þys borganna og ljáðu 

náttúrunni ýmis hlutverk, t.d. að vera staður til hvíldar og innblásturs og til þess að verða heilli 

einstaklingar nær faðmi móður jarðar (Löfgren, 2008:50-70).  

 

          
 

Um leið og ferðalög og lautarferðir eru að verða sjálfsögð tómstundaiðja hjá Íslendingum 

verður ljósmyndavélin ferðafélagi (Inga Lára Baldursdóttir, 2001:69). Sontag segir þennan 

ferðafélaga hafa fljótt orðið ómissandi „tvíburasystkini þeirrar athafnar sem verður að teljast 

dæmigerðust fyrir nútímann: ferðamennskan“ (Sontag, 2005:43). Ljósmyndin er notuð til að 

skrásetja neyslu sem á sér stað utan nánasta hversdagsumhverfis, í burtu frá fjölskyldu, vinum 

og nágrönnum. Ljósmyndin er orðin að votti um reynslu og breytir henni um leið í minjagrip 

og hluti ferðalaga felst í að safna reynslu með myndum. Sontag segir ljósmyndavélina verða 

aðferð til að fást við öryggisleysið sem fylgi ferðalögum og um leið aðferð til að sýnast 

þátttakandi (Sontag, 2005:43-44). Myndavélin verður Ragnheiði góður ferðafélagi, hvort sem 

hún er að ferðast innanlands eða utan. Það má ímynda sér að Ragnheiður hafi tekið myndir 

Tvær myndir úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur, á 
myndinni til hægri sjáum við Ragnheiði vera að taka 
myndina til vinstri, við myndina af fólkinu stendur: 
Regína, Rósa, Bryndís, Bubbi, Árni, Haddý (RB 4-140, RB 
4-141). 
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sem geyma áttu þessar skemmtilegu minningar og eins til að sýna öðrum, t.d. fólkinu heima 

sem ekki var með í för. 

  

2.14 Sjálfsmyndin 
 
Flest könnumst við við að sjá mynd af okkur sjálfum og finnast hún á engan hátt líkjast okkur 

eða finnast myndin arfaslæm, takast að fanga okkar verstu hliðar. Sumum finnst óþægilegt að 

sitja fyrir á myndum, biðjast jafnvel undan því. Ég kannast við þetta sjálf en einnig það að 

sakna þess að eiga ekki margar myndir af mér á vissum tímabilum ævinnar. Hvernig leit ég út 

á þessu tímabili? Var ég með ljóst eða dökkt hár, hvernig var ég klippt? Stundum finnst mér 

eins og það að sjá mynd frá þessu tímabili muni rifja upp fyrir mér hvernig mér leið, hvað ég 

var að hugsa, hver ég var. Sennilega gæti eitthvað rifjast upp fyrir mér en hvort það gæfi 

raunsanna mynd af tilveru minni á því tímabili er umdeilanlegt, án efa yrði það frekar litað af 

því hver ég held nú að ég hafi verið þá. Verandi yngst af sjö systkinum kannast ég vel við þá 

umræðu að það séu ekki til nógu margar myndir af okkur í æsku. Við rífumst um af hverjum 

séu til flestar myndir. Ég veit samt ekki af hverju við systkinin þráum að eiga fleiri myndir af 

okkur sem börnum. Kannski er það einhver þrá eftir því sem var þá. Minningar um æskuna 

sem við þráum að skilja betur eða ná tengslum við.  

 Í albúmum Ragnheiðar eru ótal myndir af henni sjálfri. Á hverri opnu má sjá mynd af 

henni. Ragnheiður sem barn, sem fullorðin kona í kaffisamsæti, sem fermingarstúlka, sem ung 

kona á ferðalagi í útlöndum, sem þjónustustúlka með kappa og svuntu, sem móðir með barn 

á handlegg. Við sjáum hana breytast frá barni og unglingi yfir í unga konu og svo móður og 

síðan eldri konu. Allt gerist þetta á ógnarhraða á síðum albúmanna og á augnablikum sem 

hafa verið fest á ljósmynd á meðan öðrum augnablikum var sleppt. Eyður í sögunni eru reglan 

og að sjálfsögðu er Ragnheiður brosandi á þessum myndum, við sjáum ekki erfiðar stundir eða 

sorg og kvíða. Samt virðast þessar myndir af Ragnheiði fanga hana svo vel. Hún virðist hafa 

verið um margt sérstök og áhugaverður persónuleiki; ákveðin og þrjósk, glöð, léttlynd og full 

af húmor, ekki síst fyrir sjálfri sér. Ragnheiður virðist hafa verið stolt og fylgin sér en einnig 

mjög meðvituð um hvernig hún á vissan hátt skoraði á hólm hugmyndir um hlutverk og stöðu 

kvenna. Hún var t.d. afar stolt af því að hafa verið ein fyrst kvenna með bílpróf í Þingeyjarsýslu, 

klæddist karlmannsfötum undir stýri, ferðaðist erlendis til að vinna á saumastofu til að brjóta 

upp hversdagsleikann en var einnig meðvituð um skyldur sínar gagnvart fjölskyldu sinni og 
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sneri heim til að hjálpa móður sinni með systkinahópinn þegar á reyndi. Hún virðist í senn hafa 

verið íhaldssöm en einnig reglubrjótur.11 Allt þetta virðist síast í gegnum þær myndir sem 

Ragnheiður velur að hafa í albúmunum þegar hún gefur þau. Það er áhugavert að skoða albúm 

Ragnheiðar út frá þeim tilgangi sem ljósmyndir hafa í að skapa sjálfsmynd einstaklings. Hvaða 

áhrif hafa myndir á okkur sem persónur?  

 

 
Brot af myndum úr albúmi Ragnheiðar, sennilega teknar á ljósmyndastofu Eðvarðs Sigurgeirssonar þegar 
Ragnheiður var þar við nám ( RB 2-145). 
 

Sontag segir okkur þurfa á ljósmyndinni að halda til þess að líða eins og við séum raunveruleg, 

við sækjumst í raun eftir því að vera ljósmynduð til þess eins að vera sú ímynd sem við teljum 

að við eigum að vera (Sontag, 2005:68). Að sama skapi hafi þeir sem ekki þekktu til 

ljósmyndunar þegar tæknin kom til brugðist illa við þegar myndavél var fyrst beint að þeim, 

óttast að eitthvað af þeim sjálfum myndi hreinlega tapast þegar mynd af þeim væri náð 

(Sontag, 2005:65). Franski heimspekingurinn Roland Barthes lýsir upplifun sinni af því að sitja 

fyrir á mynd á þann hátt að um leið og hann finni að hann sé í auga linsunnar fari hann að 

setja sig í stellingar, sitja fyrir, gera sig að þeirri „mynd“ sem hann sér fyrir sér að hann sé. Um 

leið veit hann að þau skilaboð sem hann vill koma til skila eru þau að þetta sé í raun hann, að 

burtséð frá eftirmyndinni sem er að verða til sé þetta hann. Að mati Barthes verður því 

takmarki aldrei náð, ljósmyndin nái aldrei utan um þetta „sjálf“ sem hann er, til þess sé myndin 

of föst í formi sínu, sjálfið of fljótandi (Barthes, 2000:10-12).  

 Sjálfið er skilgreint á ólíkan hátt eftir því um hvaða orðræðu ræðir. Hugmyndir um 

sjálfið sem hluta af sjálfsmynd okkar eru ekki eins á milli menningarheima. „Sjálfið“ samkvæmt 

vestrænum hugmyndum í sálfræði er heildstæð mynd af tilteknum eiginleikum eins og 

hæfileikum, gildum, persónueinkennum, líðan, viðhorfum og löngunum. Þetta eru eiginleikar 

 
11 Ég fjalla um persónu Ragnheiðar eða þá mynd sem ég dró upp af Ragnheiði úr þeim heimildum sem ég hafði í 
höndunum í kafla 3.3. Þar fjalla ég um ýmsa áhrifaþætti í lífi Ragnheiðar, þann tíma sem hún var að alast upp á 
og eins þær kvenímyndir sem voru í kringum hana á uppvaxtarárunum.  
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sem eiga að vera stöðugir og varanlegir sama í hvaða aðstæðum við erum (Kanagawa, Cross 

og Markus, 2001:91). Það má spyrja sig hver tengslin séu í raun á milli okkar, okkar innra sjálfs 

og ljósmynda af okkur. Hver eru tengslin og hvernig speglum við okkur í ljósmyndum af okkur? 

Það getur verið að við sjálf séum ekki svo stöðug í raun heldur mótumst við af því í hvaða 

félagslegu aðstæðum og stöðu við erum hverju sinni. Margir hafa bent á þau tengsl sem eru 

á milli sjálfsmyndar og líkama, þar á milli séu órjúfanleg tengsl, við líkömnum það hver við 

erum eða þá mynd sem við höfum af okkur sjálfum og við viljum að aðrir hafi af okkur (Cregan, 

2012:112-115). Líkt og Barthes sem setur sig í stellingar þegar hann situr fyrir á ljósmynd 

viljum við flest að ljósmyndin af okkur sé góð mynd, nái okkar betri hliðum, fæst viljum við 

myndir sem draga fram útlitsgalla og valda okkur vanlíðan með okkur sjálf. Ljósmyndir eru 

hluti af sjálfsframsetningu, sennilega hefur það aldrei verið eins augljóst og á tímum 

samfélagsmiðla (sjá t.d. Chua, Chang, 2016:3).  

 Sjálfsmyndir Ragnheiðar eru að sjálfsögðu fyrir daga „selfís“ og samskiptamiðla. Allar 

myndir af henni eru teknar af öðrum. Það verður þó ekki til að afmá það að þegar myndirnar 

voru teknar hafi þær verið teknar með hennar vitund. Þær eru myndir af því hvernig hún vildi 

sjálf birtast öðrum eða tilraun til þess að vera hún „sjálf“ á mynd. Ég veit svo að sjálfsögðu 

ekki hvernig Ragnheiði fannst það takast, hvort myndirnar voru henni að skapi en þær hlutu 

þó þá náð að vera í albúmunum þegar hún gaf þau.  

 

 
Ljósmynd tekin á ljósmyndastofu Eðvarðs Sigurgeirssonar á Akureyri. Ragnheiður virðist vera með einhvern 
útbúnað í höndunum, ef til vill hefur hún tekið myndina sjálf (RB 5-741). 
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2.15 Að fanga þig og tímann 
 
Þegar farið er yfir sögu þeirra Sigríðar og Ragnheiðar má sjá skýra tengingu við sögu og þróun 

ljósmyndunar á Íslandi. Sigríður sem fædd er rétt fyrir blómaskeið atvinnuljósmyndar hér á 

landi nemur fagið, ferðast á ókunnugan stað og skapar sér ný tækifæri líkt og þó nokkrar 

íslenskar konur gerðu upp úr aldamótunum 1900 með námi í ljósmyndun. Vera hennar á 

Húsavík færir henni hjónaband og fjölskyldulíf en hún heldur áfram að reka ljósmyndastofu 

meðfram húsmóður- og móðurhlutverkinu í 27 ár. Eftir hana liggur þetta stóra safn glerplatna 

þar sem Sigríður fangaði svipbrigði fjölda Þingeyinga, gleði og sorg. 

 Ragnheiður fæðist um það leyti sem almenningur hér á landi sem og annars staðar er 

að öðlast aðgang og tækifæri til að nýta sér ljósmyndatæknina á sinn eigin hátt. Hún er ein 

þeirra kvenna sem stundar nám í greininni en velur að segja skilið við hana, sennilega vegna 

þess hve illa það átti við hana, líkt og svo margar aðrar konur sem unnu innan greinarinnar, 

að festast inni í myrkrakompunni. Albúm Ragnheiðar veita okkur hins vegar innlit í það hvernig 

kona af hennar kynslóð nýtti sér ljósmyndatæknina til að fanga hversdaginn og hátíðlegar 

stundir og varðveita minningar um sitt eigið líf. Ævir þessara tveggja kvenna tengjast síðan 

fyrir tilviljun, Ragnheiður elst upp aðeins nokkrum tugum metra frá Þórarinshúsi og á fyrstu 

árum Ragnheiðar sjáum við henni bregða fyrir á myndum teknum á ljósmyndastofu Sigríðar. 

Vinskapur móður Ragnheiðar, Þórdísar, og Sigríðar verður til þess að Sigríður fangar hátíðleg 

tækifæri innan fjölskyldu hennar á ljósmynd og Ragnheiður elst upp við að það er ekkert 

óvenjulegt við að atvinnuljósmyndarinn sé kona.  

 Ljósmyndasöfn Sigríðar og Ragnheiðar eru í eðli sínu mjög ólík; safn atvinnumanneskju 

sem starfar innan ramma ljósmyndastofunnar og safn áhugamanneskju sem tekur 

myndavélina með sér út í hversdaginn og skilur eftir frásögn í formi albúma. Hlutverk Sigríðar 

sem skrásetjarans, ljósmyndarans í þorpinu, sem ætlað var að fanga gleði og hátíðlegar 

stundir er áþreifanlegt í safni hennar. Í safni hennar eru myndir af öllum stigum mannlegrar 

tilveru, allt frá æsku til elli. Við sjáum einnig kynslóðir Þingeyinga eldast og breytast, 

tískustrauma í fatnaði og hárgreiðslum. Einnig má greina í safni Sigríðar nýjar hefðir verða til 

þegar fermingarmyndatökur fara frá því að vera fátíðar yfir í að verða almennar, en einnig 

hefð sem er okkur fjarlægari í dag, myndir af látnum einstaklingum.  

 Í safni Ragnheiðar, albúmunum sex sem hún skildi eftir sig, sjáum við frásögn setta 

fram í ljósmyndum, við fylgjum henni fram æviveginn og greinum merkingu í uppröðun og 
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samspili myndanna. Við sjáum hvernig albúmið fangar þetta fyrirbrigði, fjölskylduna, þar sem 

tengsl eru viðameiri og flóknari en eingöngu þau sem ná til kjarnafjölskyldunnar, þessarar 

fjölskyldu sem við búum til sjálf yfir ævina og hefur lítið með blóðtengsl að gera. Við sjáum 

Ragnheiði fanga gleði, sumardaga og fegurð æskunnar í myndum sínum, þessa ósk um 

veruleikann sem ljósmyndir birta okkur þar sem sorgir og erfiðleikar eru víðs fjarri. Einnig 

sjáum við þátt ljósmyndarinnar í framsetningu sjálfsins, hvernig við reynum að setja okkur á 

svið frammi fyrir linsu myndavélarinnar, meðvituð um hvað við viljum að ljósmyndin nái að 

skrásetja um okkur sjálf.  

 

 
Mynd úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur. Hér má sjá Sigríði nota glerplötu (af þurrplötugerð) sem var þess eðlis að 
hægt var að taka tvær myndir á sömu plötu. Þessa gerð platna þar sem fleiri en ein mynd var tekin á hverja plötu 
varð vinsæl hér á landi upp úr 1930 og Sigríður notaði hana síðustu árin sem hún starfaði (SI 5437). 

 

 Þegar ég hef verið spurð út í titil sýningarinnar Að fanga þig og tímann, hver sé 

eiginlega þýðing hans, hef ég stundum sagt að þar að baki standi í raun viss ósk. Sú ósk að mér 

hafi með rannsóknarvinnu minni á ævi og kjörum þeirra Sigríðar og Ragnheiðar og 

ljósmyndasöfnum þeirra tekist að fanga vissa sýn á þessar konur og ljósmyndir þeirra. Það er 

ljóst að mínu mati að sú túlkun sem ég valdi hefði getað verið allt öðruvísi í höndum einhvers 

annars. Ég er líkt og ljósmyndarinn, stend með fingurinn á takkanum og smelli af, vel einhverja 

sýn sem mér finnst eiga erindi, vera falleg eða heillandi. Ljósmyndasöfn þeirra Ragnheiðar og 
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Sigríðar bjóða upp á fjölda nálgana og engin ein leið endilega réttari en önnur. Það var mér 

hins vegar ljóst þegar ég var komin á kaf í ljósmyndir og skjöl þeim tengdum að þetta væri 

leiðin sem ég vildi fara. Í næsta kafla verður farið ítarlega ofan í þetta ferli, þar er 

sýningarvinnunni lýst og reynt að gera lokaútkomunni skil. Þar verður gerð grein fyrir þeim 

þemum sem enduðu á sýningunni en þau þemu spruttu upp úr því sem hér hefur komið fram 

og þeirri óskhyggju minni að fanga eitthvað með ljósmyndum þeirra og orðum mínum sem 

mér fannst eiga erindi til þeirra sem hana sæju.  
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3. Sýningin Að fanga þig og tímann verður til 
 
Það er eitt að fá hugmynd að sýningu sem þessari og annað að hrinda henni í framkvæmd. 

Þegar ég fór að kynna mér söfn Ragnheiðar og Sigríðar til hlítar varð mér ljóst að verkefnið 

framundan, að velja úr þessum þúsundum mynda, yrði þrautinni þyngra. Til þess að mér væri 

það kleift yrði ég að setja fram vissan ramma til að vinna eftir, líkt og rannsóknarspurningu 

eða spurningar sem stýrðu mér áfram. Þær rannsóknarspurningar komu smám saman í ljós 

eftir að ég kynntist þeim Ragnheiði og Sigríði betur, bæði sem persónum og ljósmyndurum. Í 

kaflanum hér á undan fór ég yfir þá sögu, þ.e. lýsti því hvaða mynd varð til af þeim Sigríði og 

Ragnheiði eftir að ég hafði reynt að glöggva mig á heimildum þeim tengdum og setja 

ljósmyndir þeirra í samhengi við ævi og örlög þessarra tveggja kvenna.  

 Líkt og aðrir sýningarstjórar stóð ég frammi fyrir ótal spurningum á meðan á 

sýningarferlinu stóð. Allskyns hugmyndir sem voru til staðar í upphafi urðu fyrir breytingum, 

það sem stóð til að yrði á einn veg varð á einhvern annan. Hluta þessara breytinga má 

sennilega rekja til þess að þetta er fyrsta sýningin sem ég stend að, reynsluleysi og óvæntar 

uppákomur setja sitt mark á vinnu sem þessa. Ef ég væri beðin að lýsa þessu ferli myndi ég 

segja að þetta sé á vissan hátt lífrænt ferli þar sem óvæntir hlutir eru sífellt að gerast. Að 

sjálfsögðu lá til grundvallar viss áætlun og sýn á það hver lokaniðurstaðan yrði en ekki ólíkt 

því þegar fengist er við eigindlegar rannsóknir innan háskólastofnana, kemur eitt og annað í 

ljós þegar haldið er af stað, jafnvel eitthvað sem breytir því hvert rannsóknin leiðir mann. Í 

þessum kafla verður fjallað um sýningarferlið en það er erfitt að lýsa því nákvæmlega þar sem 

flest af því sem ég lýsi gerðist samtíða einhverju öðru, það var sífellt flæði og tengingar á milli 

atburða og eitt hafði áhrif á annað, t.d. höfðu hagnýtir þættir á borð við sýningarrými áhrif á 

hvernig var valið inn í hvert þema sýningarinnar. Ég vona þó að þrátt fyrir skýr skil á milli 

undirkafla þar sem ferlinu er skipt upp og því gerð skil standi eftir mynd af því hvernig sýningin 

Að fanga þig og tímann varð til.  

 Undirbúningur sýningarinnar stóð yfir frá haustmánuðum 2017 fram til opnunardags 

sýningarinnar þann 1. maí 2018. Ég flæktist á milli landshluta á þessum tíma, búsett í Reykjavík 

en með sýningarvinnuna aðallega fyrir norðan fyrir utan það sem ég gat unnið á tölvu. Ég gat 

í raun aldrei tekið annað en tarnir í sýningarvinnunni, hafði öðrum skyldum að gegna en þetta 

gekk allt að lokum. Þar höfðu margir þættir áhrif. Ég fékk mjög góða vinnuaðstöðu á skrifstofu 

og í lesrými á efstu hæð Safnahússins á Húsavík. Þar umkringdu mig átthagarit, t.d. Árbók 
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Þingeyinga og Saga Húsavíkur og Héraðsskjalasafnið var í raun og veru handan við hornið. Sif 

Jóhannesdóttir forstöðumaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga og Snorri Guðjón 

Sigurðsson héraðsskjalavörður og umsjónarmaður Ljósmyndasafnsins voru mér einnig alltaf 

til aðstoðar og ég get ekki séð að þessi sýning hefði orðið til ef stuðnings þeirra hefði ekki 

notið við. Ég gat í örfáum skrefum leitað inn á skrifstofur til þeirra og eftir að vinnan við að 

koma sýningunni upp á vegg hófst hafði ég óheftan aðgang að sýningarrýminu. Ljóst er að fyrir 

óreyndan sýningarstjóra var ómetanlegt hve góð aðstaðan var og hve mikinn stuðning ég 

hafði allan tímann. Eitt af því sem varð sennilega til að létta mér hvað mest skrefin var að ég 

þurfti ekki að hugsa um peningahliðina, þ.e. ég bar ekki aðra ábyrgð en að bera alla 

kostnaðarliði undir Sif og fá samþykki hennar sem forstöðumanns og halda utan um alla 

reikninga og nótur og færa henni. Það er ljóst að þetta er ekki alltaf þannig, sýningarstjórar 

þurfa oftar en ekki að halda utan um fjárhagslegar hliðar verkefna alveg einir og bera ábyrgð 

á því hvernig tekst að halda utan um krónurnar. Ég var óneitanlega heppin að þurfa ekki að 

hugsa út í þessa hlið mála. Vissulega þurfti ég að laga hugmyndir mínar að því fjármagni sem 

um var að ræða og taka því ef eitthvað var ekki hægt, það var viss lærdómur í sjálfu sér, en ég 

er þakklát fyrir að staðan hafi verið þessi varðandi þessa fyrstu sýningu sem ég kem að, nægur 

annar lærdómur beið mín. Þegar ég lauk vinnu á kvöldin naut ég góðs af samveru við 

fjölskylduna mína fyrir norðan og ég held að án þess hefði fjarvera frá manni og barni reynst 

erfiðari. Ég tel að allt þetta hafi haft áhrif. Kaffibollarnir með Jóni Ármanni stjúpa mínum og 

endurminningar hans um Sigríði Ingvars og fjölskylduna í Bjarnahúsi, grufl yfir myndum með 

pabba og mömmu þar sem ég fékk ómetanlega aðstoð við að velja úr þessum hafsjó mynda, 

allt þetta rann saman til að auðvelda mér þessa för. Það er mér alveg ljóst, sérstaklega eftir á, 

að það er á engan hátt hægt að undanskilja það mannlega við svona reynslu og er í raun það 

sem gerir hana svo eftirminnilega.  

 Það er einnig mikilvægt að greina frá því að sýning sem þessi verður ekki til í tómarúmi, 

að baki hennar stendur ekki aðeins sýningarstjóri með tvær hendur tómar heldur stofnun, 

safn, sem stendur föstum rótum í samfélaginu og hefur mikla þýðingu fyrir Þingeyinga. Slíkt 

umhverfi hefur áhrif á það hver lokaútkoman verður og hverju er hægt að koma í framkvæmd. 

Einnig stendur sýningarstjórinn ekki eins og eyland heldur tengist sýningarferlið allt bakgrunni 

mínum sem þjóðfræðingi, sem safnamanneskju, en einnig þeim þekkingarheimi sem 

umkringir mig sem rannsakanda þegar ég stíg inn í þetta verkefni. Ég mun því gera grein fyrir 
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þessu, þ.e. innan hvaða stofnunar sýningin varð til og eins fyrir þeim heimildum og heimi 

þekkingar sem ég leitaði til.  

 

3.1 Menningarmiðstöð Þingeyinga 
 
Það var sumarið 2011 sem ég hóf fyrst störf sem sumarstarfsmaður hjá Menningarmiðstöð 

Þingeyinga. Síðan þá hef ég verið þeirrar lukku aðnjótandi að vinna þar við leiðsögn og ýmis 

sérverkefni líkt og úttekt á sýningarrýmum og útfærslu á sérleiðsögnum. Vinnan hjá 

Menningarmiðstöð Þingeyinga hefur óneitanlega mótað mig sem einstakling en einnig sem 

þjóðfræðing og safnamanneskju og þar hafa að sjálfsögðu helst haft áhrif þeir frábæru 

samstarfsmenn sem ég kynnst í gegnum árin.    

 Menningarmiðstöð Þingeyinga er stofnun sem hefur á sinni könnu samrekstur 

nokkurra safna í Þingeyjarsýslum. Skrifstofur Menningarmiðstöðvar Þingeyinga eru í 

Safnahúsinu á Húsavík þar sem grunnsýning Byggðasafns Þingeyinga er til húsa ásamt 

Sjómannasafni Þingeyinga og tveimur sýningarrýmum fyrir gestasýningar. Söfn sem tilheyra 

Menningarmiðstöð Þingeyinga en hafa starfsemi annars staðar en á Húsavík eru: Byggðasafn 

Suður-Þingeyinga á Grenjaðarstað í Aðaldal, Byggðasafn Norður-Þingeyinga á Snartarstöðum 

á Kópaskeri og sýningarstarfsemi í Sauðaneshúsi á Langanesi. Einnig er  Bókasafn Norðurþings 

rekið undir merkjum Menningarmiðstöðvarinnar. Að rekstri Menningarmiðstöðvarinnar 

standa eftirfarandi sveitarfélög: Þingeyjarsveit, Skútustaðahreppur, Norðurþing, 

Svalbarðshreppur og Langanesbyggð (Björn Ingólfsson, 2015:127 og Menningarmiðstöð 

Þingeyinga, heimasíða). Í Safnahúsinu á Húsavík er einnig að finna Héraðsskjalasafn 

Þingeyinga og skrifstofur héraðsskjalavarðar. Þar er einnig aðsetur Ljósmyndasafns 

Þingeyinga og Myndlistarsafns Þingeyinga (Menningarmiðstöð Þingeyinga, heimasíða). Sjá má 

af þessu að starfsemi innan Menningarmiðstöðvar Þingeyinga er afar fjölbreytt og viðamikil 

og í mörg horn að líta. Því miður býr Menningarmiðstöðin við vissa fjáreklu og fjöldi 

starfsmanna er mestur á sumrin þegar ferðamenn eru á svæðinu og sækja söfnin heim. Það 

eru aðeins rétt rúm fjögur stöðugildi við Menningarmiðstöð Þingeyinga, af þeim eru rétt um 

eitt og hálft ætlað starfsemi byggðasafnanna. 

 Það er nauðsynlegt að gera grein fyrir mikilvægi safnastofnana líkt og 

Menningarmiðstöðvar Þingeyinga fyrir þau samfélög sem þau tilheyra. Í inngangi bókarinnar 

Byggðasöfn á Íslandi segir Sigurjón Baldur Hafsteinsson að líta megi byggðasöfnin sömu 
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augum og þjóðarsöfn ríkja. Þjóðarsöfn hafi verið túlkuð sem menningarlegar stjórnarskrár 

þjóðríkja sem haldi á lofti efnislegum birtingarmyndum þjóðarhugmyndarinnar hverju sinni. 

Þau eru sköpuð með samtakamætti fjölda einstaklinga og svipað má segja um byggðasöfnin. 

Byggðasöfnin á Íslandi eiga sér upphaf í samfélagslegum breytingum í upphafi 20. aldar. 

Íslenskt þjóðfélag tók hröðum breytingum á örfáum áratugum og barátta fyrir sjálfstæði 

þjóðarinnar og innreið nútímans framkölluðu vissar áskoranir fyrir íslenskt samfélag. Vaxandi 

búferlaflutningar Íslendinga frá sveitum landsins til þéttbýlli staða kveiktu áhuga brottfluttra 

sem og heimamanna á menningarsögu strjábýlli svæða og vaxandi þjóðernisstefna hafði þar 

einnig áhrif (Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2015:7). Upp úr 1940 fer af stað bylgja í 

uppbyggingu byggðasafna á Íslandi en fram að því hafði Þjóðminjasafn Íslands það hlutverk 

að varðveita menningarminjar Íslendinga. Fyrstu lögin sem tengdust byggðasöfnum á Íslandi 

voru sett 1947 og voru byggðasöfn hugsuð sem stofnanir með nána samfélagslega tengingu, 

þ.e. að þau væru fyrst og fremst söfn tiltekinna héraða eða byggðarlaga og ættu að safna 

gripum sem sérstaklega tengdust og höfðu sérstöðu fyrir svæðið, atvinnu- og þjóðlíf þess. 

Lögin ýttu undir söfnun muna um allt land þar sem einstaklingar og félagasamtök lögðu sitt á 

vogarskálarnar í sinni heimabyggð (Helga Vollertsen, 2013:13). Sigurjón Baldur Hafsteinsson 

segir að líkt og með þjóðarsöfnin megi líta á byggðasöfnin sem ígildi sáttmála fólks um með 

hvaða hætti fortíðarinnar skal minnst og hvernig skuli tengja þá minningu við samtímann 

(Sigurjón Baldur Hafsteinsson, 2015:15).  

 Í Þingeyjarsýslu var það Bændafélag Þingeyinga sem hóf söfnun á sjötta áratug 20. 

aldar og opnaði Byggðasafn Suður-Þingeyinga á Grenjaðarstað árið 1958 (Björn Ingólfsson, 

2015:117-119). Var það fyrsti sprotinn að þeirri merku stofnun sem Menningarmiðstöð 

Þingeyinga er í dag. Sigurjón bendir á að byggðasafnahreyfingin sem hófst um miðja 20. öld 

hafi verið félagsleg hreyfing sem miðaði að því að stofnanabinda áhuga þúsunda einstaklinga 

á sögu og menningu tiltekinna svæða og væntingar um menntun komandi kynslóða (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 2015:15). Ég hef sem starfsmaður Menningarmiðstöðvar Þingeyinga 

sannarlega fundið fyrir þessari nánu tengingu heimamanna við Menningarmiðstöðina, hef 

starfað á þremur starfsstöðvum hennar við leiðsögn sem og sérverkefni og alltaf greint að að 

baki hverju safni standa margir einstaklingar, langur listi fólks sem hefur með stuðningi, 

gjöfum og sjálfboðavinnu komið ótrúlegum hlutum í verk. Ég þykist líka greina að það hlutverk 

Menningarmiðstöðvarinnar að varðveita sögu svæðisins hafi merkingu fyrir íbúana, þrátt fyrir 

að inn um dyrnar komi ekki hundruð manna á hverjum degi. Þessi nána tenging er auðvitað 
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jákvæð og setur einnig þrýsting á safnið að sinna hlutverki sínu sem skyldi. Það er ekkert nema 

jákvætt þrátt fyrir að það geti einnig reynst þeim sem skapa sýningu kvíðavaldandi á köflum.  

 Ég fer ekki í grafgötur með það að ég fann aðeins fyrir svoleiðis kvíða dagana fyrir 

sýningaropnun en mest var mér þó umhugað um að sýningin yrði Ragnheiði og Sigríði til sóma 

og að fólki sem þekkti þær fyndist útkoman ásættanleg. Ég tel reyndar að flóknar tilfinningar 

sýningarstjóra sem vinnur úr safneign stofnunar séu lýsandi fyrir stöðu safna í tengslum við 

þær gjafir sem þau taka við. Í greininni „Material object and immaterial collector“ fjallar 

safnafræðingurinn Caroline Bergeron um söfn og stöðu þeirra gagnvart þeim sem gefa til 

stofnunarinnar. Þótt greinin fjalli helst um safnara sem gefa heildstæð og vegleg „söfn“ sín til 

safnastofnana má heimfæra margt í greininni upp á þær gjafir sem söfn taka við á hverjum 

degi. Sem starfsmaður hef ég í ófá skipti tekið á móti og beint fólki sem gefa vill gripi, 

ljósmyndir eða skjöl til safnsins í rétta átt, þ.e. til skjalavarðar eða forstöðumanns, en ég hef 

einnig aðstoðað við að bera kassa niður í geymslur safnsins. Bergeron bendir á að efnislegir 

hlutir séu alltaf samofnir lífi okkar og að baki þeim búi jafnvel mjög þýðingarmikil mynstur. 

Hlutirnir eru framhald af okkur sjálfum, leið okkar til tjáningar, til að búa okkur til heimili og 

sýna út á við hver við erum og eru jafnvel stór hluti sjálfsmyndar okkar, eins og þegar um 

safnara er að ræða (Bergeron, 2012:242-244). Í tilviki ljósmyndasafna Sigríðar Ingvarsdóttur 

og Ragnheiðar Bjarnadóttur má sannarlega segja að söfnin standi fyrir eitthvað stærra, 

afrakstur áratuga vinnu hjá Sigríði sem ljósmyndara og afar persónulegt og merkingarþrungið 

safn Ragnheiðar. Bæði söfnin voru því veglegar og stórar gjafir.  

 Bergeron greinir gjafaferlið sem fer fram á söfnum út frá kenningum félagsfræðingsins 

Marcel Mauss um „gjöfina“. Við myndum félagsleg tengsl með gjöfum, hvort sem við erum 

þiggjendur eða gefendur. Að gefa gjöf felur í sér bendingu til viðtakanda hennar um að þiggja 

og að þiggja gjöf felur í sér „loforð“ um einhverskonar endurgjald hvort sem það felur í sér 

gjöf eða þakklæti. Gjöfin er aldrei fullkomlega aðskilin frá gefandanum, hún stendur táknrænt 

fyrir hann og tilheyrir honum því áfram. Í tilviki safna er sérstaklega áhugavert að skoða 

„endurgjaldið“ í tengslum við þær gjafir sem söfn þiggja. Við fyrstu sýn mætti halda að 

aðallega sé um að ræða lagalegan gjörning þar sem safnið tekur við gjöfinni og undirritað er 

sérstakt afsal þar sem sérstaklega kemur fram að safnið sé leyst undan hverskyns endurgjaldi. 

Hins vegar á sér yfirleitt stað einhverskonar endurgjald þar sem söfn þakka fyrir sig, nefna 

gefanda við sýningar á gripum og halda vel utan um uppruna gripa. Bergeron bendir á þau 

vandræði sem geta komið upp á í því félagslega ferli sem gjafagjörningur er, sérstaklega 
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varðandi stærri gjafir safnara, þar sem safnarar og söfn takast jafnvel á um hvernig skuli farið 

með gjöfina eftir að hún er komin inn á safnið. Að mati hennar gefa safnarar „söfn“ sín til að 

skilja eitthvað eftir sig, safnið er að þeirra mati eðlilegur arftaki sem vegna starfsemi sinnar 

getur hlúð að gjöfinni og varðveitt hana (Bergeron, 2012:242-244). Þetta á einnig við hinn 

„venjulega“ gefanda að mínu mati. Mörgum árum eftir að gripur er gefinn til 

Menningarmiðstöðvar Þingeyinga eða undirdeilda þess leitar fólk á safnið og vill vita hvort 

gripurinn sé ekki örugglega þar og hvar hann sé þá nákvæmlega. Stundum spyr fólk af hverju 

gripurinn sé ekki uppi við á sýningum og eins finnur maður á fólki sem gefa vill eitthvað til 

safnins að það hefur velt ýmsu fyrir sér áður en sú ákvörðun var tekin, sérstaklega þegar um 

ræðir gripi sem tilheyrðu einhverjum nákomnum en þau eru nú ábyrg fyrir. Ég hef oftar en 

ekki fengið spurningu frá ættingjum mínum sem safnamanneskja um hvað eigi að gera við hitt 

og þetta, hvort viðkomandi gripur eða skjal eigi heima á safni o.s.frv. Það er ljóst að nándin 

sem byggðasöfn búa við gagnvart nærsamfélagi sínu eykur einnig á nándina við gefendur og 

það getur skapað spennu. Þessi vitneskja fylgdi mér við gerð sýningarinnar Að fanga þig og 

tímann. Hún stjórnaði mér ekki en mér var ljós sú siðferðislega skylda sem 

Menningarmiðstöðin hefur gagnvart gefendum sínum. Það er einnig nóg að líta til þess 

stofnanaumhverfis sem umlykur Menningarmiðstöð Þingeyinga, þ.e. hlutverks þess sem 

viðurkennds safns,12 til að öðlast tilfinningu fyrir þeirri ábyrgð sem sett er á stofnanir sem 

þessar. Má þá til dæmis líta til siðareglna ICOM13 sem íslensk söfn eiga að fylgja í starfsemi 

sinni. Í grein 6.7. er t.d. fjallað um safnkost sem tengist samtímasamfélögum: 

 

 

 
12 Safnaráð Íslands sér um viðurkenningu safna samkvæmt 10. gr. íslensku safnalaganna. Visst umsóknarferli 
felst í því að fá titilinn „viðurkennt safn“ þar sem tekið er tillit til fjölda þátta í umgjörð og starfsemi safnsins. 
Þar eru skilmálar varðandi húsnæði, öryggismál, aðgang, skráningarkerfi og faglegt starf. Viðurkenningin veitir 
söfnum vissan gæðastimpil þegar kemur að umsóknum, t.d. úr Safnasjóði (Safnaráð, Hvað er viðurkennt safn?). 
13 Alþjóðaráð safna (ICOM) eru alþjóðleg og óháð samtök safna og faglærðra safnmanna, stofnuð til 
framdráttar safnfræðum og öðrum fræðum sem varða rekstur og starfsemi safna. Siðareglur ICOM fyrir söfn 
eru grundvöllur samtakanna. Í reglum þessum er kveðið á um lágmarksstaðal fyrir starfsemi og starfshætti 
safna og starfsliðs þeirra. Starfssiðareglur ICOM voru samþykktar einróma á 15. allsherjarþingi ICOM í Buenos 
Aires í Argentínu 4. nóvember 1986. Á 20. allsherjarþingi samtakanna í Barcelona á Spáni 6. júlí 2001 voru 
samþykktar á þeim breytingar og titlinum breytt í Siðareglur ICOM fyrir söfn. Reglurnar voru enn 
endurskoðaðar og núgildandi útgáfa samþykkt á allsherjarþingi ICOM í Seoul í Suður-Kóreu 8. október 2004 
(Siðareglur ICOM). 
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6.7 Notkun safnkosts frá samtímasamfélögum  

Notkun safnkosts frá samtímasamfélögum krefst virðingar fyrir mannlegri reisn, hefðum og 

menningu þeirra samfélaga sem hann kemur úr. Slíkan safnkost skal nota til að stuðla að velferð 

fólks, þróun samfélagsins, umburðarlyndi og virðingu með því að styðja fjölmenningarlega, félagslega 

og fjöl- tyngda tjáningu.                                                                                          

(Siðareglur ICOM) 

Það er hverjum sem skoðar söfn Sigríðar og Ragnheiðar ljóst að þarna eru heimildir sem eru 

ómetanlegar og þær tengjast á margvíslegan hátt samfélaginu sem Menningarmiðstöð 

Þingeyinga þjónar. Ljósmyndir af kynslóðum Þingeyinga eru í safni Sigríðar og persónuleg 

fjölskyldusaga í safni Ragnheiðar. Því eru ótal núlifandi Þingeyingar sem tengjast þessum 

heimildum með einum eða öðrum hætti. Ég vissi að þarna væru heimildir sem ekki væru 

endilega eldfimar, hópurinn sem ég væri að fást væri ekki undirokaður eða jaðarhópur, en 

þetta væru engu að síður mjög persónulegar heimildir. Ljósmyndir standa fólki oft mjög nærri, 

fólk leitar uppi myndir af forfeðrum á Ljósmyndasafni Þingeyinga af því að það hefur einhverja 

þýðingu fyrir það. Þegar litið er til hve stórar gjafir þetta voru eykst á vissan hátt hugsun mín, 

safnamanneskjunnar, um endurgjaldið. Safn Sigríðar er ómetanleg heimild um samfélagið á 

Húsavík og í nærsveitum en ekki síður um samfélagsbreytingar á þessum tíma, frá 1915 til 

1942. Safn Ragnheiðar er saga hennar, sett fram í ljósmyndum, persónuleg og einlæg á vissan 

hátt, ómetanlegt innlit í líf konu, frá barnæsku fram á fullorðinsár. Einnig var mér ofarlega í 

huga að það væri gaman að vekja með þessu athygli á Ljósmyndasafni Þingeyinga, sérstaklega 

vegna þess að ómæld vinna hefur farið í að skrá og vinna úr þeim heimildum sem þar er að 

finna.  

 

3.2 Ljósmyndasafn Þingeyinga 
 
Ljósmyndasafn Þingeyinga er, líkt og áður sagði, hluti af Menningarmiðstöð Þingeyinga og er 

til húsa í Safnahúsinu á Húsavík. Stofndagur Ljósmyndasafnsins er 24. maí 1980 en þá opnaði 

Safnahúsið á Húsavík. Innan safnsins eru varðveittar um 150.000 ljósmyndir, ásamt efni á 

filmum. Markmið Ljósmyndasafnsins er að safna ljósmyndum og efni á filmu úr 

Þingeyjarsýslum en einnig er tekið á móti efni annarsstaðar frá þyki það falla að efni safnsins, 

t.d. myndum og filmum sem varða atvinnuhætti. Ljósmyndasafninu er skipt upp í tvo 
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meginhluta. Annar hlutinn er helgaður mannamyndum en hinn hlutinn ljósmyndum af öðrum 

viðfangsefnum. Á undanförnum árum hefur mikil vinna verið lögð í skráningu myndanna inn í 

gagnagrunn Ljósmyndasafnsins. Í þann gagnagrunn eru skráðar helstu upplýsingar um hverja 

mynd, hver tekur, af hverju myndin er o.s.frv. Myndirnar eru einnig flokkaðar eftir 

efnisorðum. Nákvæm skráning ljósmyndanna eykur heimildagildi þeirra fyrir notendur 

safnsins og komandi kynslóðir. Ljósmyndirnar eru hvort tveggja varðveittar í upprunalegu 

formi frumeintaksins, þ.e. sem framkölluð mynd, mynd á filmu eða plötu, og hins vegar eru 

þær skannaðar og varðveittar í gagnagrunni safnsins sem stafrænt eintak14 (Ljósmyndasafn 

Þingeyinga). Ábyrgðarmaður safnsins síðastliðin ár hefur verið Snorri Guðjón Sigurðsson en 

hann hefur haldið utan um safnið um leið og hann gegnir stöðu héraðsskjalavarðar. 

Ljósmyndasafnið hefur verið ágætlega virkt, sérstaklega mætti segja í tengslum við gagnvirkar 

sýningar þar sem samfélagið í kring er virkjað til þátttöku. Á hverju ári eru haldnar nokkrar 

greiningarsýningar á vegum safnsins bæði í sýningarrými Safnahússins og eins á netinu. 

Veturinn 2018 opnaði t.d. greiningarsýning á ljósmyndum úr safni Arnar Friðrikssonar þar sem 

gestum gafst tækifæri á því að reyna að glöggva sig á efni 120 mynda úr safni séra Arnar og 

veturinn 2019 var greiningarsýning upp úr ljósmyndum Sigurðar Péturs Björnssonar 

(Ljósmyndasafn Þingeyinga, sýningar). Þátttaka heimamanna í tengslum við þessar sýningar 

er yfirleitt góð. Eins má nefna að hópur eldri borgara heimsækir Safnahúsið reglulega yfir 

veturinn til þess að setjast yfir vissar myndir úr Ljósmyndasafninu og greina.  

 Í Ljósmyndasafni Þingeyinga eru varðveitt nokkur heildstæð söfn eftir ljósmyndara, 

bæði áhugaljósmyndara sem og lærða. Má þar nefna safn Eiríks Þorbergssonar sem var 

ljósmyndari á Húsavík um aldamótin nítján hundruð, hluta ljósmyndasafns séra Arnar 

Friðrikssonar og safn Sigurðar P. Björnssonar, eða Silla eins og hann var kallaður af 

Húsvíkingum. Silli tók ljósmyndir frá unga aldri og var síðar fréttaritari Morgunblaðsins í 70 ár 

(Ljósmyndasafn Þingeyinga: sýningar). Heildstæð söfn sem þessi eru um margt sérstök og gefa 

áhugasömum fræðimönnum tækifæri sem óskyldar myndir eftir ólíka höfunda gera ekki.  

 Innan raða þessara heildstæðu safna eru söfn Ragnheiðar Bjarnadóttur og Sigríðar 

Ingvarsdóttur. Líkt og fram hefur komið áður eru söfnin í eðli sínu mjög ólík, annað er safn 

 
14 Á síðustu árum hefur færst í aukana að efni skjalasafna og ljósmyndasafna sé fært yfir á stafrænt form. Er 
það að hluta til til að auka öryggi gagna sem þessara, þar sem stafræna eintakið varðveitist áfram þrátt fyrir að 
frumeintakið glatist, en eins er aðgangur að gögnunum bættur með þessu, auðveldara er að nálgast þau í 
gagnagrunnum og þetta hlífir frumeintakinu við meðhöndlun (sjá t.d. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2017:4-7).  
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atvinnuljósmyndara en hitt er safn áhugamanneskju. Eins eru þau varðveitt á ólíkum miðlum, 

í tilviki safns Ragnheiðar er um að ræða safn framkallaðra mynda sem varðveittar eru í sínum 

upprunalegu albúmum en safn Sigríðar er safn glerplatna eða svokallaðra þurrplatna. Í safni 

Ragnheiðar eru 2059 ljósmyndir, varðveittar í sex albúmum. Flestar myndanna eru eftir hana 

sjálfa en einnig er þar að finna myndir eftir aðra. Því miður er ekki skráð hvaða myndir 

Ragnheiður tók sjálf og hvaða myndir hún fékk frá öðrum. Ragnheiður var að sjálfsögðu 

áhugaljósmyndari, þó hún væri reyndar lærð í ljósmyndaiðn, hún tók myndir sér til gamans og 

var því sjálfsagt ekki upptekin af því að skrásetja nákvæmlega hver tók hvaða mynd. Safnið 

gaf Ragnheiður til Ljósmyndasafns Þingeyinga árið 2008, þegar hún var 96 ára gömul. Safn 

Ragnheiðar var skannað fljótlega eftir að það var gefið til Ljósmyndasafnsins og er því 

varðveitt á stafrænu formi. Plötusafn Sigríðar kom í eigu Ljósmyndasafnsins árið 1980 en þá 

færðu synir Sigríðar, Stefán og Ingvar Þórarinssynir, það safninu að gjöf. Í safni Sigríðar eru 

6.436 plötur. Safninu fylgdi spjaldskrá þar sem finna má nöfn þeirra sem eru á myndunum eða 

einhverjar upplýsingar er tengjast myndinni, stundum virðist það tengjast þeim sem greiddi 

fyrir myndina. Því miður vantar eitthvað af nöfnum og eins er stundum óljóst um hvað ræðir, 

t.d. vantar oftar en ekki nafn kvenna og barna þar sem aðeins er skráð nafn maka eða föður.  

 Við Snorri og Sif vissum að ein stærsta áskorunin við að komast af stað í 

sýningarundirbúningi yrði safn Sigríðar Ingvarsdóttur. Safn hennar hafði fram til haustsins 

2017 aðeins verið varðveitt á plötum. Að sjálfsögðu hafa framkallaðar myndir sem voru teknar 

af henni komið inn á safnið frá Þingeyingum en heildarsafn hennar var þó enn aðeins varðveitt 

sem glerplötur.15 Í raun er útilokað fyrir leikmann líkt og mig að glöggva sig almennilega á 

plötum. Jafnvel þótt negatívan sjáist vel er fyrir þann sem ekki hefur þjálfað auga 

ljósmyndarans og/eða þekkir vel tæknina erfitt að átta sig á gæðum myndarinnar fyrr en hún 

er orðin pósitív og búið að laga hana aðeins til. Á fyrstu dögunum var mér ljóst að vinnan yrði 

um margt sérstök þar sem ég varð í raun að bíða eftir ljósmyndum Sigríðar Ingvarsdóttur, 

ómögulegt var að reyna að velja úr plötunum. Það var því mjög ánægjulegt að stjórn 

Menningarmiðstöðvar Þingeyinga veitti Ljósmyndasafninu fjármagn til þess að vinna myndir 

Sigríðar yfir á stafrænt form. Til þess þurfti að kaupa réttan búnað og ráða starfsmann í þetta 

verkefni. Þessi vinna, þ.e. að flytja skannað pósitívt eintak af plötunum yfir í stafrænan 

 
15 Fjallað var um þurrplötur, þá tegund glerplatna sem Sigríður Ingvarsdóttir notaði í kafla 1.7 og um eldri gerð 
glerplatna, svokallaðar votplötur í kafla 1.2.  
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gagnagrunn, féll í hlut Hörpu Ásgeirsdóttur og Snorra. Um leið og viss fjöldi varð til af 

stafrænum eintökum fékk ég fyrstu myndirnar í hendur og síðan bættust við myndir með 

reglulegu millibili. Án þessarar vinnu, þ.e. flutnings myndanna á plötunum yfir á stafrænt 

form, hefði ég aldrei getað nálgast safn Sigríðar líkt og ég gerði. Engin leið hefði verið fyrir mig 

að átta mig á heildarmynd safnsins eða velja úr það sem ég vildi. Þessi afritun myndanna yfir 

á stafrænt form var þó ekki aðeins í mína þágu því að varðveisla safns Sigríðar er nú betur 

tryggð þar sem til er stafrænt eintak af plötunum og eins er plötunum sjálfum hlíft við að vera 

meðhöndlaðar.  

 Eitt af því sem kom í ljós þegar við Snorri fórum að skoða myndir Sigríðar betur var að 

sennilega væri hluti safns Eiríks Þorbergssonar og fleiri ljósmyndara sem á eftir honum 

störfuðu á Ljósmyndastofu Húsavíkur, allt til ársins 1915, varðveittur í safni Sigríðar. Talsverð 

vinna fór í að aldursgreina plöturnar, þ.e. að reyna að átta sig á því hvaða plötur tilheyrðu 

Sigríði og hverjar Eiríki eða einhverjum öðrum. Til þess að glöggva mig á aldri myndanna 

skoðaði ég myndir þar sem ég taldi mig geta séð aldur fólks nokkuð vel, t.d. kornabarna og 

bar saman við spjaldskrána og leitaði mér síðan upplýsinga um fæðingarár viðkomandi 

einstaklings. Smám saman kom í ljós hvar Sigríður tekur við sem ljósmyndari árið 1915. Það er 

ekki tryggt að ágiskun mín standist fullkomlega en í samráði við Snorra sem þekkir stílbragð 

Eiríks Þorbergssonar nokkuð vel var hægt að glöggva sig á skiptingunni. Það verður að teljast 

markvert að geta á þennan hátt bætt við myndum í safn Eiríks Þorbergssonar ljósmyndara en 

myndasafn hans er ómetanleg heimild um fyrstu ár í rekstri ljósmyndastofu á Húsavík um 

aldamótin 1900, sem og um hann sem ljósmyndara. Að lokum stóð ég uppi með aðgang að 

heildarsöfnum Sigríðar og Ragnheiðar á stafrænum eintökum sem auðveldaði mér alla nálgun 

á verkefnið. Í köflum 3.4 til 3.7 mun ég lýsa því hvernig ég nálgaðist það verkefni að velja úr 

þessum fjölda mynda. Það val fór ekki fram utan víðara samhengis og ég leitaði mér annarra 

upplýsinga um Sigríði og Ragnheiði til að átta mig á því hvaða sögu ég vildi segja gestum 

sýningarinnar. Að lokum kom í ljós að sú saga var byggð á fjölbreyttum heimildum og 

heimildaleit sem færði mér allskonar gimsteina í hendur.  

 

3.3 Skjalasafn, bækur og blöð  
 
Þegar ég hóf að hugleiða hvaða leiðir væru færar til að gera söfnum Ragnheiðar og Sigríðar 

skil var mér ljóst að ég gæti tekist á við söfnin þeirra sem listaverk án stærra samhengis þar 
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sem hver mynd eða hvert verk, stæði í raun eitt og sjálfstætt. Ég gæti valið það besta, það 

sem mér þætti áhugavert og látið þar við sitja. Það hefði þó verið fjarri því hvernig ég nálgast 

hlutina, sem þjóðfræðingur vil ég rýna í stærra samhengið, sjá hvernig hlutir tengjast og verða 

til. Ein nálgun hefði verið að láta persónur Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur 

liggja á milli hluta, fyrir utan stutt æviágrip þeirra væri óþarft að gefa æviferli þeirra meira 

rými. Líkt og með ljósmyndirnar sjálfar er sú nálgun mér framandi. Ég vildi reyna að ná utan 

um ævi þeirra og feril þeirra sem ljósmyndara og skilja og skynja þær á minn hátt sem 

manneskjur. Líkt og kom fram í kafla tvö valdi ég þá leið að leita ekki á náðir fjölskyldna þeirra 

heldur vildi ég reyna að búa til mína eigin mynd af þessum tveimur konum. Líkt og kom fram 

í kafla 1.10 má skoða athafnir einstaklinga í daglegu lífi og það sem við búum til og sköpum í 

hversdeginum sem endurspeglun á þeim gildum sem við höldum í hávegum. Ljósmyndir, líkt 

og aðrar persónulegar heimildir sem við skiljum eftir okkur, eru alltaf túlkun okkar á samtíma 

og fortíð. Þar sem þær Sigríður og Ragnheiður eru báðar horfnar þessum heimi var enginn 

möguleiki að taka viðtal við þær og ná utan um reynslu þeirra á þann hátt. Því var ljóst að til 

þess að nálgast persónulega reynslu þeirra varð ég að leita eitthvað annað.  

 Í fyrstu var ég uggandi, hvert á ég að leita? Hvað ef ég finn ekkert um þær? Alþekkt er 

að það er erfiðara að finna heimildir um konur en karlmenn, t.d. stóðu Þjóðskjalasafn Íslands 

og önnur skjalasöfn á Íslandi fyrir sérstöku átaki árið 2015 undir nafninu Skjöl kvenna. Þar var 

sérstaklega kallað eftir skjölum frá konum inn á skjalasöfn landsins og forsendur ákallsins voru 

að mun færri skjöl frá konum er að finna þar og að þarna er um að ræða mjög verðmætar 

heimildir sem geta borið vitni um íslenskt samfélag, þróun þess og stöðu kvenna hverju sinni 

(Þjóðarátak í söfnun á skjölum kvenna, 2015). 

 Mín fyrstu skref voru að leita á netinu, sennilega er það orðið fyrsta skref margra sem 

fást við rannsóknir á einstaklingum. Þar fann ég minningargreinar um konurnar báðar og 

einnig viðtalsgrein við Ragnheiði Bjarnadóttur í tilefni 100 ára afmælis hennar. Næsta skrefið 

var þá skjalasafnið. Á Héraðsskjalasafni Þingeyinga er að finna skjöl frá Þingeyjarsýslum, bæði 

er um að ræða persónuleg skjöl, s.s. bréf, dagbækur og annað frá einstaklingum og einnig er 

þar að finna fjöldann allan af opinberum skjölum sem tengjast ýmsum félögum, stofnunum 

og fyrirtækjum í Þingeyjarsýslum. Einnig sér skjalasafnið um móttöku og varðveislu á öllum 

skjölum sem falla undir skylduskil á svæðinu. Héraðsskjalasafnið var sett á fót 1958 og hefur 

síðan þá þjónað bæði fræðimönnum og áhugafólki við rannsóknir sínar (Héraðsskjalasafn 

Þingeyinga). Það kom mér á óvart þegar ég hóf að vinna sem sumarstarfsmaður hjá 



 98 

Menningarmiðstöð Þingeyinga hve viðamikil starfsemi Héraðsskjalasafnsins er og einnig kom 

ánægjulega á óvart hve margir vilja nýta sér þau gögn sem þar eru.  

 Skjalasöfn gegna mikilvægu hlutverki í varðveislu fortíðar. Án þeirra væri vitneskja 

okkar um heiminn takmörkuð en sagnfræði hefur t.d. sem fræðigrein lengi nýtt sér skjalasöfn 

til að endurskapa fortíðina, ná utan um staðreyndir og komast nær einhverskonar sannleika. 

Það er þó ekki svo að öll skjöl sem liggja í skápum skjalasafna séu án fordóma eða alltaf sönn 

en þau standa þó fyrir vissa sýn á fortíðina (Kenosi, 1999:22). Skjalasöfnin sem slík geta einnig 

skapað vissa sýn á fortíðina, þ.e. að þar sé fátt að finna, það upplifði ég á eigin skinni því að 

við fyrstu sýn virtust engin skjöl vera sérstaklega tengd Ragnheiði og Sigríði. Mér varð ljóst að 

til að finna skjöl tengd þeim yrði ég að fara krókaleiðir og fór því í gegnum skjöl sem varðveitt 

eru frá Þórarni Stefánssyni, eiginmanni Sigríðar, og Bjarna Benediktssyni, föður Ragnheiðar. 

Þarna voru tveir menn sem ég gat án nokkurs vafa fundið fjölda skjala frá og voru nátengdir 

því sem ég var að rannsaka. Í safni Þórarins fann ég nokkur bréf frá Sigríði til Þórarins16. Í safni 

Bjarna fann ég afrit af svari Ragnheiðar til Þjóðháttasafns Íslands, afrit af samansettri bók um 

fjölskyldu Ragnheiðar þar sem fjöldi endurminninga frá ýmsum einstaklingum innan hennar 

voru settar saman. Ég leitaði einnig í skjalasafni Friðriks A. Friðrikssonar prests á Húsavík. Þar 

fann ég líkræðu um dóttur og föður Sigríðar en hún var haldin við sameiginlega útför þeirra 

og minningarstund í Húsavíkurkirkju áður en Margrét litla var jarðsett og líkkista Ingvars var 

flutt vestur. Þar var einnig líkræða Sigríðar flutt við útför hennar 1972. Þar sem Friðrik A. 

Friðriksson prestur tengdist Sigríði fjölskylduböndum, en sonur Sigríðar og dóttir Friðriks 

giftust, þekkti Friðrik Sigríði vel og mikil vinátta var á milli þeirra Friðriks og Getrudar konu 

hans og Sigríðar. Einnig fann ég bréf frá Ingvari syni Sigríðar sem hann skrifaði til móður sinnar 

þegar hann var skólapiltur á Akureyri. 

 Út frá heimildum tók ég að draga upp einhverja mynd af Sigríði og Ragnheiði. Það var 

afar áhrifamikið að lesa bréfin hennar Sigríðar og ræðuna um Margréti litlu og Ingvar, ég 

viðurkenni að rannsakandinn komst við að lesa um þennan rosalega harm sem Sigríður þurfti 

að upplifa á einum degi. Ég skrifaði skjölin upp og sendi ættingjum Sigríðar, fannst sem þau 

yrðu að fá að sjá þetta og með því var ég einnig að veita þeim vissa hlutdeild í rannsókninni. 

Ég veit að þau deildu þessu inn á sameiginlega facebook-síðu sem tengist stórfjölskyldu 

 
16 Brot úr þessum bréfum má sjá í kafla 2.2 og 2.4 þar sem fjallað er um líf Sigríðar á Húsavík, síðar í þessum 
kafla og eins í kafla 3.10  gerð sýningartexta. 
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Sigríðar á Ísafirði þar sem allir sem vildu gátu lesið. Eitt skjalið sem ég fann, skjalið sem varð 

til þess að ég fann að ég yrði að deila þessu með fjölskyldu Sigríðar, var svarbréf Jónasar Rafnar 

læknis á Kristnesi til Þórarins vegna veikinda Margrétar litlu, dagsett í júlí 1941. Þórarinn hefur 

greinilega leitað á náðir Jónasar af ótta um líf og heilsu litlu stúlkunnar þeirra Sigríðar. Mér 

fannst ég ekki geta notast við þetta bréf sem heimild án þess að deila því með ættingjum, vildi 

að þau væru meðvituð um að það væri til. Hér má sjá brot úr bréfinu:  

 

Kristnesi 16. júlí 1941 

Kæri minn! 

Mér þótti sorglegt að frétta um veikindi dóttur þinnar, og því lakara, að geta að öllum líkindum ekki 

orðið þér og þínum að því liði, sem ég hefði óskað. – Það þykir mér sennilegast, að hér séu 

eitlabólgur á ferð sem hafi náð tökum, þegar mótstaðan var veikluð eftir botnlangabólgu og 

uppskurð. Líklegast þykir mér að lungnaeitlar og lífhimnueitlar hafi bólgnað, og þá ef til vill síðar, 

t.d. á hálsi. Því miður stendur maður illa að vígi gagnvart þessu og verður að bíða þess að bólgurnar 

takmarki sig og komist í ró, svo að hiti lækki, þá fyrst er vanalega hægt að nota ljós og styrkjandi 

lyf. Meðan hiti er hár, verður að leggja aðaláhersluna á góða hjúkrun, hvíld og ró, og mér finnst 

alltaf vafasamt hvort sterk lyf verði til bóta vegna sinna aukaverkana. [...] 

Ég bið forláts á, að ég get ekki betur gert fyrir þig í þessu efni. Vonandi gengur þetta kast af og hiti 

lækkar, og þá er alltaf góð von um bata, þegar ungir eiga í hlut, þó maður annars verði að líta með 

alvöru á slíka hluti.  

Með bestu óskum til þín og þinna er ég þinn einl. 

Jónas Rafnar 

(Jónas Rafnar, 1941:16. júlí) 

 

Margrét litla lést sama dag og afi hennar þann 26. júlí, tíu dögum eftir að þetta bréf var ritað. 

Þegar maður rekst á svona skjal sem rannsakandi standa líf og örlög, gleði og sorgir þessa 

horfna fólks manni allt í einu svo nálægt og manni finnst maður nánast liggja á hleri, 

sérstaklega þegar þetta snertir jafn viðkvæma hluti og missi barns. Ég tel einnig að þetta 

undirstriki enn frekar mikilvægi heimilda sem þessara, þ.e. persónulegra heimilda þar sem 

einstaklingurinn er í forgrunni. Í bókinni Einsagan - Ólíkar leiðir: Átta ritgerðir og eitt 

myndlistarverk fást fræðimenn við heimildir af þessu tagi. Í bókarkaflanum „Tveir vinir: 

Tjáning og tilfinningar á nítjándu öld“ skrifar sagnfræðingurinn Sigrún Sigurðardóttir um 

persónuleg bréfaskipti á 19. öld og þá mynd af fortíðinni sem hægt er að draga upp eftir þeim 

heimildum. Þar segir Sigrún:  
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Persónuleg bréf eru að mörgu leyti yfirlýsing höfundarins um sjálfan sig og afstöðu hans til ýmissa 

atburða í heiminum. Þau eru einnig heimild um þá ímynd sem bréfritarinn skapar sér, meðvitað 

eða ómeðvitað, í huga viðtakanda bréfsins. Orðræða persónulegra bréfa mótast annars vegar af 

tjáningarhefðum í samfélaginu og hins vegar af því sambandi sem bréfritari og viðtakandi eiga í.  

(Sigrún Sigurðardóttir, 1998:149). 

 

Sigrún bendir á að nauðsynlegt sé að sá sem nýtir sér heimildir úr fortíðinni verði að átta sig á 

þeim málheimi, tjáningarreglum og táknkerfi sem höfundur gekk út frá. Þá er nauðsynlegt að 

setja einstakar heimildir í samhengi hverja við aðra og fá þær þannig til að mynda rökrænt 

samhengi. Rannsakandi verður einnig að taka tillit til þeirrar menningarheildar sem 

einstaklingur tilheyrði sem og hvernig formgerðir samfélagsins höfðu áhrif á hann (Sigrún 

Sigurðardóttir, 1998:149). Menningarheild vísar til þess hóps sem einstaklingurinn tilheyrir 

innan síns samfélags en Sigrún segir þá hópa vera afmarkaða og skapa sínar eigin 

hegðunarreglur og menningu. Menning sem mótast utan um þann þjóðfélagshóp lýtur eigin 

lögmálum og einstaklingurinn er mótaður af þeirri menningarheild sem hann tilheyrir. Sigrún 

bendir á að bréf sem ganga á milli einstaklinga innan slíkrar heildar séu ekki aðeins heimild 

um persónuleg viðhorf einstaklinganna sem rituðu þau, tilfinningar og tjáningu heldur séu þau 

einnig heimild um hvernig menningin setur einstaklingnum skorður. Einstaklingurinn geti ekki 

hafið sig yfir eigin vitund né heldur menninguna sem hann er hluti af (Sigrún Sigurðardóttur, 

1998:145). Í tilviki Sigríðar mætti líta til bréfanna sem gengu milli fjölskyldumeðlima hennar, 

frá henni til eiginmanns hennar og frá syni hennar til Sigríðar sjálfrar sem vitnisburðar um 

stöðu hennar innan þess hóps en bréfin bera einnig vitni um stærri samfélagshóp sem hún 

tilheyrir, þ.e. samfélagið í kringum hana á Húsavík. Gott dæmi um þetta stærra tengslanet eða 

menningarheild sem Sigríður tilheyrir má sjá í bréfi Sigríðar til Þórarins dagsettu 7. maí 1936:  

 

En jeg hef haft annríkt suma daga. Ingvar minn er upptekinn í prófinu þ. 4. lá Guðrún í rúminu, Erl. 

og Bogi og séra Þorgr, voru hjer í heimsókn og allan daginn var straumurinn til að endurnýja, jeg 

man ekki að hafa verið þreyttari, en jeg er stálhraust. Um kvöldið þ. 5. kom Árni Sig. með Kollu sína, 

Lára og Vilborg komu seinna. Kórarnir báðir voru að skemmta Kaupfj. mönnum og fjölsk. þeirra 

með söng. Skáldin: Sig. frá Arnarvatni, Sigurjón Fr., Jón á Einarst. og Karl Kristjánsson höfðu 

upplestur. Kvöldið áður bauð fjel. á Bíó. Dóttir þín var óánægð yfir að þú varst ekki í Kaupfj. svo að 

hún gæti orðið þessari gleði aðnjótandi.  
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Jæja, það átti sem sé að drekka afmæliskaffi Ingvars um kvöldið. Frú Havsten kom með Hannes, og 

þegar þessi Kaupfj. gleðskapur var um garð gengin Lára, Vilb., prestshjónin, Kári á Hallbjs. og Hrólfur 

á Þverá, og þá sendi ég nú eftir sýslm. og seinna kom Einar Reynis, en það fór í hart á milli þeirra, 

sýslum. sagði að ómögul. væri að halda spítalafund fyr en sýslunefnd væri búin að kjósa fulltrúa 

samkv. reglugjörðinni. 

(Sigríður Ingvarsdóttir, 1936:7. maí) 

 

Í þessu litla bréfbroti sjáum við gesti bera að garði hjá Sigríði og viðburði, 

Kaupfélagsskemmtun og afmælisveislu, og Sigríður nefnir fjölda fólks á nafn. Við sjáum 

hvernig viss tengsl Sigríðar við samfélagið á Húsavík eru og hvers eðlis samskipti hennar eru 

við þennan hóp. Hún nefnir sýslumannshjónin og prestshjónin sem gesti í afmæliskaffi Ingvars 

sonar þeirra Þórarins, það gefur okkur vissa vísbendingu um stöðu Sigríðar í samfélaginu og 

hún nefnir að Þórarinn hafi ekki tilheyrt Kaupfélaginu en svo var oft með þá sem voru í 

sjálfstæðum búðarrekstri líkt og Þórarinn maður hennar.  

 Sigrún Sigurðardóttir bendir einnig á formgerðir samfélagsins og þau áhrif sem þær 

hafa á einstaklinga. Formgerðir geta verið bæði sýnilegar og ósýnilegar í samfélaginu eða 

þeirri orðræðu sem á sér stað innan þess. Dæmi um sýnilega formgerð eru t.d. stofnanir eins 

og menntakerfi eða fjölskylda en þær ósýnilegu birtast í samskiptamynstrum og 

tjáningarreglum. Formgerðir hafa mótandi áhrif á upplifun einstaklingsins af umhverfinu og 

sjálfum sér og hegðun einstaklinga. Það er þó ekki þannig að raunveruleg hegðun og upplifun 

séu alltaf í samræmi við það því að frelsi einstaklings felst ekki síst í því að hann sem 

vitundarvera er fær um að gera sér grein fyrir þeim hömlum sem samfélagið setur honum og 

hvernig hann bindur sig við viðtekin gildi og hegðunarreglur sem hamla frelsi hans. 

Formgerðirnar sem einstaklingurinn lifir innan hafa áhrif á tilfinningareynslu hans þar sem 

þær innræta honum æskilega hegðun og gildi sem einstaklingurinn leggur mat á sjálfan sig út 

frá17. Sigrún segir að færa megi rök fyrir því að þeir einstaklingar sem tilheyra sömu 

menningarheild búi yfir sameiginlegri reynslu þar sem sömu formgerðir hafa mótað þá, 

innrætt þeim sömu æskilegu hegðun og gildi og þar með mótað sjálfsmynd þeirra á svipaðan 

hátt. Einstaklingurinn vinni hins vegar úr áreiti umhverfisins á einstaklingsbundinn hátt og 

 
17 Sigrún útskýrir formgerð tilfinningana á þann hátt að þar sé átt við þá umgjörð sem skapast í hverri 
menningarheild fyrir sig um notkun einstakra orða og tjáningu tilfinninga. Hér er átt við æskilega og óæskilega 
notkun á einstökum orðum í samræmi við tilfinningareynslu einstaklingsins. Sigrún segir að með því að 
rannsaka formgerð tilfinninganna sé hægt að komast að því hvaða þættir hafa áhrif á tilfinningareynslu og 
tjáningu fólks (Sigrún Sigurðardóttir, 1998:147). 
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þannig breytist reynsla hans af umhverfi og atburðum sem hann deilir með öðrum, 

sameiginleg reynsla, í einstaklingsbundna reynslu. Þessi sameiginlega reynsla er afar mikilvæg 

einstaklingum og gerir þeim fært að skilja þær forsendur sem aðrir ganga út frá en án hennar 

væri einstaklingurinn algerlega háður sinni afstæðu upplifun á raunveruleikanum (Sigrún 

Sigurðardóttir, 1998:147-148).  

 Þegar litið er til formgerðanna sem mótuðu Sigríði er gott að líta til samfélagsins sem 

hún ólst upp í á Ísafirði og þess sem hún síðan eyddi ævi sinni í sem fullorðin kona, þ.e. 

Húsavík. Eins verður að horfa til enn stærra samhengis, þjóðfélagsins á Íslandi á þessum tíma, 

og hvaða gildi það voru sem mótuðu hana sem einstakling, t.d. í hlutverki sínu sem kona, 

móðir, eiginkona og ljósmyndarinn í þorpinu. Líkt og kom fram í köflum 2.1. til 2.6 reyndi ég 

að setja ævi Sigríðar í stærra samhengi og líta til þess hvað hefði mögulega mótað hana á 

lífsleiðinni sem einstakling og ljósmyndara. Til þess að reyna að skilja samfélagið á Húsavík á 

þessum árum sem ég fylgdi henni sem ljósmyndara (frá 1915 til 1942) leitaði ég í fjölda rita 

um Húsavík og nágrenni, t.d. Sögu Húsavíkur og Árbók Þingeyinga.18 Sumt af því sem ég las 

var ekki til þess gert að nýta það sem beina heimild heldur vildi ég reyna að móta í huga mínum 

umhverfi Sigríðar á þessum tíma. Þegar kom að Ragnheiði Bjarnadóttur hafði ég lýsingu 

hennar sjálfrar á uppeldisárum sínum á Húsavík, þ.e. svör hennar við spurningalista 

Þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins (Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983), og ég hafði einnig viðtal 

við hana í bók Sigurjóns Jóhannessonar Hirt af reka: Bútasaumur (Sigurjón Jóhannesson, 

2012). Í þessum endurminningarbrotum og eins í viðtalinu sér maður Ragnheiði máta sjálfan 

sig við formgerðir samfélagsins, hvað þótti æskilegt eða óæskilegt, viðeigandi og ekki 

viðeigandi. Dæmi um þetta er þegar Ragnheiður ræðir um bílprófið sitt. Hún varð fyrst kvenna 

til að taka bílpróf í Þingeyjarsýslum en Stína á Hóli, vinkona Ragnheiðar, hafði áður tekið 

bílpróf í Reykjavík. Svona lýsir Ragnheiður viðbrögðum fólks við stelpubílunum: 

  

 
18 Saga Húsavíkur var bókaröð sem kom út í fimm bindum á árunum 1981 til 2003. Þar er rakin saga Húsavíkur, 
byggða- og atvinnuþróun og farið yfir húsasögu Húsavíkur. Þar er einnig fjallað um allskyns félaga- og 
góðgerðarsamtök sem starfað hafa á Húsavík. Saga Húsavíkur er ítarlegt verk þar sem hægt er að glöggva sig á 
ólíkum þáttum í sögu og menningu bæjarins (Karl Kristjánsson, 1981, Björn Helgi Jónsson og Sæmundur 
Rögnvaldsson, 1998, 1999, 2001, Sæmundur Rögnvaldsson, 2003). Árbók Þingeyinga hefur komið út samfleytt 
frá 1958. Í ritinu birtast greinar fræðilegs efnis er tengjast Þingeyjarsýslum, sögur og ljóð og annálar úr hverjum 
hluta Þingeyjarsýslna. Umsjón með ritinu er í höndum Menningarmiðstöðvar Þingeyinga (Menningarmiðstöð 
Þingeyinga, Árbók Þingeyinga).  
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Við Stína á Hóli ókum báðar bílum og bílar okkar voru kallaðir stelpubílarnir og það þótti ekki mjög 

gæfulegt að hafa þá nálægt sér. Menn voru mjög hræddir að vera í bíl með mér [...]. Mér fannst 

fólk óöruggara í bíl með mér en karlmanni. Ég man þegar ég var í skipavinnu og Nóva kom og ég 

þurfti að bakka fram bryggjuna þá heyrði ég fólkið segja oftar en einu sinni: „Vitið þið að það er 

stelpa sem situr í bílnum og keyrir?" Þetta þótti dálítið skrýtið og fór í taugarnar á mér. Ég fór í 

skyrtu af bræðrum mínum og setti upp hálstau. Mér fannst lítilsvirðing að tala þannig um stelpuna. 

Skyrtan og bindið áttu að draga athygli frá því að þarna væri stelpa á ferð.  

(Sigurjón Jóhannesson, 2012:58-59) 

 

Það er áhugavert að Ragnheiður skuli hafa beitt fyrir sig því bragði að klæðast karlmannlega 

til að draga athygli frá því að hún væri kona. Í endurminningum hennar sem Þjóðháttasafnið 

varðveitir má sjá hana móta sig við kvenleikann eða hugmyndir samfélagsins um kvenleikann. 

Stóran þátt í endurminningum hennar eiga konurnar í kringum hana, móðir hennar, Bogga 

vinnukona sem hugsaði um Ragnheiði og systkini hennar á meðan þau bjuggu enn heima og 

aðrar konur sem tengdust móður hennar og æskuheimili (Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:1-4, 

6, 14-17, 19-21, 29, 30). Það má sjá af ólíkri sýn Ragnheiðar á þessar konur hvernig hún túlkaði 

stöðu þeirra og persónu og þá á vissan hátt sína eigin sem konu. ,,Ég hef sofið hjá konum sem 

eru orðnar þjóðsögur,“ segir Ragnheiður þar sem hún lýsir því hvernig hún deildi rúmi sem 

barn með hinum og þessum merkiskonum, t.d. Bríeti og Theodóru Thoroddsen (Ragnheiður 

Bjarnadóttir, 1983:4).  

 Ragnheiður mótast sem ung kona á tímum millistríðsáranna þegar tókust á í íslensku 

þjóðlífi hugmyndir um kvenleikann og stöðu kvenna í íslensku þjóðfélagi. Sigríður 

Matthíasdóttir sagnfræðingur fjallar um þessi átök í bók sinni Hinn sanni Íslendingur. Þar segir 

hún millistríðsárin hafa einkennst af átökum um gildi nútíðar og fortíðar, borgaramenningar 

og sveitamenningar, en vafasamt þótti að kvenleikinn samræmdist nútímalegum gildum og 

lifnaðarháttum. Í orðræðu þessara ára var lögð áhersla á móðurhlutverkið og að sérstakt eðli 

konunnar gerði henni það nánast ómögulegt að takast á við aðra ábyrgð en þau störf sem 

tilheyrðu heimilinu. Þær íhaldssömu raddir sem aðhylltust þessa þjóðernislegu kvenímynd 

héldu fast í hugmyndir um sérstakt eðlisfar kvenna sem gerði þeim ókleift að takast á hendur 

pólitísk störf eða ábyrgð utan heimilis. Konur áttu samkvæmt hugmyndum þessarar 

íhaldssömu þjóðernisstefnu fyrst og fremst að bera á herðum sér „þjóðlegt siðferði“ 

þjóðarinnar með því að annast uppeldi barna á „réttan“ hátt og vera sjálfar merkiberar 

íslenskrar þjóðar sem mæður og húsmæður. Hinn frjálslyndi armur kvennahreyfingarinnar á 
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Íslandi mátti í raun víkja fyrir hugmyndum hins íhaldssama arms og þrátt fyrir að hugmyndir 

um íslenskt nútímaþjóðríki sem byggði á gildum sveitasamfélagsins hafi mátt lúta í lægra haldi 

fyrir innreið nútímans átti það ekki við stöðu kvenna eða ríkjandi hugmyndir um kvenleikann 

(Sigríður Matthíasdóttir, 2004:366-367). Sigríður segir að frjálslyndar hugmyndir um 

kvenleikann hafi tapað fyrir þjóðlegum áherslum:  

 

Kvenréttindastefnan var túlkuð á þann veg að hún væri andsnúin velferð sjálfrar þjóðarinnar en 

þjóðernisleg sjálfsmynd íslenskra kvenna og hugmyndir um stöðu þeirra í samfélaginu voru 

mótaðar í samræmi við gildi sveitasamfélagsins og þjóðlegrar fortíðar. Hlutverk kvenna var mótað 

í andstöðu við einstaklingshyggju nútímans sem á hinn bóginn kristallaðist í „Íslendingnum“, 

borgaralegum karlmönnum sem fóru með völd í samfélaginu. Valdaleysi á opinberum vettvangi 

varð hlutskipti kvenna um leið og þeim var gert að vera nokkurs konar mótpóll við þá hnignun 

samfélagsins sem talin var fylgifiskur nútímavæðingar og einstaklingshyggju.  

(Sigríður Matthíasdóttir, 2004:367) 

 

Þegar maður les endurminningar Ragnheiðar má sjá hana velta fyrir sér stöðu kvenna á þeim 

tíma sem hún var að alast upp og verða ung kona á Húsavík. Hún lýsir því t.d. hvernig Þórdís 

móðir hennar mátti búa við stöðugan gestagang þegar staða fjölskyldunnar var vægast sagt 

erfið eftir að útgerð Bjarna fór á hausinn um 1930. Ragnheiður lýsir því hvernig mælirinn 

fylltist þegar viðskiptafélagi föður hennar settist upp á þau í fjóra daga með fimm öðrum og 

var við veiðar í Laxá en hinir gestirnir sátu heima hjá Þórdísi:  

 

Svo sagði hann bara þegar hann fór „þakka þér fyrir". Þá var búið að taka af okkur bátana og 

útgerðina og þetta var allt í kaldakolum. Þá sagði móðir mín „Nei, ég læt ekki fara svona með mig. 

Við þurfum að kosta börnin í skóla og fólkið ryðst hér inn. Ég set bara upp greiðasölu.“ Og svo dreif 

hún sig og setti upp greiðasölu í húsinu. [...] Þarna rak hún hótel í 11 ár. Til þess að geta sent börnin 

í skóla.  

(Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:14-15) 

  

Það má segja að ætíð þegar móður Ragnheiðar ber á góma tali Ragnheiður um hana af stolti, 

segi frá afrekum hennar, þátttöku í samfélagsumbótum og formennsku hennar í kvenfélaginu 

(Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:4, 14-17). Það er greinilegt að henni þótti skörungsskapur 

móður sinnar þurfa að koma fram. Skemmtilegt er að sjá Ragnheiði lýsa einum af 

forgöngukonum íslenskrar þjóðernisstefnu á þessum árum, Halldóru Bjarnadóttur: 



 105 

  

Hún var nú bara eins og svartur köttur á heimilinu. Hún kom þarna voðalega mikið, var alltaf í þessu 

kvenfélagsstússi. Hún var nú ægilega stjórnsöm. Gaman að henni að mörgu leyti. [...] Mér þótti hún 

nú ekkert skemmtileg á meðan ég var yngri, en ég hafði mjög gaman af henni eftir að ég varð 

fullorðin. [...] En svo var ég heppin að vera í hundrað ára afmælinu hennar og það er víst eina 

hundrað ára afmælið sem ég lendi í. Það var það skemmtilegasta sem ég hafði upplifað á ævi minni, 

því hún sagði gestunum bara til syndanna eftir vild. Hún sagði bara þegi þú, þú hefur ekkert að 

segja. Hún sagði það nú ekki berum orðum að vísu. Þegar sýslumaðurinn var að gefa henni tíuþúsnd 

krónur frá tryggingum. „Tíuþúsund krónur, hvaða peningar eru það í dag, ég hef aldrei haft peninga 

fyrr en núna, nei góði besti. Landssjóður er alltaf á hausnum, gefðu landssjóðnum þetta aftur.“ En 

hún tók það nú samt fyrir rest. Hún var mjög skemmtileg, svona lét ýmislegt út úr sér sem enginn 

hefði gert. 

(Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:30-31)  

 

Þegar maður les þessi viðtöl við Ragnheiði finnst manni augljóst að hún sjálf tileinkaði sér á 

vissan hátt að segja hreint út það sem henni fannst. Hún lætur óhikað í ljós ef henni mislíkar 

eitthvað og hefur sterkar skoðanir á ýmsu. Hún virðist mótuð af þeim hugmyndum sem 

gerjuðust í samfélaginu á milli stríða, í senn íhaldssöm og einnig viss reglubrjótur. Hún virðist 

hrífast af konum sem létu í sér heyra, líkt og Halldóru Bjarnadóttur, og sem eins og móðir 

Ragnheiðar, Þórdís, létu að sér kveða í samfélaginu.  

 Það er alveg ljóst að þegar fengist er við heimildir sem þessar, endurminningabrot, 

bréf og persónuleg skrif, er nauðsynlegt að horfa víðar en til textans sjálfs. Horfa verður til 

samhengis, tímans sem vísað er til, hvað var að eiga sér stað í íslensku samfélagi og hvaða 

stöðu einstaklingurinn hafði hlotið og skapað sér þar. Ég valdi að fara þá leið að kynnast þeim 

Sigríði og Ragnheiði í gegnum heimildir eins og bréf og endurminningar en ég kynnti mér eins 

og hægt var hvað var að gerast í kringum þær, hvaða straumar léku um samfélagið og velti 

fyrir mér stöðu þessara kvenna í sem víðustu samhengi. Það má einnig taka fram að á 

sýningunni valdi ég að hafa textabrot úr nokkrum þessara heimilda. Ég var t.d. með textann 

þar sem Ragnheiður lýsir stelpubílunum og eins þar sem hún lýsir stöðu kvennanna sem hún 

afgreiddi sem ung kona í búðinni hjá pabba sínum. Sá texti hljómar svo:  

 

Þegar ég byrjaði í búðinni heima þá var nú svo mikil fátækt að aumingja konurnar voru að senda 

smjörböggla og ullarlagða og það sem var lagt inn til þess að fá keyptar blúndur í svuntur því dóttur 

þeirra langaði svo til að fá hvíta svuntu með blúndu. Sko kaupfélagið verslaði ekki með svona kram, 
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það þótti svo mikil ósvífni af kaupmönnum að vera að bjóða fólki upp á silkiborða í hárið á 

stelpunum og svona nokkuð. En þá voru þær að senda ullarlagð eða eitthvað til að fá silkiborða til 

að gefa dótturinni í afmælisgjöf. Það var oft skrifað með og beðið um að láta bóndann ekki vita um 

það. 

(Ragnheiður Bjarnadóttir, 1983:32) 

 

Mér fannst þessi texti líkt og textinn um stelpubílana varpa vissu ljósi á Ragnheiði. Hún sá hver 

staða kvennanna var í kringum sig, hve ósjálfstæðar þær voru, máttu ekki versla með prjál 

eins og blúndur öðruvísi en á bak við eiginmanninn.   

Þegar kom að Sigríði Ingvarsdóttur valdi ég texta sem tengdust móðurhlutverkinu. Þar 

sem tvö þemu, flokkar ljósmynda eftir Sigríði á sýningunni tengdust hlutverki og stöðu mæðra 

og barna vildi ég endurspegla stöðu Sigríðar sem móður. Textabrotin sem ég valdi voru tvö, 

annað úr bréfi Sigríðar til Þórarins og hitt úr bréfi Ingvars, sonar hennar, til hennar sjálfrar:  

 

Vinur minn 

Elskan litla kom heim á mánudag og því fylgdu nú þvottar og ýmsir snúningar, og svo tíminn sem 

fer í að horfa á hana og njóta hennar, hún er yndislegt barn, þegar mjer var fengin hún fyrst í 

hendurnar fannst mjer hún mest minna á Möggu, en hún hefur dekkri augu frá mömmu sinni. 

Flestir sem koma segja að hún sje lík Ingvari! Og eins hún veri lík Hermanni! Oft er ég búin að óska 

eftir að þú værir kominn heim til að sjá hana, og njóta hennar með mér. 

Þín Sigríður 

(Sigríður Ingvarsdóttir, 1952:16. júní) 

... 

Elsku mamma 

Meistari var að koma hérna inn úr dyrum og spurði mig hvað ég væri að gera. Ég sagði að ég væri 

að skrifa þér bréf. „Jahá, það er mjög fallegt að skrifa móður sinni bréf. Það er mjög myndarleg 

kona hún móðir yðar, hrokkinkollur“. Fyrirgefðu þetta. Skrifaðu mér fljótt aftur, ef þú kemur ekki. 

Skilaðu kveðju til allra. Sendi þér þetta bréf og böggul líklega með bátnum á morgun. Aldrei hefi ég 

skrifað Fjólu og Ragnheiði. Skrifaðu þeim fyrir mig, ef þú getur.  

Man ekki eftir meiru 

Ingvar 

(Ingvar Þórarinsson, 1941:6. febrúar) 

 

Mér fannst þessir textar einnig varpa nokkru ljósi á persónu Sigríðar og tengsl hennar við fólkið 

sitt. Þar sem þessi persónulegu textabrot voru sett í tengsl við sýningartextana og 
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ljósmyndirnar sjálfar varð til stærra samhengi fyrir textana. Hvort gestir sýningarinnar 

skynjuðu til fulls það samhengi er ekki mitt að meta. Það að hafa þessi textabrot frá Sigríði og 

Ragnheiði á sýningunni ásamt öðrum sýningartextum var einnig á vissan hátt leið mín til að 

gefa þeim rödd, leyfa gestum að sjá brot af þessum persónum sem þær voru.  

  Ég hef nú reynt að rekja þær heimildir sem ég hafði úr að velja til að koma sýningunni 

saman, þ.e. ljósmyndir og skriflegar heimildir. Líkt og kom fram hér að ofan var þetta ferli ekki 

svona niðurskipt né skipulagt, á meðan ég sat yfir skjölum og bókum á safninu beið ég einnig 

spennt eftir næsta hóp skannaðra mynda úr safni Sigríðar og renndi í gegnum albúm 

Ragnheiðar aftur og aftur. Þetta fór því allt fram í einhverskonar flæði, eitt leiddi mig annað 

og að lokum tóku að myndast viss leiðarstef fyrir sýninguna.  

 

3.4 Sýningin 
 
Mér var það ljóst þegar ég hóf að fara í gegnum ljósmyndirnar í safni Sigríðar Ingvarsdóttur og 

Ragnheiðar Bjarnadóttur að það að velja úr, skapa úr þessari mergð einhverja heildstæða 

mynd, yrði þrautinni þyngra. Ég hafði rúmlega átta þúsund myndir að fara yfir og skoða og sá 

strax í upphafi að ég yrði að hafa einhverja skipulega nálgun á ljósmyndirnar. Að sama skapi 

var mér ljóst að ég kæmist ekki undan því að vera ég sjálf, þ.e. að nú yrðu það augu mín, 

fagurfræði sem ég hef innbyrt og mótað með sjálfri mér, sem stýrðu á vissan hátt för. Ég verð 

að viðurkenna visst óöryggi þegar kom að þessu atriði, þ.e. að ég, mín persóna, tæki sér svo 

stórt pláss í valinu. Ef til vill ekki að ástæðulausu. Ég var með þúsundir mynda í höndunum, 

höfundarverk og túlkun einhvers annars á samtíma sínum og síðan yrðu það augu mín, 

tilfinning mín fyrir söfnunum tveimur, sem myndi vinsa úr og velja. Ég þurfti sem sýningarstjóri 

að setja niður áætlun og sýn á það hvað ég vildi segja. Hver er frásögnin? Hvaða sögum vildi 

ég miðla og hvernig get ég gert þessi söfn aðgengileg þeim gestum sem koma og sjá 

sýninguna? Það er ekkert auðvelt við að setja upp sýningu, það er mjög gefandi ferli en um 

leið eru ótal þættir sem geta farið úrskeiðis eða farið á annan veg en maður ætlaði sér. Þetta 

er hvort tveggja lífrænt ferli, sýningin vex af sjálfsdáðum líkt og planta, ný blóm opnast og 

greinar vaxa á móti sólu, eitthvað kemur ánægjulega á óvart en um leið er þetta ferli þar sem 

praktískir þættir setja manni þröngan ramma, t.d. tími og fjármagn og einnig sú harða 

staðreynd að það er ekki hægt að gera allt eða segja allt, endalaust þarf að skera niður og 

halda sér fast í upphaflegu markmiðin svo takmarkinu verði náð.   
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 En hvernig skapar maður sýnina eða rammann sem farið verður eftir? Hvernig nær 

maður lokatakmarkinu, jafnvel þótt eitthvað hafi breyst á leiðinni og ný blóm opnast og aðrar 

greinar sprottið fram en maður ætlaði sér? Að lokum verður það alltaf þessi upphaflegi rammi 

sem heldur sýningarstjóra á floti, það verður að vera eitthvað fast að halda í, einhver lokasýn 

sem mótar allt ferlið. Um leið er það flókið ferli að fást við höfundarverk annarra, það setur 

manni hömlur og vekur upp ótal spurningar. Hvaða sögur má segja? Hvað má gera? Hvernig 

nær maður utan um höfundarverk annarra, fer um það sanngjörnum höndum og heldur í 

sanngildi og heiðarleika án þess að skerða hlut höfundar eða verka hans? 

 Í greininni „Folklife and Museum Practice: An Intertwined History and Emerging 

Convergences“ rekur þjóðfræðingurinn C. Kurt Dewhurst tengsl þjóðfræðinga við 

safnastofnanir í Bandaríkjunum en einnig á alþjóðlega vísu. Hann bendir á að fjöldi 

þjóðfræðinga sem starfa innan safnageirans sé alltaf að vaxa og fer yfir þau áhrif sem það 

hefur haft á söfn, starfsemi þeirra, söfnun og túlkun á safneign. Dewhurst telur að 

þjóðfræðingar hafi hjálpað söfnum að víkka út skilgreininguna á því hverju skuli safna og 

hvernig því skuli safnað en síðast en ekki síst hvernig skuli setja það á svið fyrir gesti safna. Þó 

að Dewhurst vísi sérstaklega til áhrifa þjóðfræðinga á söfnum í tengslum við hópa sem áður 

hafa verið vanræktir af safnastofnunum lítur hann einnig til samfélaga í heild sinni og vísar þar 

til orða kollega síns Stephen Stuempfle. Stuempfle bendir á að þjóðfræðingar horfi vissulega 

sérstaklega til alþýðulista en setji á sama tíma hlutina í stærra samhengi, hvernig alþýðulistir 

tengist menningunni í heild sinni, allt frá efnahagslegum þáttum til pólitískra og trúarlegra. 

Stuempfle segir þjóðfræðinga einnig líta til stærra samhengis í söfnun sinni, hvernig gripir sem 

safnað er tengist vissu umhverfi, félagslegum ferlum og menningarkerfum (Dewhurst, 

2014:256). Í köflunum hér á undan hef ég reynt að rekja einmitt þetta; til hvaða víðara 

samhengis ég horfði þegar ég leit yfir ljósmyndasöfn Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar 

Bjarnadóttur. Ég hef rakið ævi og örlög þeirra beggja, tengsl þeirra við sögu ljósmyndarinnar 

og menningarlegt hlutverk hennar. Eins hef ég rakið þær heimildir sem ég leit til utan 

ljósmyndanna sjálfra og hvernig þær nýttust til að ná betri tengslum við persónurnar Sigríði 

og Ragnheiði. Það var þetta stærra samhengi sem ég vildi reyna að fanga á sýningunni um leið 

og ég vildi að sýningin stæði einnig í nánum og persónulegum tengslum við sögu þessarra 

tveggja kvenna. Þetta eru á vissan hátt háleit markmið, jafnvel of háleit til að þeim verði náð. 

Það verður að hafa í huga að að lokum stendur alltaf einhver sýningarstjóri á bak við 
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sýninguna, hefur valið frásögnina og túlkað og tekið eitthvað sem tilheyrir öðrum og skapað 

úr því eitthvað nýtt.  

 Á síðustu tveimur áratugum hefur umræða um hlutverk sýningarstjórans í meiri mæli 

beinst að því að ræða gagnrýnið um þetta hlutverk og vald sem sýningarstjóri hefur. Það er 

þörf umræða þar sem hlutverk sýningarstjóra hefur gjörbreyst, sérstaklega á síðustu 

áratugum 20. aldar. Í stað þess að vera fyrst og fremst sá sem þekkti til hlítar og bar umhyggju 

fyrir safneign eða sýningargripum hefur hlutverk sýningarstjórans orðið meira skapandi og  

um leið stærra í öllu sýningarferlinu. Í stað þess að vera einfaldlega sá sem miðlaði þekkingu 

varðandi tiltekna listamenn eða safneign til áhorfenda hafa sýningarstjórar í vaxandi mæli 

orðið ráðandi í sýningarferlinu og persóna þeirra jafnvel orðið stærri þáttur en efni 

sýningarinnar, stundum á kostnað listarinnar eða safnsins að mati sumra gagnrýnenda (sjá t.d. 

O´Neill, 2007 og George, 2015). Það er því erfiður vegur að feta að fást við höfundarverk 

annarra en vera um leið trúr þeirri sýn eða sögu sem maður vill segja eða miðla. Til þess að sú 

saga hafi sanngildi og standi undir sér verður hún að vera trú þeim verkum sem maður er að 

fást við en um leið að vera manns eigin túlkun, valin sýn á það höfundarverk sem maður er að 

fást við sem sýningarstjóri. Það er hlutverk sýningarstjóra að benda á eitthvað sem er 

áhugavert og draga athygli gesta að því. Eins er það hlutverk sýningarstjóra að skapa samtal 

milli listamannsins eða verkanna sem eru til sýnis, safnsins og sýningargesta (George, 

2015:13). Ljósmyndir eru í eðli sínu margslungin verk. Þær hafa visst heimildagildi, eru einnig 

afsprengi þeirrar menningar og viðhorfa sem þær verða til í en eru í grunninn valin sýn á 

veruleikann.19 Eins er með sýningu. Sýning er alltaf valin sýn og nær aldrei að fullu að fanga 

allar hliðar og allt sem ætti að segja. Það sem sýningarstjórn felur í sér, umfram 

grunnhugmyndina að sýningunni, er að ná að lokum að setja þessa sýn á svið fyrir safngestinn 

og það krefst skipulagningar, samvinnu við aðra og stjórnunarhæfileika (George, 2015:56-57). 

Þar sem um var að ræða frumraun mína sem sýningarstjóra má segja að umgerðin í kringum 

mig, aðstæður þar sem ég var umkringd góðu fólki sem var tilbúið að aðstoða og hjálpa, 

leiðbeina og vera til staðar, hafi verið ómetanlegar. Sýningin var að sjálfsögðu lituð af því hver 

ég er. Ég er þjóðfræðingur í grunninn, nálgun mín er fyrst og fremst sprottin þaðan, af ást 

 
19 Hér er ég að vísa til orða Susan Sontag um ljósmyndina sem valda sýn á veruleikann, umfjöllun um 
ljósmyndina sem þá sýn og heimild má finna í kafla 1.11. 
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minni á hversdeginum og öllum þeim litlu og stóru hlutum sem skapa okkur sem manneskjur 

og við sköpum sjálf í tilraun okkar til að fást við heiminn og veruleikann.  

 

3.5 Leiðin valin 
 
Þegar ég tók að vinsa úr ljósmyndum Sigríðar og Ragnheiðar fór ég fyrst í gegnum söfnin með 

augun að vopni, þ.e. ég leit til þess hvaða myndir ég teldi að ættu heima á sýningu. Þar gat 

ráðið tilfinning fyrir fagurfræði en einnig eitthvað annað sem greip mig, viðfangsefni 

myndarinnar, óvenjulegt sjónarhorn, skemmtileg frásögn eða andartak sem myndin virtist 

grípa. Ég stóð ansi nærri nálgun Roland Barthes á ljósmyndina í þessum upphafsskrefum. 

Barthes greindi áhrif og eðli ljósmynda með tveimur meginhugtökum; studium og punctum. 

Punctum vísar til þess persónulega eða tilfinningalega hjá þeim sem horfir á ljósmyndina. Í því 

felst að sumar ljósmyndir tala til manns, fá hjartað til að slá hraðar eða hreyfa við manni. 

Tilfinning sem er stærri og margslungnari en orðin sem notuð eru til þess að lýsa henni. Lýsa 

má þessu sem upplifun sem felst í því að finna fyrir veruleikanum án þess að nota tungumálið. 

Punctum er það ófyrirsjáanlega, punkturinn í lok setningar sem fær okkur til að staldra við, 

potar í mann og jafnvel meiðir. Punctum áhrifin geta verið ánægjuleg en einnig óþægileg og 

jafnvel bæði í einu (Barthes, 2000:27-28, Steinar Örn Atlason, 2014:42). Þegar ég renndi yfir 

albúm Ragnheiðar Bjarnadóttur og ljósmyndir Sigríðar Ingvarsdóttur komst ég ekki undan því 

að tilfinning mín réði för, ég staldraði við ljósmyndir sem ýttu við mér á einhvern hátt. 

Samkvæmt Barthes er sýn okkar á ljósmyndir þar sem helsti tilgangurinn er að skilja áform 

ljósmyndarans það sem hann kallar studium, því lýsir hann sem viðleitni sem felur í sér að 

uppfylla athyglishvöt okkar. Hann bendir á að í áhrifum studium felist það að gera sér grein 

fyrir áformum ljósmyndarans, samþykkja þau eða ekki, tileinka sér þau eða skilja þau innra 

með sér. Þar sé allsráðandi samningur þess sem skapar og þess sem neytir eins og algengast 

sé með menningu yfirhöfuð (Barthes, 2000:27-28). Ljóst er að þegar ég fór að greina 

myndirnar niður í flokka, reyna að átta mig á því hvað ætti saman, var ég að feta eftir stigum 

studium, þess sem ég greindi út frá tengslum og stærra samhengis hverrar myndar. Ég var að 

horfa á ætlaðan tilgang hverrar myndar, hvað átti að fanga og í hvaða stærra félagslega eða 

menningarlega samhengi það stóð. Af þeim myndum sem enduðu á sýningunni eru myndir 

sem falla undir báðar skilgreiningar Barthes, eru hvort tveggja studium og punctum, þær 

tengjast einhverju tilteknu þema en hreyfa enn við mér: Þar sem punctum áhrifin eru bundin 
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viðtakanda, persónuleg viðbrögð, er alls óvíst að þær myndir sem hreyfðu hvað mest við mér 

hafi haft lík áhrif á gesti sýningarinnar en studium áhrifin, menningarlegt samhengi myndanna 

var á vissan hátt lagt á borð fyrir sýningargesti, með flokkun myndanna, í sýningartexta og 

bæklingi og því ef til vill auðveldara að ná þeim tengslum fram.  

   

   
 

Í fyrstu höfðu þessir flokkar engan titil en tóku svo að taka til sín viss orð í huga mínum, t.d. 

húmor, sorg, gleði, börn, mamma, fjölskylda, fyndið, sérstakt o.s.frv. Þetta voru óljósir flokkar 

líkt og þegar farið er yfir texta til greiningar í fyrstu kóðun í eigindlegri aðferðafræði (sjá t.d. 

Hennink, Hutter og Bailey, 2011:16-30). En í stað þess að vera fást við orð sem að lokum draga 

vissa texta saman sem vitnisburð einstaklingsins, túlkun hans á einhverju, voru það 

ljósmyndirnar sem drógu sig saman í flokka. Þar með mótuðust fyrstu hópar eða þemu innan 

sýningarinnar. Þessi þemu spruttu ekki upp ein eða án samhengis heldur í nánum tengslum 

við sögu þeirra Sigríðar og Ragnheiðar, við það sem ég vissi um íslenska ljósmyndun og 

 
 
 
 
Þessi mynd hreyfði sérstaklega við mér 
þegar ég fór í gegnum safn Sigríðar. Ég 
veit í raun ekki alveg af hverju, erfitt að ná 
utan um það í orðum en eitthvað í svip 
stúlkunnar, hvernig hún horfir á Sigríði, 
eins og í þessum augum búi aldagömul 
viska og jafnvel sorg, ýtti við einhverju 
innra með mér. Hendur stúlkunnar eru 
dökkar, sennilega af leik og vinnu og 
þegar maður lítur enn nær sést að slifsið 
hennar er slitið og faldur kjólsins byrjaður 
að trosna. Sennilega var þetta þó fínasti 
kjóllinn sem valinn var fyrir heimsókn á 
ljósmyndastofu Sigríðar. Litla stúlkan er á 
sauðskinnsskóm og fellingin á 
ullarsokkunum beinir augunum að slitnu 
skinninu yfir tánum. Þessi mynd var í 
upphafi punctum, áhrif hennar voru 
persónuleg, en endaði síðan í þemanu 
„Yndislegt barn“. Þar var hún sett í stærra 
samhengi og merking hennar víkkuð út, 
orðin studium (SI 2762). 
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ljósmyndun frá þessum tíma yfirhöfuð og einnig notkun okkar á ljósmyndinni sem fyrirbæri 

sem tengist hversdegi okkar allra.  

 Eitt af því sem mér fannst hjálpa mér í þessum upphafsskrefum valsins var að ég þekkti 

persónulega ekki til þeirra sem voru á myndunum. Þetta var ekki fólkið mitt og á vissan hátt 

var það mjög gott. Ég fann reyndar myndir af bæði afa og ömmu og bræðrum pabba í safni 

Sigríðar en valdi vísvitandi að hafa þær ekki með. Ég greindi vissulega af myndum Ragnheiðar 

hvaða einstaklingar höfðu tengsl við hana persónulega en það truflaði mig að sjálfsögðu 

ekkert, frásögnin um safnið hennar Ragnheiðar yrði alltaf persónuleg, um það hvernig við sem 

manneskjur notum ljósmyndina, sérstaklega í tengslum við þau sem okkur þykir vænt um. Ég 

þekkti ekki til stéttar né stöðu þessa fólks, fyrir utan fjölskyldur Ragnheiðar og Sigríðar, það 

þótti mér frelsandi á meðan ég valdi þemun og myndir innan þeirra. Ég veit að það er mjög 

auðvelt að finnast meira til ljósmyndar koma ef við vitum eitthvað um hana, sem er að 

sjálfsögðu jákvætt í flestum tilfellum, en hérna vildi ég horfa fyrst og fremst á ljósmyndina út 

frá fagurfræði og sérstöðu hennar og því hvernig hún tengdist því sem ég var að reyna að segja 

með hverju þema fyrir sig. Það skal tekið skýrt fram að þemun komu eftir að hafa farið í 

gegnum myndirnar, þau spruttu upp úr myndunum sjálfum en voru ekki þvinguð fram þótt 

þau séu að sjálfsögðu túlkun mín á söfnunum tveimur. Til dæmis um þessa blindni var að ég 

vissi ekki að ein myndin sem ég valdi í portrett-þema Sigríðar var af Önnu systur hennar. Að 

því komst ég þegar ég tók að bera kennsl á myndirnar fyrir sýningarskrána. Ég valdi þessa 

mynd hreinlega út af því hve vandað og fallegt þetta portrett var, tengsl Sigríðar við 

fyrirsætuna settu hana í skemmtilegt samhengi eftir á.  

 Ég mun nú lýsa hverju þema fyrir sig. Þegar ég tók að setja myndir saman í þemu eða 

flokka var ég í upphafi með óljósa hugmynd um hvað myndi að lokum enda á sýningunni, 

hvaða flokkar stæðu upp úr. Ég vissi að ég gæti aldrei haft alla flokka mynda og eins vildi ég 

frekar gefa hverju þema mjög gott rými, þ.e. að hafa frekar fleiri myndir sem tengdust því 

þema. Ég sé það nú að ég var ef til vill frekar bjartsýn í upphafi. Þemun urðu fimm úr hvoru 

safni, tíu talsins í heildina. Í köflum 2.5-2.6 og 2.11-2.13 lýsti ég sögu og tengslum Sigríðar og 

Ragnheiðar við ljósmyndina. Þeir kaflar eru í raun lýsandi fyrir þá nálgun á ljósmyndina sem 

hér er á ferð, ljósmyndina sem menningarlegt og félagslegt fyrirbæri sem hefur margvíslegan 

tilgang en einnig sem part af hversdeginum, hlut sem hefur merkingu fyrir þann sem tekur og 

þann sem á. Ég mun lýsa hverju þema fyrir sig stuttlega og vísa aftur til kafla 2, einnig mun ég 

birta nokkrar myndir úr hverju þema. Alls urðu myndirnar 84 talsins.  
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3.6 Þemu úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur 
 
Sjö portrett   

Hér var hugmyndin að gefa sýningargestum tækifæri til að sjá færni Sigríðar sem ljósmyndara. 

Myndirnar sem ég valdi fannst mér á einhvern hátt skara fram úr, vera sérstæðar, annað hvort 

fagurfræðilega eða á einhvern annan hátt. Í kafla 2.5 fjallaði ég um sérstöðu Sigríðar sem 

ljósmyndara, hvernig stílbragð hennar leynir sér í raun ekki þegar farið er kerfisbundið í 

gegnum myndirnar.  

 

              
Tvær myndir úr portrettum Sigríðar. Sú fyrri er af Önnu systur hennar. Sú seinni af fínum seppa. Þessi mynd er 
ekki aðeins af skemmtilegu tilefni heldur er þetta í raun afskaplega vandað portrett. Í sýningartexta sagði m.a.: 
Sigríður nálgast fyrirsæturnar án allrar ágengni eða tilgerðar [...]. Hundurinn frá Brekku fær einnig að njóta 
mýktarinnar, fókusinn fellur á höfuð; trýni og augu. Þrátt fyrir að fyrirsætan sitji grafkyrr, sjálfsagt að beiðni 
eigandans, og tilefnið sé skondið fer ekki framhjá þeim sem horfir á hve falleg myndbyggingin er og einföld  
(SI 5439, SI 3228). 
 

„Yndislegt barn“ (12 myndir) 

Hér fékkst ég við barnamyndirnar í safni Sigríðar en líkt og ég lýsti í kafla 2.6 er stór hópur 

mynda af börnum í safni Sigríðar. Þessar myndir eru sjálfsagt þær sem Sigríður þurfti að hafa 

hvað mest fyrir tæknilega en ljósmyndun á votplötur krefst þess að fyrirsætan sitji grafkyrr á 

meðan smellt er af. Það getur verið vandasamt þegar um er að ræða lítil börn. Safn hennar 
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ber þess einnig vitni, þar er fjöldi hreyfðra mynda af börnum. Sigríði tókst hins vegar að fanga 

mjög fallegar myndir og þær heilla mig ennþá þegar ég skoða þær. Það er líka eitthvað sérstakt 

við að horfa í augun á barni sem fætt er fyrir svo löngu. Sigríður tekur þessar myndir á 

tímabilinu 1915 til 1942 og það hreyfir við manni að vita að þetta barn átti fyrir sér heila ævi, 

gleði og sorgir. Þessar myndir segja okkur einnig sitthvað um afstöðu fólks gagnvart æskunni, 

gagnvart þessu tímabili lífsins. Titill þemans vísar til bréfsins sem ég vitnaði til hér að ofan í 

kafla 3.3 þar sem Sigríður er að taka á móti barnabarninu sínu og lýsir því fyrir Þórarni sem er 

fjarri.  

 

         
Tvær myndir úr þemanu „Yndislegt barn“. Á þeirri fyrri faðmar litla systir stóru systur, pínu alvarleg og feimin, á 
þeirri seinni sjáum við örlitla hreyfingu, hve erfitt það er að sitja kyrr sérstaklega þegar allt er svo spennandi (SI 
2736, SI 3194). 

 

„Elsku mamma“ (12 myndir) 

Í safni Sigríðar er fjöldi mynda af mæðrum með börnum sínum. Ég vildi reyna að ná utan um 

þessa hefð í ljósmyndum og hvað hún segir okkur um hlutskipti kvenna á þessum tíma og allt 

til dagsins í dag, um þennan hóp mynda var fjallað um í kafla 2.6. Titillinn vísar til bréfsins frá 

Ingvari syni Sigríðar sem rætt var í kafla 3.3.  
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Á þessum tveimur ljósmyndum sjáum við mæðgur, á annarri er um að ræða litla brosandi hnátu með móður 
sinni en á hinni fullorðna konu við hlið móður sinnar. Mér fannst mikilvægt að ná sem fjölbreyttastri nálgun á 
móðurhlutverkið, hér eru það tvö aldursskeið. Hlutverk móðurinnar er breytilegt en líka stöðugt. Meðal mynda 
í þessu þema var einnig mynd af ömmu með barnabarn, þessi framlenging á móðurhlutverkinu sem verður til 
þegar barnabarn kemur í heiminn (SI 3193a, SI 4235b).  
 

Ljósmyndarinn í þorpinu (12 myndir)  

Líkt og kom fram í kafla 2.6 var hlutverk Sigríðar um margt sérstakt. Hún tók á móti kynslóðum 

Þingeyinga á starfstíma sínum og öll æviskeið, gleði og sorgir rötuðu á ljósmyndir hennar. Í 

þessu þema reyndi ég að velja úr öllu safni Sigríðar myndir sem á einhvern hátt stóðu fyrir 

þetta hlutverk skrásetjarans. Það var vandasamt að velja úr safninu öllu myndir sem gátu að 

fullu fangað öll tilefnin sem sjá má á ljósmyndum Sigríðar. Ég hefði getað haft þetta þema 

tvöfalt stærra en beitti mig hörðu við að hafa myndirnar aðeins 12. Myndirnar sem ég valdi 

voru t.d. ein af hesti, sýnilega að húsabaki hjá Sigríði og ein af sauði sem er vægast sagt 

ósamvinnuþýður, eigandinn heldur fast í hornið á honum. Þessar myndir sýna að ekkert 

tiltökumál þótti að biðja ljósmyndarann um mynd af uppáhalds skepnunni. Í þessu þema er 

stór hópmynd af skólabörnum á Húsavík og eins reyndi ég að fanga flest æviskeið sem við 

sjáum í myndum Sigríðar, allt frá æsku til dauðans. 
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Hér sjáum við æskuna og ellina. Í þessu þema reyndi ég að fanga þau ólíku tilefni og æviskeið sem rötuðu inn á 
myndir Sigríðar (SI 5764a, SI 2948). 

 

 

 

Ragnheiður Bjarnadóttir og fjölskylda á myndum Sigríðar Ingvarsdóttur (8 myndir) 

Í þessu þema má segja að Ragnheiður og Sigríður mætist. Hér eru myndir sem bæði voru í 

albúmum Ragnheiðar og augljóslega teknar af Sigríði og eins í safni Sigríðar Ingvarsdóttur.   

Hér má sjá fermingarbörn 
ásamt séra Friðriki A. 
Friðrikssyni hrúga sér inn 
á litlu ljósmyndastofuna 
hennar Sigríðar. Þau fylla 
upp í herbergið og við 
sjáum glitta í umhverfi 
ljósmyndastofunnar, 
sennilega eitthvað sem 
Sigríður lagaði síðan til 
þegar hún útbjó 
framkallað eintak af 
myndinni (SI 5676a). 
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Sigríður Ingvarsdóttir ljósmyndari var hluti af lífi Ragnheiðar frá barnsaldri. Strax á 

fyrstu árum Sigríðar sem ljósmyndara á Húsavík sjáum við Ragnheiði og systkini hennar birtast 

á myndum hennar. Sennilega er Ragnheiður um þriggja ára á elstu myndinni. Mikil vinátta var 

á milli Bjarna og Þórdísar, foreldra Ragnheiðar, og Sigríðar og Þórarins. Þegar Þórarinn og 

Sigríður giftu sig voru Bjarni og Þórdís svaramenn í brúðkaupi þeirra sem fór fram á 

Skútustöðum í Mývatnssveit. Þau fóru síðan öll saman í skemmtireisu að Dettifossi eftir 

athöfnina (Stefán Bjarnason, 1957:66). Þau voru einnig nágrannar, aðeins örfá skref á milli 

húsa þeirra. Sigríður og Þórdís voru saman í stjórn kvenfélagsins og heimsóttu hvor aðra oft. 

Ragnheiður elst því upp með konu mundandi myndavél framan í hana. Líkt og ég benti á í kafla 

2.15 er erfitt að segja hvort það hefur þau áhrif að Ragnheiður fer ung að taka myndir og 

ákveður að fara að læra ljósmyndun. Það eina sem hægt er að segja með vissu er að 

Ragnheiður elst upp við að ljósmyndari geti alveg eins verið kona.  

 

                  
Hér sjáum við fermingarmynd af Ragnheiði Bjarnadóttur, tekna á stofu Sigríðar, og mynd af Þórdísi móður hennar 
með eina dóttur sína (SI 4125, SI 4282). 
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3.7 Þemu úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur 
  
Sjö myndir úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur 

Þessu þema var ætlað að fanga á vissan hátt allt safnið hennar Ragnheiðar. Ég vildi setja saman 

þær myndir sem mér fannst á einhvern hátt einstakar í safni hennar. Það var úr hundruðum 

mynda að velja en að lokum varð ég að treysta eigin innsæi sem sýningarstjóra og velja aðeins 

nokkrar.  

                  
Við sjáum ungan dreng, sýnilega við torfbæ. Á andliti hans má sjá freknur og feimið bros, við myndina í 
albúminu stendur: Steingrímur Pálsson, Litluströnd. Við sjáum vinkonur í sólinni að lesa blöð á meðan 
vindurinn feykir til hári þeirra. Við myndina stendur: Kristín Sigurbjörnsdóttir, Elsa Snorrason (RB 2-326, RB 2-
309). 
 

  

 
 
 
 
Þetta er með fallegri 
portrettum í albúmum 
Ragnheiðar. Stúlkan sýnist 
algerlega afslöppuð þar sem 
hún liggur á milli stráanna og 
sólin freistar þess að skríða inn 
á myndflötinn. Við myndina 
stendur: Margrét 
Steingrímsdóttir (RB 5-097). 
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Sjálfsmyndin (7 myndir) 

Þetta var eitt af þeim þemum sem kom mér mest á óvart og á vissan hátt fæddist seint þegar 

ég fór af stað að velja myndir. Ég áttaði mig smám saman á því að frásögnin sem Ragnheiður 

setur fram í albúmunum hverfist auðvitað um hana sjálfa og lífshlaup hennar og hún er 

sögumaðurinn sem stýrir atburðarásinni. Það væri því einkennilegt að ætla að fjalla um 

Ragnheiði og albúmin hennar án þess fanga það á einhvern hátt hvernig Ragnheiður sjálf er 

viðfang ljósmyndarinnar. Ég fann því að ég yrði að gera þessum myndum einhver skil. Líkt og 

ég vísaði til í kafla 2.14 er sjálfsmyndin afar áhugavert fyrirbæri, þ.e. myndir sem við eigum af 

okkur sjálfum, hvort sem við tökum þær sjálf eða aðrir líkt og var mun algengara fyrir tíma 

stafrænnar tækni.   

 

      
Tvær myndir af Ragnheiði. Við sjáum hana við saumaskap, sennilega í stofunni sinni heima á Akureyri, á seinni 
myndinni sjáum við hana á ljósmyndastofu Eðvarðs Sigurgeirssonar. Tvö ólík æviskeið endurspeglast í þessum 
myndum; unga konan Ragnheiður við ljósmyndanám og Ragnheiður húsmóðirin á Akureyri (RB 5-271, RB 5-030). 

 

Gleði og leikur (7 myndir) 

Þetta þema tekst á við það sem mér finnst einna helst einkenna myndir Ragnheiðar; húmor 

og lífsgleði. Ragnheiður hefur gaman af skondnum hlutum og óvenjulegum sjónarhornum. 

Þetta er þema sem birtir innsýn í heim ungs fólks á uppvaxtarárum Ragnheiðar. Myndirnar 

eru sumar hverjar fyndnar, ungt fólk að grínast og setja á svið eitthvað spaugilegt. Eins vildi 

ég draga fram í þessu þema þær myndir sem sýna ljósmyndina sem vott um reynslu t.d. á 

ferðalögum, í lautarferðum og úti í náttúrunni. Fjallað var um þessar myndir í kafla 2.13.  
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Við sjáum náttúruna einnig nýtta sem vettvang tómstunda, vinafólk í sumarhúsi og Eðvarð Sigurgeirsson 
ljósmyndari fellur saman við hlaðna vörðu þar sem hann virðist halda á myndavélinni (RB 3-164, RB 5-129). 
 

Fjölskyldualbúmið (12 myndir)  

Þetta þema tekst einnig á við albúmið sem frásögn og sjálfsmyndarsköpun einstaklings. Í 

albúmum Ragnheiðar eru flestar myndanna af þeim sem eru henni kærir, systrum hennar og 

bræðrum, foreldrum, vinkonum og síðar eiginmanni og börnum. Þarna vil ég takast á við 

ljósmyndina sem efnislega hlutgervingu þeirra sem eru okkur kærir, myndirnar sem minna 

okkur á fólkið og stundirnar sem eru okkur kærar. Fjallað var um albúmið í tengslum við 

ljósmyndir Ragnheiðar í kafla 2.12.  

 
 
 
Ragnheiður ólst upp við sveitastörf í 
tengslum við búskap og rekstur foreldra 
sinna, við sjáum ungt fólk við heyskaparstörf 
og Ástu systur hennar leika við kálf (RB 3-
045, RB 5-021). 
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Mynd tekin af hátíðlegu tilefni vegna silfurbrúðkaups frú Þórdísar og Bjarna Benediktssonar og fermingardags 
Kristínar Bjarnadóttur. Á myndinni sjáum við systkinahópinn úr Bjarnahúsi: Ásta, Stefán, Ragnheiður, Ásgeir, 
Regína, Vernharður, Gunnar, Þórdís, frú Þórdís, Rannveig, Kristín, Baldur, Bjarni Benediktsson, Bryndís, Hansína 
Margrét. Myndin er tekin af Sigríði Ingvarsdóttur en má finna í albúmi Ragnheiðar (RB 1-113).  
 

       

Á myndinni til vinstri sjáum við leikfélaga, þá Baldur Bjarnason og Aðalstein Guðjohnsen, sitja uppá tunnum rétt 
við verslun Bjarna Benediktssonar. Þeir brosa útað eyrum, með bolta, annar á skóm og hinn á stígvélum, lítið 
dýrmætt augnablik. Við sjáum fjölda fólks á tröppunum á Bjarnahúsi, sennilega kveðjustund. Bjarna, orðinn 
aldurhniginn, sjáum við fyrir miðju myndar og Þórdísi að kveðja á tröppunum (RB 4-127, RB 4-369). 
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Handritið að sýningunni varð til smátt og smátt og í janúarlok voru ítarleg drög komin niður á 

blað, allar myndir ákveðnar og komnir fyrstu vísar að sýningartextum og bæklingi. Allt þetta 

átti þó eftir að taka miklum breytingum nema myndirnar, ég gat engu breytt eftir að 

sýningareintök af myndunum voru komin í vinnslu í byrjun febrúar. Það er mér þó ljóst eftir á 

að það hefði verið afar erfitt ef leiðarstefin fyrir sýninguna hefðu komið fram mikið seinna en 

í janúar. Sýningarferli eins og þetta er mun tímafrekara en óreyndur sýningarstjóri telur í 

fyrstu. Það var gæfa mín að við gátum farið frjálslega með dagsetningu sýningaropnunar. 

Hefði sýningin verið unnin sjálfstætt og utan stofnunar hefði slíkt frjálsræði sjálfsagt ekki verið 

til staðar og engin leið að ýta til settri sýningaropnun.  

 

3.8 Af plötu og ljósmynd yfir í sýningareintak 
 
Þegar líða tók að áramótum var orðið nauðsynlegt að komast að einhverri niðurstöðu 

varðandi ljósmyndirnar sjálfar, þ.e. hver yrði fenginn til að vinna myndirnar fyrir sýninguna. 

Líkt og í svo mörgu öðru var leitað til annarra sem hafa reynslu af ljósmyndasýningum sem 

þessum, þ.e. sýningum þar sem unnið er með ljósmyndasöfn. Á Þjóðminjasafni Íslands hefur 

verið settur upp fjöldi ljósmyndasýninga í gegnum árin. Ekki síst sýningar þar sem unnið er 

með safnkostinn, ljósmyndir úr Ljósmyndasafni Þjóðminjasafns Íslands. Inga Lára 

Baldvinsdóttir sem er yfir Ljósmyndasafni Þjóðminjasafnsins benti á Stuart Richardson 

ljósmyndara sem rekur stúdíóið Custom Photo Lab. Fyrir utan að vera hæfileikaríkur 

ljósmyndari er Stuart vanur að vinna sýningar úr ljósmyndaefni líkt og í söfnum Sigríðar og 

Ragnheiðar, þ.e. framkallaðar myndir og ljósmyndir á plötum.  

 Það skipti mig gríðarlega miklu máli að gæðin á myndunum sjálfum yrðu í lagi. Þegar 

unnin er sýning úr höfundarverki annarra verður að tryggja að verkin fái að njóta sín til hins 

fyllsta. Ég hafði samband við Stuart og fyrsti fundur okkar fór fram þann 26. janúar en fram að 

því höfðum við ræðst við í tölvupósti. Stuart rekur stúdíó á Granda í Reykjavík. Eftir að ég hafði 

greint honum frá því hvaða efni ég hefði til að vinna með og hvernig ég hefði hugsað mér 

sýninguna greindi hann mér frá sinni reynslu. Hann sýndi mér ljósmyndir sem hann hefur 

unnið fyrir ljósmyndara fyrir sýningar og eins efni sem hann hefur unnið úr ljósmyndasöfnum. 

Fyrr um veturinn hafði ég sýnt Heiðari Kristjánssyni ljósmyndara og vini mínum efnið sem ég 

var með í höndunum og hann gerði mér ljóst að vinnan, sérstaklega er varðaði framkölluðu 

myndirnar, yrði mikil. Á fyrsta fundi okkar Stuarts benti hann mér á það sama. Að vinna vel úr 
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ljósmyndunum á glerplötunum yrði ekki mikið vandamál, þar er verið að vinna með negatívu 

á gleri og sé hún flutt rétt yfir á stafrænt form er ógrynni upplýsinga fyrir á plötunni sem hægt 

er að vinna úr. Svo er hins vegar ekki þegar um ræðir framkallaðar myndir. Þá eru 

upplýsingarnar sem maður hefur til að vinna úr aðeins þær sem maður sérð, myndin eins og 

hana ber fyrir sjónir. Líkja mætti þessu við árstraum sem er annað hvort flæðandi eða frosinn. 

Ljósmyndirnar á glerplötunum eru líkt og flæðandi árstraumur þar sem hægt er að dýfa 

hendinni ofan í og finna strauminn í vatninu, sækja sér vatn í lófann. Framkallaðar myndir eru 

líkt og frosinn vatnsflötur, þar sem maður hefur ekki annað en það sem maður sér frosið í 

yfirborðinu til að vinna úr.  

 
 

 Stuart sýndi mér myndir sem hann hefur unnið úr framkölluðum myndum, líkt og 

myndum Ragnheiðar, þar sem helst er hægt að stækka myndina, skerpa hana og lagfæra 

skemmdir. Það er hins vegar ekki hægt að stækka myndina nema upp að vissu marki, eftir það 

fer hún að verða kornótt, ekki nógu margir pixlar til að vinna úr. Við vorum sammála um að 

það væri engin ástæða til að reyna á þessi þolmörk, stækkun myndanna yrði að lúta því hvað 

hægt væri að gera. Mestu máli skipti að halla ekki á gæði myndanna. Það var því ljóst að 

myndir Ragnheiðar yrðu aldrei eins stórar og myndir Sigríðar, hreinlega vegna þess hve 

áríðandi var að þær héldu gæðum sínum. Við Stuart ræddum einnig um hve langt hann ætti 

að ganga í lagfæringum á myndunum. Mér fannst skipta máli að myndirnar væru sem næst 

upprunalegu gerðinni og það mætti vel sjást hvers eðlis miðillinn væri. Mér fannst engin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd úr safni Sigríðar 
Ingvarsdóttur. Við olnboga 
fyrirsætunnar má sjá 
skemmd í myndfletinum. 
Eftir samtal við Stuart 
völdum við að fela 
skemmdina ekki heldur leyfa 
henni að sjást (SI 5439).  
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ástæða til þess að fela að um væri að ræða framkallaðar myndir í albúmum eða ljósmyndir á 

glerplötum. Því mátti aldur upprunalegu myndanna, rispur og brot sjást á myndunum. Stuart 

lagfærði vissulega sumt sem honum fannst skerða gæði myndanna en gekk mjög stutt í því. 

Það mátti vera ljóst, að mínu mati, að um væri að ræða eftirgerð þar sem verið er að vinna 

með eldra efni. Við Stuart áttum eftir að hittast nokkrum sinnum á meðan á þessu ferli stóð. 

Eins vel og ég treysti honum fyrir vinnunni eftir að hafa séð verkefni sem hann hafði unnið 

áður var hann mjög duglegur að láta mig vita af stöðu mála og eins að leita til mín ef hann var 

efins um eitthvað. Fyrst og fremst þótti mér hann afar faglegur í því hvernig hann nálgaðast 

viðfangsefnið.  

 Þegar kemur að vinnslu á efni sem varðveitt er á safni er öryggi efnisins stór þáttur 

vinnunnar. Ljóst var að hvert skref yrði að vera undirbúið. Um er að ræða frumeintök efnisins 

(ljósmyndanna) sem eru einstök. Ég færði Stuart albúm Ragnheiðar og þær plötur sem við átti 

frá Sigríði í byrjun febrúar. Þá hafði ég sent Snorra lista yfir það efni sem ég óskaði eftir að fá, 

albúm Ragnheiðar og valdar plötur úr safni Sigríðar. Ég fór síðan norður og sótti frumeintökin 

sjálf, of áhættusamt var að senda efnið suður með öðrum leiðum.  

 Eftir að hafa skoðað albúmin var ljóst að ekki var hægt að taka myndirnar úr 

albúmunum og þau yrðu því að koma í heild sinni suður. Sumar myndanna voru límdar í, alveg 

eða að hluta, og einnig var hætta á því að þær skemmdust við að vera handfjatlaðar. Þar sem 

um er að ræða eina afritið sem varðveitt er í Ljósmyndasafni Þingeyinga var ekki hægt að taka 

neina áhættu varðandi frumeintökin. Þetta flækti óneitanlega málin. Í stað þess að geta sett 

myndavélina í eitt skipti fyrir öll fyrir ofan vinnuborðið og smellt af varð Stuart að taka mynd 

af hverri mynd líkt og hún var á síðu albúmsins en það þýddi aukavinnu þar sem stilla þurfti 

fjarlægð myndavélarinnar frá síðu albúmsins í hvert sinn. Til að flýta fyrir því að Stuart fyndi 

myndirnar hafði ég merkt hverja síðu albúmanna þar sem finna mátti mynd sem afrita átti og 

eins merkt hverja mynd fyrir sig. Eins færði ég honum ítarlega skrá þar sem ég útlagði hvaða 

myndir ættu að vera á sýningunni til að auðvelda honum að sjá í hvaða stærð ég vildi 

myndirnar og hvernig þær litu út. 

 Það er einnig vandasamt að fást við ljósmyndir á plötum. Það má ekki koma við þær 

með berum höndum, fingraför setjast auðveldlega á yfirborð þeirra, þær rispast auðveldlega 

og eins eru þær brothættar. Plöturnar eru undir venjulegum kringumstæðum varðveittar í 

sérstökum skúffum í Ljósmyndasafninu. Þar eru þær í merktum, sýrufríum, sértilsniðnum 

umslögum sem ætluð eru til geymslu á glerplötum. Fyrir flutninginn hafði Snorri pakkað þeim 
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í kassa sem fylltur var með stuðningspúðum svo sem minnst hreyfing væri á þeim. Stuart hafði 

þegar á fyrsta fundi okkar útskýrt fyrir mér hvernig hann hygðist vinna með plöturnar. Hann 

er þaulvanur að fást við glerplötur og kunni því vel að meðhöndla þær. Hann leitaði þó sérstaks 

leyfis hjá mér varðandi tvær plötur þar sem í ljós kom að þær voru brotnar en ljóst var að viss 

áhætta var fólgin í því að meðhöndla þær í því ástandi, þ.e. taka þær upp úr umslögunum. Þar 

sem Snorra og mér var ljóst ástand þeirra þegar þær voru fluttar suður gaf ég honum grænt 

ljós á að halda áfram. Öll þessi vinna, þ.e. að merkja myndirnar í albúmunum, gera yfirlitsskrá 

af sýningunni fyrir Stuart og að flytja myndirnar suður, tók lengri tíma en ég átti von á, líkt og 

svo margir þættir við undirbúning þessarar sýningar.  

 Í byrjun apríl hittumst við Stuart áður en hann hófst handa við að prenta myndirnar. 

Hann vildi vera viss um að vera með allar stærðir á myndunum á hreinu og eins að við værum 

sammála um þann litatón sem ég vildi hafa á þeim. Það var mjög gott að Stuart hafði unnið 

með ljósmyndir frá þessum tíma áður og gat því leiðbeint mér um hvað honum þætti 

viðeigandi í þessum efnum. 16. apríl voru myndirnar síðan tilbúnar og nú hófst annar kafli 

vinnunnar, þ.e. að koma þeim norður, í ramma og upp á vegg.  

 

 
Vinnuaðstaðan í sýningarsalnum á Húsvaík, vinnan við það að hefjast (mynd úr safni höf.). 

 

Eftir töluverðar vangaveltur ákvað ég í samráði við Sif hjá Menningarmiðstöð Þingeyinga að 

kaupa staðlaða ramma og skera  karton fyrir hverja mynd. Ég kynnti mér hvað það myndi kosta 

að láta ramma myndirnar inn og það reyndist alltof dýrt í ljósi þess takmarkaða fjármagns sem 
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við höfðum. Kosturinn við að láta ramma myndir inn af fagmanneskju er að þá eignast 

myndirnar í raun sinn varanlega stað, ramminn er gerður til að endast og yfirleitt úr efni sem 

fer vel með myndirnar og ver þær hnjaski og skemmdum. Ég keypti hins vegar ódýra ramma í 

IKEA, svarta sem allir voru eins og fóru vel með grátóna myndunum. Síðan keypti ég karton 

og ég og sambýlismaður minn, Örvar, skárum fyrir hverri mynd fyrir sig. Þá kom sér vel að eiga 

handlaginn mann sem er góður í reikningi þar sem engar tvær myndir voru jafn stórar og 

reikna þurfti stærð kartonsins, þ.e. rammans sem myndin birtist í, fyrir hverja mynd fyrir sig. 

Það reyndist heilmikil vinna en útkoman reyndist góð miðað við að um var að ræða ódýra 

ramma úr IKEA. Það er hins vegar ljóst að varðveita þarf ljósmyndirnar, sýningareintökin, 

sjálfar á annan hátt en í römmunum til lengri tíma. Rammarnir úr IKEA eru ekki úr þannig efni 

að það sé hægt að geyma myndirnar í þeim áfram. Við Sif tókum þá ákvörðun að þegar 

sýningin hefði lokið tíma sínum á veggjum Safnahússins og annars staðar mætti taka 

myndirnar úr römmunum og setja þær í varanlega geymslu í safngeymslum og nýta rammana 

í önnur verkefni.  

 

 
Karton fyrir hverja mynd skorið, töluverð vinna fór í að mæla fyrir hverri mynd fyrir sig (mynd úr safni höf.) 

 

Að vissu leyti var ég heppin varðandi sýningarrýmið sem sýningin var sett upp í. Sýningin var 

sett upp í sýningarsal sem er á efstu hæð Safnahússins á Húsavík. Ég þekki þennan sal mjög 

vel, hef séð ótal myndlistar- og ljósmyndasýningar í honum í gegnum árin og veit því ýmislegt 

um hvað hann býður upp á sem sýningarrými. Mér var hins vegar ljóst að ég væri á vissan hátt 
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að tefla á tæpasta vað varðandi fjölda mynda og eins að rammar og stærðir mynda þyrftu að 

taka mið af því hvernig salurinn er. Þegar ég sótti myndirnar norður fór ég með pappír í 

áætluðum stærðum myndanna og bar saman við veggi sýningarsalarins. Ég og Örvar reyndum 

að átta okkur á því hvernig sá fjöldi mynda sem ég hafði valið gæti komið út á veggjunum og 

hvar hvert þema gæti átt sinn stað í salnum. Að lokum rissaði ég upp plan á nokkur blöð og 

tók myndir af áætluðum stað fyrir hvert þema í salnum. Það átti hins vegar ýmislegt eftir að 

breytast þegar við hengdum myndirnar upp en nauðsynlegt var að reyna að gera sér einhverja 

mynd af þessu áður en ég lét vinna og prenta myndirnar. Eftir að myndirnar voru komnar 

norður var ljóst að röð þeirra breyttist töluvert. Ekki var hægt að hafa vissar myndir við hlið 

annarra út frá fagurfræði og til þess að hver mynd fengi að njóta sín.  

 

                                
Tilraun til að gera sér grein fyrir stærð mynda og uppröðun áður en sýningareintökin urðu til (mynd úr safni 

höf.) 

 

Þegar lokaröðun myndanna var ákveðin, þ.e. hvar hvert þema fengi sitt pláss ákvað ég að láta 

myndirnar þeirra Sigríðar og Ragnheiðar eða þemun þeim tengd taka hvert við af öðru þannig 

að myndir Ragnheiðar áttu sitt rými í hálfum salnum og Sigríður í hinum. Með þessu vildi ég 

búa til einskonar stöðugleika í frásögninni, að skýrt væri frá hvorri þeirra myndir á hverjum 

vegg væru. 
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Hér má sjá eitt þema sýningarinnar, „Ljósmyndarinn í þorpinu“. Sýningartexti til vinstri (mynd úr safni höf.) 

 

 
Veggur með myndum Ragnheiðar Bjarnadóttur, sjö myndum sem ég valdi sem úrval (mynd úr safni höf.). 

 

Þegar myndirnar voru komnar í ramma fengum við Sif góða aðstoð við að hengja þær upp. 

Það reyndist viss höfuðverkur að koma svo mörgum myndum fyrir á veggjum salarins. Sveinn 

Aðalsteinsson hjálpaði okkur Sif við þessa vinnu og án hans hefði útkoman ef til vill verið 

skrautleg. Mæla þurfti nákvæmlega fyrir hverri mynd og staðsetja með réttri fjarlægð frá 

næstu. Þetta reyndist þrautin þyngri í þemunum þar sem margar myndir voru. Ég lét Sif og 

Sveini eftir að koma myndunum fyrir eftir að ég hafði gert þeim ljóst hvernig ég sæi það fyrir 
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mér í hvaða röð og hvernig þær ættu að vera staðsettar. Mér var ljóst að þetta væri ekki minn 

sterkasti þáttur í sýningargerð, þ.e. að reikna fjarlægðir og negla nagla á réttan stað. Með 

dyggri hjálp þeirra varð útkoman mun betri en ég þorði að vona.  

 

3.9 Aðrir gripir 
 
Ég hafði valið gripi og bréf frá Ragnheiði og Sigríði sem ég setti í sýningarkassa sem stóðu á 

miðju gólfsins í sýningarsalnum. Ég hafði haft það á bak við eyrað í sýningarvinnunni að setja 

upp sýningarkassa með nokkrum gripum en vildi að þar væri efni sem í raun sýndi hvað hefði 

orðið á vegi mínum í sýningarvinnunni sjálfri, þ.e. efni úr skjalasafni Þingeyinga og albúmum 

Ragnheiðar; efnislegar heimildir sem gerðu grein fyrir hvaða heimur birtist mér sem 

rannsakanda þegar ég vann að sýningunni. Þetta voru t.d. nokkrar blaðsíður úr albúmum 

Ragnheiðar, bréf frá Sigríði til Þórarins, glerplata úr safni Sigríðar o.s.frv. Þessir sýningarkassar 

eru til í Safnahúsinu og ég vissi því að ég gæti nýtt þá undir gripi. Ég var hins vegar lengi efins 

um hvort ég ætti að hafa þá eða ekki. Ég ákvað að lokum að hafa þá, ef til vill vegna þess að 

ég vildi á einhvern hátt setja gripi úr eigu Ragnheiðar og Sigríðar í beint samhengi við það sem 

hékk á veggjunum. Ég tel hins vegar nú að þeir hefðu orðið sterkari þáttur í sýningunni hefði 

ég gefið þeim meiri gaum á meðan á undirbúningi stóð en það verður að viðurkennast að 

ljósmyndirnar og sýningartextarnir og sýningarbæklingurinn tóku yfir hvað tíma varðar, þó 

sérstaklega sýningartextarnir um tíma.  

 
Sýningarkassi, önnur hliðin. Þarna má sjá blaðsíður úr albúmum Ragnheiðar Bjarnadóttur (mynd úr safni höf.). 
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Til viðbótar við sýningarkassana var ég svo heppin að Menningarmiðstöð Þingeyinga á setbekk 

sem var á ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur. Honum stillti ég upp við vegg þar sem 

bekkurinn kom aftur og aftur fyrir á ljósmyndunum. Á síðustu metrunum, þegar við vorum að 

hengja upp myndirnar, kíkti Pétur Jónasson ljósmyndari á Húsavík við á Safnahúsinu. Hann 

tjáði mér þá að hann ætti myndavél Sigríðar og var fús til að lána okkur hana. Mér fannst það 

afar rausnarlegt en vélin er fallegur gripur. Við vorum því með tvo hluti af ljósmyndastofu 

Sigríðar og að sjálfsögðu var ljósmyndavélinni komið þannig fyrir að bekkurinn blasti við í 

gegnum linsu vélarinnar. Smá tilraun til að endurskapa umhverfið á ljósmyndastofu Sigríðar.  

 

 
Höfundur kemur setbekk og sýningartexta honum fylgjandi fyrir (mynd úr safni höf.). 

Frá hinni hliðinni, sýningarkassi. Í 
þessum kassa var brúðkaupsmynd af 
Ragnheiði og Arthuri tekin af Sigríði 
Ingvars og eins var safn heillaskeyta 
sem þau hjón fengu í tilefni dagsins. 
Þarna er einnig bréf Sigríðar til 
Þórarins þegar hún sækir um vinnu 
sem ljósmyndari árið 1914 og 
glerplata úr safni hennar ásamt 
útskýringu á notkun glerplatna 
(mynd úr safni. höf). 
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3.10 Sýningartextar og sýningarbæklingur 
 
Um leið og þemu sýningarinnar fóru að taka á sig mynd, eftir yfirferð í gegnum myndir og skjöl 

tengd þeim stöllum, fór ég að skrifa niður texta sem gæti staðið sem grunnstoðin fyrir það 

sem yrðu sýningartextar og -bæklingur. Þemun urðu smám saman mótaðri og skýrari og síðan 

varð saga þeirra Sigríðar og Ragnheiðar skýrari í huga mínum, þ.e. hvernig ég vildi segja sögu 

þeirra og hvaða þætti ég vildi leggja áherslu á. Það kemur ef til vill á óvart en stór þáttur í 

hlutverki sýningarstjóra er að geta með hinu skrifaða orði fengist við efnið sem til sýningar er 

og komið upplýsingum, þekkingu og túlkun til skila til áhorfenda. Sýningarstjórinn Adrian 

George hefur bent á að þessi þáttur hafi frekar vaxið á síðustu áratugum. Sýningarstjórum sé 

ætlað að skrifa vandaða sýningaráætlun, sýningarbæklinga eða bækur byggðar á ítarlegri 

rannsókn á viðföngum sýningarinnar þar sem jafnvel flókin hugtök eða fyrirbæri eru útskýrð í 

aðgengilegum texta fyrir hvern sem er. Eins eiga sýningarstjórar að framleiða sýningartexta, 

styttri og lengri, sem nýttir eru á sýningum. George bendir á að stundum eigi þessi vinna mun 

betur heima í höndunum á þeim sem eru kennslumenntaðir, t.d. í safnafræðslu eða 

kennslufræði og stærri safnastofnanir búi oft yfir slíkum mannauði þótt sýningarstjóri stýri 

ritunarferlinu og efnistökum. Hann segir einnig að hæfileiki til að ritstýra, skera niður og gæta 

að nákvæmni og staðreyndum sé afar mikilvægur, villur í sýningartexta geti valdið óánægju 

hjá gestum og listamönnunum og öðrum sem hafa með verk þeirra að gera (George, 2015:16-

17). Sumt af þessu átti ég sjálf eftir að reyna á eigin skinni, þ.e. að sem nýgræðingur hafði ég 

lítið að byggja á og í raun vissi ég ekki hvað ég var að fara út í.   

 Í fyrstu taldi ég að sýningartextarnir yrðu minna mál en sýningarbæklingurinn. 

Sýningarbæklingurinn20 sá ég fyrir mér að yrði líkt og samantekt á niðurstöðu þessarar 

rannsóknar á lífi og ljósmyndum Sigríðar og Ragnheiðar. Þar yrðu þemu sýningarinnar og 

ævisaga þeirra sett saman í frásögn á aðgengilegu máli fyrir þá sem læsu. Sýningartextarnir 

yrðu varla mikið mál þegar því yrði lokið. Svo reyndist þetta í raun alveg öfugt. 

Sýningarbæklingurinn rann saman í heildstæða mynd frekar fljótlega eftir að sýningin var 

orðin til, þ.e. ég var búin að ákveða hvaða myndir yrðu á sýningunni. Sýningartextarnir 

reyndust ótrúlega tímafrekir. Við smíði þeirra tók ég sérstaklega tillit til Ekarv aðferðarinnar. 

Safnafræðingurinn Margareta Ekarv hefur lengi fengist við gerð sýningartexta og aðferð 

 
20 Sjá má sýningarbæklingin í viðauka. 
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hennar byggir á reynslu hennar sjálfrar, athugunum á því hvernig gestir safna lesa texta og 

óbilandi trú á hinu ritaða orði. Ekarv telur að hið ritaða orð sé að engu leyti síður mikilvægt en 

aðrir gripir eða ljósmyndir sem setja svip sinn á sýningu. Orð fá okkur til að hugsa að mati 

Ekarv og flytja okkur yfir í dýpri skilning á því sem ber fyrir augun. Sýningartexti er að 

sjálfsögðu eitt það síðasta sem grípur augað á sýningum, gripir og listaverk eru það fyrsta sem 

sýningargesturinn tekur eftir. Ekarv leggur mikla áherslu á að einfalda textann, gera hann 

þægilegan aflestrar án þess þó að það rýri upplýsingarnar sem þar er að finna eða gildi hans. 

Við fyrstu sýn virðist þetta varla geta farið saman, einföldun og óskert innihald en Ekarv sýnir 

fram á að það er hægt að stytta texta og einfalda með smá hugsun án þess að skerða gæði 

hans (Ekarv, 2004:201-202) Það er ljóst að aðferðin er ótrúlega mögnuð og takist manni að 

fylgja nálgun hennar að fullu verður textinn sennilega frábær en fyrir manneskju eins og mig 

sem á alltaf erfitt með að skera niður og afmarka mig í texta reyndist það alger höfuðverkur 

að setja saman texta sem tók tillit til þessara þátta. Ekarv lítur mikið til hljóðmyndunar í texta, 

samspils sérhljóða og samhljóða og þar lendir Íslendingurinn í vandræðum, sem og með fjölda 

stafa í setningu. Íslenskan er ólík ensku á vissan hátt og því þarf töluverða æfingu til þess að 

flytja hugmyndafræði Ekarv, t.d. að ekki séu fleiri en 45 stafir í einni línu, yfir á íslenska tungu. 

Ekarv leggur áherslu á að hreinsa burtu óþarfann úr hverri setningu og minnir aðferðin um 

sumt á ljóðsköpun. Einnig vill hún að taktur og hljóðfall sé ofarlega í huga þess sem skrifar 

textann sem og orð sem kallast á við efnið, t.d. ef verið er að fjalla um eitthvað sem gerðist á 

19. öld mætti nýta sér einhverja orðmyndun eða setningaskipan sem kallast á við þann tíma 

án þess að það verði óskiljanlegt. Orðin eiga að hæfa efninu, tilfinningu sýningarinnar (Ekarv, 

2004:203-204). Það er ef til vill þetta sem reyndist mér sterkasta leiðarstefið, að tilfinning og 

hljómfall textans kallaðist á við efnið. Hér má sjá dæmi um textann við þemað ,,Yndislegt 

barn“ þar sem gaf að líta myndir af börnum úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur:  

 

„Yndislegt barn“ 

12 myndir úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur 

Eftir að ljósmyndatæknin verður íslenskum almenningi aðgengileg er farið að fanga ólík skeið lífsins.  

Hugmyndir um barnæskuna voru ef til vill um margt ólíkar í upphafi 20. aldar en þær sem við búum við í dag en 

við sjáum þó að yndisleiki æskunnar þykir verðugt myndefni. Hingað til Íslands hafa borist áhrif 

borgarastéttarinnar í Evrópu sem leit á æskuna sem sérstakt æviskeið sem bæri að hlúa að og skjalfesta, t.d. á 

ljósmynd. 

Í safni Sigríðar Ingvarsdóttur er fjöldi mynda af börnum. Í þeim er einhver sérstakur hlýleiki og fegurð. 



 133 

Brot úr bréfi frá Sigríði til eiginmanns síns, Þórarins Stefánssonar, dagsettu 16. júní 1952: 

 

„Vinur minn 

Elskan litla kom heim á mánudag og því fylgdu nú þvottar og ýmsir snúningar, og svo tíminn sem fer í að horfa á 

hana og njóta hennar, hún er yndislegt barn, þegar mjer var fengin hún fyrst í hendurnar fannst mjer hún mest 

minna á Möggu, en hún hefur dekkri augu frá mömmu sinni. Flestir sem koma segja að hún sje lík Ingvari! Og 

eins hún veri lík Hermanni! Oft er ég búin að óska eftir að þú værir kominn heim til að sjá hana, og njóta hennar 

með mér.  

Þín Sigríður“ 

(Sigríður Ingvarsdóttir, 1952:16.júní) 

 

Í þessu tilfelli valdi ég að fjalla um þennan hóp mynda úr safni Sigríðar í tengslum við þetta 

hlutverk ljósmyndarans að fanga ólík tímabil ævinnar og þessa áherslu borgarastéttarinnar á 

barnæskuna sem eitthvað sem bæri að vernda og hlúa að. Einnig kaus ég að birta texta úr 

bréfi Sigríðar til Þórarins til þess að sýna örlítið af persónunni Sigríði eins og ég skynjaði hana 

í gegnum þær heimildir sem ég hafði aðgang að. Sigríður dáist að barnabarninu sínu, íhugar 

hvaðan hvert útlitseinkenni kemur og síðan nefnir hún að njóta hennar. Það snerti sérstaklega 

við mér. Sigríður sem misst hafði báðar dætur sínar sér verðmæti í því að taka sér stund í að 

horfa og njóta litlu augnablikanna. Í þessu tilfelli reyndi ég að láta minn texta eiga sér svipað 

hljómfall og bréfið, þó ekki eins tilfinningaríkt. Sigríður nefnir að litla stúlkan sé yndislegt barn, 

ég nefni yndisleika æskunnar, Sigríður talar um snúninga og tímann sem fer í að njóta nærveru 

við litla barnið og ég legg áherslu á þessa hugmynd sem blómstraði með tilkomu borgaranna 

að hlúa ætti að þessu æviskeiði.21 Þessi texti er ágætlega heppnaður og meira í ætt við Ekarv 

en margir aðrir textar á sýningunni, t.d. valdi ég að hafa inngangstexta sýningarinnar, tvo texta 

þar sem ég fer í stuttu máli yfir ævi Sigríðar og Ragnheiðar, frekar langa og ég tel að þeir geti 

varla talist í samræmi við Ekarv. Þar var ef til vill við stjórnina sú hugsun að þeir sem væru 

uppteknir af æviskeiði þeirra vildu hafa þetta ítarlegt. Ekarv myndi sjálfsagt benda mér á að 

vinna þá betur. Hér má sjá dæmi um annan þeirra:  

 

Ragnheiður Bjarnadóttir 

Ragnheiður Bjarnadóttir fæddist 20. desember 1912, dóttir hjónanna Þórdísar Ásgeirsdóttur og Bjarna 

Benediktssonar. Hún var þriðja elst af stórum systkinahóp, 15 börnum, en þrettán þeirra systkina komust á 

 
21 Fjallað er um þetta viðhorf borgaranna til æskunnar í kafla 2.6 þar sem fjallað er um ljósmyndir Sigríðar í 
hlutverki hennar sem skrásetjara, ljósmyndarans í þorpinu.  
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fullorðinsár. Ragnheiður ólst upp í Bjarnahúsi sem faðir hennar Bjarni byggði í samstarfi við föður sinn, séra 

Benedikt Kristjánsson á Grenjaðarstað. Þeir feðgar byggðu einnig verslunarhús hinum megin götunnar, sem oft 

var kallað Bjarnabúð. Bjarni faðir Ragnheiðar var athafnamaður, rak verslun, útgerð og fiskverkun og hafði einnig 

umsjón með pósthúsinu á Húsavík. 

 Bjarni faðir Ragnheiðar eignaðist myndavél um 1919 en hana hafði hann fengið í Noregi. Fyrstu árin 

eftir að Bjarni eignaðist vélina var hann duglegur að mynda en svo dvínaði áhugi hans og börnin hans tóku að 

taka myndir á hans vél. Ragnheiður fékk myndavél í fermingargjöf, kassavél og tók dálítið á hana. Þegar 

Ragnheiður var 22 ára komst hún að sem nemi á Ljósmyndastofu Vigfúsar Sigurgeirssonar á Akureyri. Hjá honum 

lærði hún í eitt ár, þá flutti Vigfús í burtu en Ragnheiður komst að hjá Eðvarði bróður hans sem tók við 

ljósmyndastofunni. Árið 1938 var Ragnheiður búin í ljósmyndanáminu en fann sig ekki við þessa iðn, kallaði hana 

„óþolandi“ og lauk aldrei prófinu. Eftir ljósmyndanámið fór Ragnheiður til Danmerkur og vann þar á saumastofu. 

Þar var hún aðeins í eitt ár en sagði sjálf að hún hefði sjálfsagt ekki komið til baka ef heimsstyrjöldin hefði ekki 

skollið á. Ragnheiður bjó um tíma í Reykjavík en fluttist til Akureyrar eftir að hún giftist. Eiginmaður Ragnheiðar 

var Arthur Guðmundsson. Þau hjónin eignuðust þrjú börn; Guðmund Garðar (f. 1947), Bjarna Benedikt (f. 1949) 

og Þórdísi Guðrúnu (1953). Eftir að Arthur lést 1982 fluttist Ragnheiður suður og bjó á Seltjarnarnesi. Ragnheiður 

lést 2012, að kvöldi aðfangadags, 100 ára gömul.  

 

Ég tel að þarna hefði lengri yfirlega yfir textanum og meiri ögun haft mikið að segja. Stytta 

hefði mátt textann og lyfta honum meira. Aðrir textar heppnuðust betur en sums staðar má 

spyrja sig hvort ég sem sýningarstjóri sé að stýra viðbrögðum gestarins um of með þeim 

áherslum sem koma fram. Hér er dæmi um slíkan texta:  

 

„Elsku mamma“  

12 myndir úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur 

 

Á 19. öld breytast hugmyndir um fjölskylduna, hlutverk foreldra eykst þegar kemur að uppeldi barna.    

Myndirnar í þessum flokki varpa ákveðnu ljósi á hlutverk og stöðu kvenna á þeim tíma þegar móðurhlutverkið 

varð ein æðsta staða konunnar. 

 

Fjöldi mynda er í safni Sigríðar af mæðrum með börn sín á öllum aldri. Móðurástin skín úr augum kvennanna, 

sköpunarverkið fullkomnað í barni eða barnabarni. Þessi nánu tengsl og gleði nær Sigríður að fanga. 

  

„Eitt er það, er þeim, er þetta ritar, býr ljóslega í minni, - það, hvernig hún brosti við litlum börnum. Hvað gaf 

þessu brosi sérstaka dýpt skilnings og ástúðar? Sorgin? Víst er um það, að Sigríður var mikil móðir og af öllu 

hjarta.“  

(Friðrik A. Friðriksson, 1975) 
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Ég nefni móðurást og náin tengsl, ef til vill er ég að stýra upplifun sýningargestsins um of með 

þessu orðalagi. Ég skýli mér á bak við það að viss tónn í þessum texta sé fullkomlega í ætt við 

annað á þessari sýningu. Ást mín á viðfangsefninu, ljósmyndasöfnum Sigríðar og Ragnheiðar, 

er við stjórnvölinn þarna sem annars staðar á sýningunni. Ef til vill má það eða verður ekki að 

fullu komist undan því. 

 Að lokum var niðurstaða mín að best væri að taka þann pól í hæðina að horfa til Ekarv 

aðferðarinnar sem hins háleita og æðra sem ég leitaði að þrátt fyrir að niðurstaðan yrði 

sjálfsagt allt önnur og ekki neitt í líkingu við að vera fullkomin. Sif og Sólrún Sveinbjörnsdóttir 

samstarfskona mín á Menningarmiðstöð Þingeyinga önnuðust yfirlestur á sýningartexta og 

bæklingi. Það er nauðsynlegt að fá aðra til að lesa yfir textann sinn, eftir vissan tíma í 

höndunum á manni virðist maður ekki sjá eigin texta og villur læðast auðveldlega í gegn. 

Reyndar slæddist ein villa með í sýningarbæklinginn, eitthvað sem okkur öllum þremur yfirsást 

og það svíður örlítið ennþá. Sérstaklega af því að villan var efnisleg og auðvitað á mína ábyrgð 

að fullu, ég nefni fyrri heimsstyrjöld þegar ég augljóslega á við þá seinni. Það kenndi mér að 

yfirlestur er ekki fullkomin vörn gegn villum og eitthvað sem verður að gera ráð fyrir að geti 

gerst. Þegar ég lít í baksýnisspegilinn myndi ég segja að stærsta lexían varðandi textann eins 

og svo margt annað er að ég hefði í raun mátt byrja mun fyrr að móta sýningartextana og 

textann fyrir bæklinginn. Það hefði gefið mér tíma til að fá vissa fjarlægð á textann og þá 

frekara rými að breyta til betri vegar. Eftir stendur einnig sú tilfinning mín að það sem reyni 

helst á við gerð sýningartexta sé að velja réttu röddina, hvaða áferð og tón frásögnin hefur og 

hvernig efnið er gert aðgengilegt og jafnvel skemmtilegt aflestrar án þess að hafa orðin of 

mörg.  

 Þegar við Sif fórum að ræða sýninguna vorið 2017 eftir að ljóst var að við höfðum 

fengið styrkinn úr Safnasjóði ræddum við stuttlega um sýningarbækling. Við gerðum okkur 

grein fyrir að það hefði kosti og galla í för með sér að stefna að slíkri útgáfu og söltuðum aðeins 

málið. Haustið 2017 þegar sýningarvinnan fór af stað tókum við sameiginlega ákvörðun um 

að búa til sýningarbækling. Ein ástæða sem Sif nefndi sérstaklega var að þá værum við í 

leiðinni að skila til gesta safnsins þeirri rannsókn sem fram hefði farið á ljósmyndasöfnum 

Sigríðar og Ragnheiðar. Það er ljóst að þegar á annað borð er ráðist í svo stórt verkefni sem 

sýningu er viss synd að ekkert standi eftir þegar henni er lokið af þekkingunni sem verður til. 

Það er hins vegar ekki alltaf viðeigandi eða nauðsynlegt að skapa slíkt aukaefni við sýningar. 

Sumar sýningar standa sterkar án slíks efnis. Gott er að spyrja sig að því áður en farið er af 
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stað í slíka vinnu hvort bæklingur og í sumum tilfellum bók bæti einhverju við sýninguna, 

kemur eitthvað fram þar sem varpar enn skýrara ljósi á viðfangsefnið og útskýrir frekar fyrir 

gestum sýningarinnar það sem um ræðir? Eins má spyrja sig hvort þarna sé um frumrannsókn 

að ræða þ.e. hvort efninu hafi verið gerð skil annars staðar áður og þá er ef til vill óþarft að 

ráðast í að búa til bækling um sama efni. Eins geta sýningarbæklingar eða bækur boðið upp á 

aðra eða fjölbreyttari túlkun en hægt var að koma að á sýningunni sjálfri (George, 2015:126-

127). Í tilviki ljósmyndasafna Ragnheiðar og Sigríðar hefur enginn rannsakað söfn þeirra á 

þennan hátt eða sett í stærra menningarlegt og félagslegt samhengi og eins var þessi nálgun 

á söfnin, túlkun mín á þeim, um margt þannig að hægt var að gera því skil í lengri texta en 

sýningartexta.  

 

 
Sýningarbæklingurinn (úr safni höf.). 

 

Í byrjun apríl 2018 hafði ég valið myndir og texta fyrir sýningarbæklinginn sem síðan var 

unninn í samstarfi við grafískan hönnuð hjá Ásprent á Akureyri, hana Ingibjörgu Berglindi 

Guðmundsdóttur. Það var eins með hana Beggu og svo marga í tengslum við þetta verkefni: 

hún var ótrúlega snögg og fagleg og í gegnum tölvupóstsamskipti, fram og til baka, tókst okkur 

í sameiningu að setja saman bækling fyrir sýninguna. Miðað við hve ódýrt brotið var og 

takmarkaður blaðsíðufjöldi til umráða var ég mjög sátt við útkomuna. Ég reyndi einnig að nota 
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tækifærið og nýta ljósmyndir sem ekki voru á sýningunni sjálfri í bæklinginn til að sýna enn 

betur það frábæra efni sem ég hafði tök á að vinna úr þegar kemur að ljósmyndum Sigríðar 

og Ragnheiðar. Það er með öllu ljóst að bæklingurinn gefur aðeins nasasjón af rannsókninni 

að baki sýningunni og eins að hann er hvorki fullkomin né endanleg útlistun eða túlkun á 

söfnum Sigríðar og Ragnheiðar. Ég held að slíkt sé ekki á færi eins sýningarstjóra og ætti heldur 

ekki að vera það. Tilgangur bæklingsins var að varpa ljósi á viðfangsefnið og kveikja áhuga á 

því og að sýna fram á hvaða nálganir eru mögulegar þegar fengist er við ljósmyndasöfn.  

 
3.11 Sýningaropnun, auglýsingar og gagnvirkni fyrir gesti 
 
Þegar líða tók að sýningaropnun tóku við ýmis verkefni sem virtust mjög fjarlæg í upphafi 

þessa ferlis. Mér var ljóst að ég vildi gjarnan skapa einhverskonar samtal við sýningargesti. Því 

miður mátti það ekki kosta mikið en að lokum ákvað ég að hafa til staðar möppur þar sem 

gestir gátu, ef þeir vildu, komið á framfæri vitneskju sinni um hverjir væru á myndunum. Þrátt 

fyrir góða skráningu í albúmum Ragnheiðar vantaði á stöku stað nafn á fólki og í tilviki safns 

Sigríðar var skráningin víða ófullnægjandi. Möppurnar voru merktar annað hvort safni Sigríðar 

eða Ragnheiðar þar sem hægt var að sjá allar myndir með viðeigandi safnnúmeri og skráðum 

upplýsingum. Aftast voru síðan auðar síður þar sem fólk gat skrifað niður athugasemdir vildi 

það koma einhverju á framfæri. Það er ljóst að þetta er takmörkuð samskiptaleið við gesti en 

samt sem áður var þetta tilraun til að rjúfa vegginn á milli gestanna og safnsins, þ.e. að bjóða 

gestunum að vera með í að skapa þekkingu tengda sýningunni en á síðustu árum hefur 

umræðan um þekkingarsköpun inni á söfnum tekið breytingum og áherslan færst frá safninu 

eða sýningarstjóra sem alvalds þekkingarsköpunar til sýningargestsins sjálfs (sjá t.d. Hooper-

Greenhill, 2004:67-72). Í texta sem fylgdi hverri möppu Sigríðar stóð þetta:  

 

„Þekkir þú þann sem er á myndinni?“ 

 

Ljósmyndasafni Sigríðar Ingvarsdóttur fylgdi skrá þar sem finna má nöfn þeirra sem eru á myndunum. Í sumum 

tilfellum vantar þó nöfn eða aðeins er að finna þar nafn þess sem greiddi fyrir myndina. Eins eru einhverjar villur 

í skránni þar sem myndir hafa víxlast.   

 Í þessarri skrá má finna þær myndir Sigríðar sem eru á sýningunni. Þeim hefur verið skipt upp eftir 

þemum sýningarinnar. Aftast eru laus blöð þar sem hægt er að skrá upplýsingar þekki einhver þann eða þau sem 

eru á myndinni.  

 Við verðum þakklát fyrir allar upplýsingar og athugasemdir.  
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Við Sif settum saman smá umfjöllun sem birtist í Skarpi, fréttablaði sem gefið var út vikulega 

og dreift til áskrifenda á Húsavík og í nærsveitum. Eins settum við auglýsingu í Skrána sem er 

auglýsingapési sem dreift er í allar verslanir og á flesta þjónustustaði á Húsavík og 

viðskiptavinir geta gripið með sér ef þeir vilja. Við hengdum einnig upp auglýsingu í 

plakatformi í allar helstu verslanir á Húsavík. Við sendum inn stutta fréttatilkynningu á RÚV 

og þaðan barst boð fyrir mig að mæta í símaviðtal í Mannlega þættinum 30. apríl. Það var 

gaman að geta sagt frá sýningunni í útvarpi allra landsmanna. Fyrir opnun sendum við Sif 

sérstakt boðskort á börn Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur. Við vorum mjög 

ánægðar með hve margir ættingjar þeirra sáu sér fært að koma norður á Húsavík og skoða 

sýninguna, sum á opnunardag sýningarinnar en aðrir seinna. Opnunin sjálf gekk ótrúlega vel 

og mætingin fór hreinlega fram úr bestu vonum en rúmlega 60 manns mættu. Þar flutti Sif 

stutt kynningarávarp áður en ég sem sýningarstjóri ávarpaði gesti og gafst þá tækifæri til að 

þakka öllum þeim sem höfðu aðstoðað með einum og öðrum hætti við að gera þessa sýningu 

að veruleika.  

 

 
Mynd frá sýningaropnun (mynd úr safni höf.). 

 

Þann 3. júní gafst mér síðan tækifæri að kynna sýninguna enn frekar en þá flutti ég erindi á 

Þjóðfræðidagskrá í Safnahúsinu á Húsavík. Erindið bar heitið ,,Að fanga þig og tímann: Frá 
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hugmynd til sýningar“. Sýningin hékk uppi frá 1. maí til 20. júní 2018. Því miður gafst henni 

ekki meira rými það sumar, fallegar sýningar biðu eftir sýningarsalnum og sú ákvörðun var 

tekin að setja hana upp aftur sumarið 2019. Þá hékk hún uppi allt sumarið, frá 13. maí til 

ágústloka og þeim sem misstu af henni í fyrra skiptið gafst tækifæri til að skoða hana og þeir 

sem sáu hana vorið áður gátu mætt aftur og glöggvað sig betur á efninu. Að lokum má nefna 

að stefnt er að því að sýningin Að fanga þig og tímann fari upp á Ísafirði haustið 2021. Því 

miður hefur heimsfaraldur Covid-19 áður raskað þeim áætlunum en ég held í vonina að ef til 

vill takist þetta í haust. Það er viðeigandi endir á þessu ferli að færa safn Sigríðar Ingvarsdóttur 

heim á æskuslóðir hennar á Ísafirði.  

 

 
Mynd frá sýningaropnun: Höfundur spjallar við sýningargesti (mynd úr safni höf.). 

 

3.12 Frá upphafi til endaloka og áfram 
 
Frá því að ég hóf sýningarvinnuna haustið 2017 til dagsins í dag hafa Sigríður og Ragnheiður 

fylgt mér. Ég geri mér nú grein fyrir að sýningu er í raun aldrei lokið, ég hef haldið áfram að 

hitta fólk sem segir mér frá því að það hafi séð sýninguna og vill gjarnan ræða eitthvað 

varðandi ljósmyndirnar eða ég hef sjálf rekið mig á eitthvað sem minnir mig á þetta ferli, 
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jafnvel eitthvað sem sýnir mér aðra nálgun á efnið, möguleika sem ég sá ekki þá. Sýningin 

heldur því áfram að vaxa á vissan hátt og vera mér veganesti og lærdómur þótt hún hangi ekki 

uppi á veggjum.  

 Ég hef haldið áfram að vinna fyrir Menningarmiðstöð Þingeyinga og sýningarvinnan 

færði mér enn betri skilning á þessari stofnun, mikilvægi byggðasafna fyrir nærsamfélög og 

þátt safnanna í að skapa sjálfsmynd þeirra. Það að skapa eitthvað úr svo ríkulegri safneign eins 

og finna má á Ljósmyndasafni Þingeyinga var ómetanleg reynsla og færði mér vissan skilning 

á ljósmyndinni sem ég bjó ekki yfir áður. Þegar ég sat yfir skjölum og átthagaritum, bréfum og 

endurminningarbrotum, opnuðust augu mín fyrir mikilvægi stærra samhengisins, 

formgerðanna sem búa að okkur, menningarheildarinnar sem við tilheyrum, flókinna og 

margslunginna tengsla sem hægt er að varpa betra ljósi á með því að nýta fjölbreyttar 

heimildir. Þessar heimildir ýttu mér allar í átt að lokatakmarkinu og gerðu mér kleift að nálgast 

þemu sýningarinnar og skapa þeim farveg með orðum, hvort sem það var sýningartexti sem 

ég skapaði eða brot úr bréfi frá konu til manns. Mér er ljóst að það er æfingin sem skapar 

meistarann, plantan vex í allar áttir en með æfingu má læra að temja hana og klippa, búa til 

æskileg skilyrði fyrir fallegri blóm en ella. Það er mikilvægt að eitthvað standi eftir af þessari 

æfingu að mínu mati og sýningarbæklingurinn sem varð til samfara sýningunni var ein leið til 

þess. Ofarlega í huga mínu var þó alltaf endurgjaldið, endurgjaldið fyrir þær stóru gjafir sem 

þessi ljósmyndasöfn eru til samfélagsins í Þingeyjarsýslum.  
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Lokaorð  
 
Frá því að ég fyrst sá safnnúmerið RB í Ljósmyndasafni Þingeyinga og fékk að njóta fyrstu 

stafrænu eintakanna af ljósmyndum Sigríðar Ingvarsdóttur hefur sýn mín á ljósmyndina sem 

miðil gjörbreyst. Mér hefur verið unnt að kíkja umfram alnándina og velta þessu fyrirbæri, 

ljósmyndinni, fyrir mér. Sýningin Að fanga þig og tímann var mín túlkun á tveimur 

ljósmyndasöfnum og um leið ferðalag um sögu ljósmyndarinnar og merkingu hennar í 

hversdeginum. Á sýningunni var sagan rakin frá 1915 fram á sjötta áratug 20. aldar í gegnum 

ljósmyndirnar sem við blöstu þar sem myndefnið gaf gestum tækifæri til að greina tímann 

líða, frá ljósmyndastofu Sigríðar til æskuára barna Ragnheiðar. Ljósmyndin sem uppfinning 

umbreyttist í tímans rás þar sem framleiðsla, neysla og félagsleg hegðun stýrðu henni í 

óvæntar áttir, svo er einnig fram á okkar daga, þar sem notkun hennar hefur aldrei verið meiri 

og enn sér ekki fyrir endann á þeirri þróun.  

 Leiðir Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur í gegnum lífið voru markaðar 

af ljósmyndinni. Í tilviki Sigríðar varð ljósmyndun ævistarf hennar og hjá Ragnheiði, með sínu 

lærða auga, leið til að fanga það sem fyrir bar og festa í frásögn albúmsins. Á sýningunni 

tileinkaði ég hóp mynda fagurfræði Sigríðar sem ljósmyndara með sjö portrettum og með hópi 

12 mynda reyndi ég að ná utan um hlutverk hennar sem ljósmyndarans í þorpinu, 

skrásetjarans. Sigríður sem tók afar fallegar myndir af litlum börnum veitti mér tækifæri til að 

setja þann hóp mynda í samhengi við menningarlegar hugmyndir um barnæskuna, um þetta 

tímabil ævinnar sem eitthvað sérstakt og sem tilefni til að klæða litla líkama fallegum fötum 

og fara á ljósmyndastofuna. Ég valdi einnig að fjalla um ljósmyndir Sigríðar af mæðrum með 

börn sín, af konum í tengslum við þetta hlutverk sem þær voru og eru enn bundnar.  

 Safn Ragnheiðar hafði einnig að geyma vitnisburð um fegurðarskyn Ragnheiðar og 

færni og á sýningunni voru sjö myndir tileinkaðar því. Ljósmyndir Ragnheiðar veittu mér 

tækifæri til að fjalla um sjálfsmyndina í ljósmyndum, hvaða áhrif ljósmyndir af okkur sjálfum 

hafa á okkur sem persónur. Ragnheiður sem hafði ljósmyndavélina með sér hvert sem hún fór 

skapaði fjölda mynda sem auðvelt er að setja í samhengi við hugmyndir okkar um náttúruna 

sem vettvang frístunda og leikja. Albúm Ragnheiðar segja þó helst eina sögu, um hvernig við 

notum ljósmyndina til að minnast þeirra sem eru okkur kærir, halda utan um fortíðina og var 

hópur mynda á sýningunni því tileinkaður fjölskyldualbúminu. Að lokum var flokkur mynda 

þar sem þessar tvær konur mættust, þessir nágrannar frá Garðarsbrautinni á Húsavík, úr 
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Bjarnahúsi og Þórarinshúsi, í ljósmyndum sem Sigríður tók í gegnum árin af Ragnheiði og 

fjölskyldu hennar á ljósmyndastofunni sinni á Húsavík.  

 Á sýningunni reyndi ég fyrst og fremst að koma til skila þessum fallegu ljósmyndum úr 

söfnum Sigríðar og Ragnheiðar. Þær veittu tækifæri til að ræða allt hér að ofan en einnig svo 

mikið fleira sem ekki gat rúmast á einni sýningu. Það er ljóst að nóg er eftir að rannsaka og 

ræða þegar kemur að ljósmyndasöfnum sem þessum.  

 Í þakkarræðu minni við sýningaropnunina mælti ég hraðmælt og stressuð ótal orð af 

munni, þakkir til hinna og þessara fyrir þátttöku þeirra og hjálp við uppsetningu sýningarinnar. 

Enda varð sýningin ekki til í tómarúmi, hún var verk fleiri handa og augna en minna. En fyrst 

og fremst var hún þeirra, Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur, blessuð sé 

minning þeirra.  
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Viðauki 
 
Hér fyrir neðan má sjá sýningarbæklinginn sem að fylgdi sýningunni Að fanga þig og tímann.  



Að fanga þig 
& tímann

Ljósmyndir Sigríðar Ingvarsdóttur  
og Ragnheiðar Bjarnadóttur



Bæklingur þessi er gefin út í tengslum við sýninguna  
Að fanga þig og tímann á vegum Menningarmiðstöðvar Þingeyinga.

Sýningarstjórn og höfundur texta: Sigurlaug Dagsdóttir
Hönnun bæklings og myndvinnsla: Ásprent
Prentvinnsla: Ásprent
Útgefandi: Menningarmiðstöð Þingeyinga

Sýningin Að fanga þig og tímann og útgáfa bæklings var styrkt af Safnasjóði.

Myndir á forsíðu
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur „Margrét Steingrímsdóttir“ (RB 5-097).
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur „Stefanía Hannesdóttir með barn“ (SI 3193a). 

Öll réttindi áskilin.
© Texti: Sigurlaug Dagsdóttir
© Myndir: Menningarmiðstöð Þingeyinga



Ljósmyndir úr söfnum Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur

Sýning á vegum Menningarmiðstöðvar Þingeyinga 

Sýning þessi var unnin á vegum Menningarmiðstöðvar Þingeyinga og styrkt af Safnasjóði. 

Sýningarstjóri: Sigurlaug Dagsdóttir

Sýningarnefnd: Sif Jóhannesdóttir og Snorri Guðjón Sigurðsson

Vinnsla og prentun ljósmynda: Stuart Richardsson/ Custom Photo Lab.

Sýningin  

Að fanga þig & tímann



Ljósmyndirnar sem ber fyrir augu okkar 
á sýningunni Að fanga þig og tímann eru  
fyrir tíma stafrænnar tækni. Það er galdur að 
geta litið í augun á barni sem fætt er upp úr 
aldamótum 20. aldar. Sjá bros sem eru ekki 
lengur partur af þessari veröld. Það er galdur 
að líta á vinnulúnar hendur fólks sem fæddist 
á þarsíðustu öld. Sjá leikandi gleði fólks sem 
fæddist fyrir fyrra stríð, lifði í gegnum krepp-
una og seinna stríðið og þekkti Ísland á þeim 
tíma þegar við stigum smám saman inn í 
nútímann. Allskonar fegurð, allskonar galdur. 

Á sama tíma er  nauðsynlegt að gangast við 
því að ljósmyndir eru viss sýn á veruleikann 
sem segir ekki alla söguna. Þegar ljósmyndin 
leit fyrst dagsins ljós fögnuðu henni margir 
sem tæki sannleikans; þarna væri loksins 
hægt að fanga hið raunsanna án þess að 
ímyndunarafl listamannsins breytti ein-
hverju, fegraði eða skerti. Nú vitum við flest 
að það er ekki svo. Ljósmyndin er allaf valin 

sýn. Augað á bak við vélina velur að horfa í 
vissa átt, fanga ákveðið viðfangsefni, fingur 
ljósmyndarans „hleypir af” á vissu augna-
bliki. Allt byggir þetta á þeim sem horfir. Og 
á vissan hátt eru það álög að við komumst 
aldrei undan því að sýn okkar og upplifun á 
heiminum er alltaf lituð af því hver við erum. 

Svo er einnig um þann sem setur upp sýn-
ingu. Sýning er alltaf valin sýn og nær aldrei 
að fullu að fanga allar hliðar eða allt það 
sem ætti að segja. Í tilviki ljósmyndasafna 
þeirra Ragnheiðar og Sigríðar er um að ræða 
stór söfn og því úr ótalmörgu að velja. Sýn-
ing sem þessi er því alltaf lituð af því sem 
fangar þann sem er svo lukkulegur að fá að 
velja. Það er samt von mín að hún nái  á ein-
hvern hátt að fanga sérstöðu þeirra beggja, 
Sigríðar, ljósmyndarans sem vann innan 
ramma ljósmyndastofunnar og var falið að 
fanga vissa merkisviðburði og tíma í lífi fólks  
og Ragnheiðar sem tók ljósmyndavélina  

með sér út í lífið og fangaði það sem gladdi 
hana. 

Sérstakar þakkir
Til þess að sýning sem þessi verði að veruleika 
þarf allt að ganga upp sem skyldi og þar eiga 
margir þakkir skilið fyrir sitt framlag. Fyrst ber 
að nefna Sif Jóhannesdóttur, forstöðumann 
Menningarmiðstöðvar Þingeyinga og Snorra 
Guðjón Sigurðsson héraðsskjalavörð. Þau 
hafa frá upphafi stutt við þetta verkefni og 
án þeirra hefði þessi sýning ekki litið dags-
ins ljós. Harpa Stefánsdóttir lagði til ómetan-
lega vinnu við skönnun ljósmynda Sigríðar 
Ingvarsdóttur sem gerði mér mögulegt að 
vinna með þær. Yfirlestur texta var í höndum  
Sólrúnar Hörpu Sveinbjörnsdóttur og Sifjar 
Jóhannesdóttir, kann ég þeim bestu þakkir 
fyrir. Án þeirrar gjafmildi sem Ragnheiður og 
afkomendur Sigríðar sýndu Menningarmið-
stöð Þingeyinga, þegar söfn þeirra tveggja 
voru færð safninu til varðveislu, hefði þessi 
sýning aldrei orðið að veruleika. Myndir 
þeirra varpa ljósi á menningu og samfélag í 
Þingeyjarsýslum í upphafi 20. aldar og eru 
því verðmætar heimildir. Það er von okkar 
hjá Menningarmiðstöð Þingeyinga að með 
þessari sýningu sé þeim Sigríði Ingvarsdóttur 
og Ragnheiði Bjarnadóttur endurgoldin gjaf-
mildin að einhverju marki.

Blessuð sé minning þeirra. 

Að lokum vil ég þakka fjölskyldunni minni, 
Örvari og Ynju, foreldrum og systkinum fyrir 
stuðning þeirra.

Sigurlaug Dagsdóttir 

Ávarp sýningarstjóra
Ljósmyndir eru ákveðinn galdur. Þær festa ákveðið andartak, fanga tíma sem kemur aldrei 
aftur. Öll höfum við heyrt frásagnir þar sem fólk segist ekki sjá eftir neinu eins og mynda-
albúmum fjölskyldunnar þegar hús þeirra furða upp í eldi, minningum sem náðist að fanga, 
andlitum þeirra sem eru gengnir. Í dag fljóta myndir okkar flestra um í óáþreifanlegum 
geymsluskýjum, verndaðar fyrir slíkum hamförum en á sama tíma enda þær síður á síðum 
albúmsins. Hin efniskennda ljósmynd hefur smám saman vikið fyrir ljósmyndum sem við 
sjáum aðeins í gegnum tölvu og síma. Á sama tíma sjáum við að þetta tjáningarform og 
listform, ljósmyndin, hefur aldrei verið notað eins mikið og nú. Kynslóðirnar sem nú vaxa 
úr grasi eru þær sem munu festa sjálfar sig og líf sitt á mynd nánast á hverjum degi. Ljós-
myndin er sá tjáningarmáti sem jafnvel tungumálið á erfitt með að skora á hólm. Veröld 
okkar er að verða ljósmyndinni að bráð. Staðreynd sem mun á næstu áratugum breyta því 
hvernig við skiljum samtíma okkar hvert sinn og hvernig við fáumst við að rannsaka og 
nálgast þá sem á undan okkur eru gengnir.   



mynd til hægri
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur  
„Fanney Geirsdóttir, Hringveri“ 

(SI 2762)

mynd til vinstri
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur

„Ragnheiður Bjarnadóttir og Ragnheiður Ásgeirsdóttir“
(RB 5-202)



Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur   I  „Halldór Guðjohnsen“   I   (SI 2655)



Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur  I  „Kristján Sigurgeirsson ásamt barnabarni, dóttur Páls Kristjánssonar“  I  (SI 2625)



Um 1906 tók Sigríður að læra ljósmyndun á 
Ljósmyndastofu Björns Pálssonar á Ísafirði. 
Að námi loknu hélt Sigríður til Reykjavíkur en 
þar starfaði hún um skeið á ljósmyndastofu 
áður en hún hélt aftur vestur. Einhver ferða-
hugur var í Sigríði, hana langaði til Dan-
merkur en árið 1914 skall seinni styrjöld á í 
Evrópu og batt enda á þá drauma. Fljótlega 
tekst Sigríður á við annað ferðalag, alla leið 
að vestan til Húsavíkur í Suður-Þingeyjar-
sýslu. ² 

Árið 1910 eignaðist Þórarinn Stefánsson frá 
Grásíðu óvænt ljósmyndastofu í Kirkjubæ á 
Húsavík. Þórarinn hafði gengið í ábyrgð fyrir 
lán fyrir Eirík Þorbergsson ljósmyndara sem 
hafði orðið gjaldþrota 1907. Eiríkur starfaði 
áfram sem ljósmyndari á stofunni til ársins 
1910 en þá hélt hann til Vesturheims og 
Þórarinn stóð eftir með reksturinn.3 Í Kirkju-
bæ stofnaði Þórarinn bókaverslun sína sem 
síðar átti eftir að verða þekkt undir nafninu 
Bókaverslun Þórarins Stefánssonar. 4

Næstu ár fékk Þórarinn ýmsa til að sjá 
um rekstur ljósmyndastofunnar. Árið 1915 

keypti Þórarinn Stefánsson Goodtemplara-
húsið eða Garðarsbraut 9 sem síðar gekk 
oftast undir nafninu Þórarinshús. Þangað 
flutti hann bókaverslun sína, ljósmyndastof-
una og hafði íbúð á efri hæðinni. Þetta ár 
auglýsir Þórarinn eftir ljósmyndara til starfa 
og sækir Sigríður Ingvarsdóttir um starfið.5 
Sumarið eftir dvelur Sigríður á Húsavík og 
starfar sem ljósmyndari hjá Þórarni. Þórar-
inn var orðinn 37 sjö ára gamall þegar þetta 
var og því voru vinir hans margir orðnir 
langeygir fyrir hans hönd að hann myndi 
eignast fjölskyldu. Það gladdi því vini Þórar-
ins þegar Sigríður og Þórarinn voru gefin 
saman þann 11. ágúst 1916 á Skútustöð-
um af Hermanni Hjartarsyni.6 

Sigríður virðist hafa verið listhneigð, hún 
unni bæði söng og leiklist. Eftir að hún  
hóf búsetu sína á Húsavík starfaði hún 
bæði hjá Leikfélagi Húsavíkur og söng í 
kirkjukórnum. Hún var félagslynd og var 
þátttakandi í bindindisstarfsemi staðar-
ins og í kvenfélaginu.7 Ljósmyndastofuna 
í Þórarinshúsi ráku Sigríður og Þórarinn  
til 1942.8 

Þórarinn gegndi starfi hreppstjóra bæjarins 
allan þann tíma sem Húsavík var sérstakur 
hreppur eða frá 1912 til 1950.9 Það hef-
ur sjálfsagt haft í för með sér að annasamt 
hefur verið á heimili þeirra hjóna og mikið 
um gestakomur. Þau hjón virðast hafa verið 
samtaka í félagsmálum. Af þeim fáu bréfum 
sem varðveist hafa eftir Sigríði til Þórarins 
má ráða að þegar hann hefur verið fjar-
verandi hafi Sigríður tekið þátt í félags– og 
fundarhöldum fyrir hönd þeirra beggja. Bréf-
in eru full frétta úr samfélaginu á Húsavík 
og vangaveltum um menn og málefni en í 
bréfum Sigríðar má einnig greina umhyggju 
hennar fyrir vinum sínum og fjölskyldu.10 

Líf þeirra Sigríðar og Þórarins var líkt og lífs-
gangan er oft á tíðum, blanda af gleði og 
sorg. Urðu þau hjón að ganga í gegnum þá 
erfiðu reynslu að missa tvö af fjórum börn-
um sínum. Fyrsta barn þeirra, stúlka, fæddist 
andvana. Sigríður hafði beðið þessa litla 
barns með innilegri eftirvæntingu og miss-
irinn skildi eftir sig sorg og auðn á heimili 
þeirra hjóna. Eftir að þau misstu fyrsta barn 
sitt sendi Árnfríður systir Sigríðar þeim eitt 
barna sinna, Hermann. Hermann kom 7 
ára gamall til þeirra Sigríðar og Þórarins 
og ólst upp hjá þeim eftir það. Hann kall-
aði Sigríði ávallt „systur” enda stóð aldrei 
til að Sigríður kæmi í stað móður hans en 
Hermann virðist hafa verið mikill sólargeisli 
í lífi þeirra. Það liðu þó nokkur ár þangað  
til Sigríður og Þórarinn eignuðust sjálf sitt 
næsta barn en það var drengur sem þau 
nefndu Ingvar (f.1924). Því næst kom  
Stefán (f.1926). Báðir nefndir í höfuðið á 

Sigríður Oddný Ingvarsdóttir, æviágrip
Sigríður Oddný Ingvarsdóttir fæddist 12. júní 1889 í Hafnarfirði. Hún var dóttir hjónanna 
Sigríðar Árnadóttur (f.1858) frá Þórkötlustöðum við Grindavík og Ingvars Vigfússonar blikk-
smiðs frá Litla – Nýjabæ við Krísuvík (f. 1858). Sigríður átti þrjú systkini, þau Árnfríði, Vigfús 
og Önnu. Fyrstu æviárin bjó fjölskylda Sigríðar í Hafnarfirði en fluttist vestur á Ísafjörð þegar 
Sigríður var 9 ára gömul. Faðir Sigríðar var jafnaðarmaður en um aldamótin var sú stefna 
að festa rætur í kaupstöðum á Íslandi. Ingvar var einnig virkur ásamt konu sinni, Sigríði, 
í starfsemi góðtemplarareglunnar fyrir vestan. Svo virðist sem uppeldi Sigríðar hafi fylgt 
henni í gegnum lífið, hún átti eftir að starfa fyrir hönd góðtemplarareglunnar á Húsavík og 
félagsstörf voru henni hugleikin.¹  



Sigríður Oddný Ingvarsdóttir, æviágrip
öfum sínum. Síðast fæddist þeim dóttirin 
Margrét (f.1928).11 

Árið 1941 er Ingvar faðir Sigríðar staddur í 
heimsókn hjá dóttur sinni á Húsavík. Það vor 
hafði Margrét litla, þrettán ára, gengist undir 
botnlangauppskurð. Svo virðist sem sýking 
hafi blossað upp eftir þau veikindi og ekki 
varð við neitt ráðið. Það fór svo að Ingvar, 
þá orðinn aldurhniginn og saddur lífsdaga 
og Margrét barnabarn hans lágu saman 
banaleguna í Þórarinshúsi. Þau dóu sama 
dag, þann 26. júlí.12 Slíkur harmur á sama 
degi virðist óyfirstíganlegur. Vinkona Sigríðar 
sagði síðar um þennan tíma að í sorg Sigríð-
ar hafi hún séð hana stærsta.13

Þórarinn Stefánsson lést árið 1965. Eftir 
andlát Þórarins bjó Sigríður í nokkur ár ein í 
húsinu þeirra en flutti síðan til Ingvars sonar 
síns í séríbúð í húsi hans. Sigríður andaðist 
á Sjúkrahúsi Húsavíkur 13.maí 1972.14

neðri mynd:
Ljósmynd af börnum Sigríðar Ingvars-

dóttur; Ingvari, Margréti og Stefáni. 
(RB 1-018)

efri mynd:
Ljósmynd merkt ljósmyndastofu 

Gunhild Thorsteinsson, Reykjavík.  
Sigríður situr fyrir miðju.



Bjarni faðir Ragnheiðar var athafnamaður, 
rak verslun, útgerð og fiskverkun og hafði 
einnig umsjón með pósthúsinu á Húsavík 
sem hafði verið flutt þangað frá Grenj-
aðarstað. Bjarni hafði snemma fest kaup 
á jörðinni Hvammi eða árið 1902. Í fyrstu 
leigði hann jörðina en síðar hafði hann þar 
búskap, um átta kýr sem vel komu á notum 
fyrir barnmargt heimili en ásamt því seldu 
þau hjónin mjólk til bæjarbúa.18 Rekstur 
Bjarna átti sér blómatíma en einnig komu 
erfiðir tímar þar sem allir í fjölskyldunni 
þurftu að leggjast á eitt til að fjölskyldan 
hefði í sig og á. 

Eftir heimskreppuna, 1930, þegar lítið fékkst 
fyrir fiskinn var komið svo að verslun Bjarna 
var komin í þrot. Með hjálp góðra vina gat 
fjölskyldan þó haldið íbúðar - og verslunar-
húsinu og jörðinni Hvammi. Eftir þetta vann 
Bjarni sem póstmeistari, rak vörubifreið og 
ýmislegt annað.19 Þórdís móðir Ragnheið-
ar var dugnaðar- og myndarkona og sinnti 
ýmsum félagsmálum. Hún var einn af stofn-
endum Kvenfélags Húsavíkur og sat í stjórn 
þess í 35 ár. Á árunum 1931- 1942 var 
Hótel Ásbyrgi rekið í Bjarnahúsi undir stjórn 
Þórdísar. Öll unnu þau systkinin í Bjarnahúsi 

við búðina, hótelið, fiskverkun og búskapinn 
einhvern hluta ævi sinnar.20 

Ragnheiður tók sér hlé frá námi eftir barna-
skóla enda átti bóknám ekki við hana í æsku, 
hún var seinlæs og sagðist sjálf aldrei hafa 
orðið hraðlæs. Hins vegar lék við hana öll 
handavinna og hún hafði geysigott minni á 
það sem fyrir hana var lesið eða hún heyrði. 
Ragnheiður fór einn vetur í unglingaskóla að 
Laugarvatni en vegna veikinda Þórdísar hélt 
hún heim til Húsavíkur til þess að aðstoða 
móður sína við að halda utan um þetta stóra 
heimili.21 

Ragnheiður lærði fyrst kvenna á bíl í Þing-
eyjarsýslu og tók þar bílpróf, 19 ára gömul. 
Bjarni faðir hennar hafði fest kaup á bíl til 
þess að nota til fiskflutninga og sækja mjólk 
upp í Hvamm. Sumarið 1931 stóð bíllinn 
eiginlega ónotaður vegna skorts á hentug-
um bílstjóra. Þá ákvað Bjarni að Ragnheiður 
skyldi læra á bíl, sem og hún gerði. Hún tók 
prófið á Húsavík 4. mars 1932. Ragnheiði 
fannst gaman að keyra en sárnaði stundum 
þegar hún varð vör við tortryggni annarra í 
garð konu undir stýri.22 

Bjarni faðir Ragnheiðar eignaðist mynda-
vél um 1919 en hana hafði hann fengið í 
Noregi. Fyrstu árin eftir að Bjarni eignaðist 
vélina var hann duglegur að mynda en svo 
dvínaði áhugi hans og börnin hans tóku að 
taka myndir á hans vél. Ragnheiður fékk 
myndavél í fermingargjöf, kassavél og tók 
dálítið á hana. Þegar Ragnheiður var 22 ára 
komst hún að sem nemi á Ljósmyndastofu 
Vigfúsar Sigurgeirssonar á Akureyri. Hjá 
honum lærði hún í eitt ár, þá flytur Vigfús í 
burtu en Ragnheiður kemst að hjá Eðvarði 
bróður hans sem tók við ljósmyndastofunni. 
Árið 1938 var Ragnheiður búin í ljósmynda-
náminu en fann sig ekki við þessa iðn, kall-
aði hana „óþolandi” og lauk aldrei prófinu.23 
Síðar sagði Ragnheiður víst að það hefði 
ekki átt við hana að vinna í myrkrakompu. 

Eftir ljósmyndanámið fór Ragnheiður til 
Danmerkur og vann þar á saumastofu. 
Þar var hún aðeins í eitt ár en sagði sjálf 
að hún hefði sjálfsagt ekki komið til baka ef 
að heimstyrjöldin hefði ekki skollið á. Bjarni 
kallaði börnin sín þrjú sem voru erlendis 
heim þar sem hann vissi að hvenær sem er 
gat lokast á skipakomur til Íslands.24 

Eftir heimkomuna starfaði Ragnheiður í 
Reykjavík og rak þar veitingastofu í Vonar-
stræti á  vegum Verslunarmannafélagsins 
ásamt fleiri góðum konum. Þar starfaði 
Ragnheiður í tvö og hálft ár, eða þar til að 
hún gifti sig. Maður hennar var Arthur Guð-
mundsson sem starfaði sem innkaupastjóri 
hjá KEA á Akureyri. Ragnheiður fluttist til 
Akureyrar og þar eyddu þau Arthur lífi sínu 

Ragnheiður Bjarnadóttir, æviágrip
Stutt frá heimili og ljósmyndastofu Sigríðar Ingvarsdóttur var lítil stúlka að vaxa úr grasi. 
Ragnheiður Bjarnadóttir fæddist 20. desember 1912, dóttir hjónanna Þórdísar Ásgeirsdóttur 
og Bjarna Benediktssonar. Hún var þriðja elst af stórum systkinahóp, 15 börnum, en þrettán 
þeirra systkina komust á fullorðinsár. Ragnheiður ólst upp í húsinu sem faðir hennar Bjarni 
byggði í samstarfi við föður sinn, séra Benedikt Kristjánsson á Grenjaðarstað.15 Þeir feðgar 
reistu Bjarnahús og verslunarhús hinum megin götunnar, sem oft var kallað Bjarnabúð, á 
árunum 1906 – 1907.16  Æskuheimili Ragnheiðar var líflegt og mannmargt.17



saman. Þau eignuðust þrjú börn; Guðmund 
Garðar (f. 1947), Bjarna Benedikt (f. 1949) 
og Þórdísi Guðrúnu (f. 1953).25

Ragnheiður starfaði innan kvenfélagsins 
Framtíðarinnar á Akureyri og gegndi þar 
nokkur ár formennsku og var síðar kosin 
heiðursfélagi. Eftir að Arthur lést 1982 flutt-
ist Ragnheiður suður og bjó á Seltjarnarnesi. 
Ragnheiður var listfeng hannyrðakona, eftir 
hana liggur fjöldi fallegra verka en heimilið 
var ætíð hennar stolt og prýði. Ragnheiður 
lést 2012, að kvöldi aðfangadags, 100 ára 
gömul. 26 

neðri mynd:
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur

„Ragnheiður Bjarnadóttir“
(RB 2-145)

efri mynd:
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur

„Hansína M. Bjarnadóttir“
(RB 1-265)



Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur.  I  „Ragnheiður Bjarnadóttir“  I  Myndin er sennilega tekin á Ljósmyndastofu Vigfúsar Sigurgeirssonar á Akureyri  I  (RB 2-143)



Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur  I  „Stúlkur við Botnsvatn“  I  (RB 5-137)



Evrópska borgarastéttin varð fyrst til að taka 
ljósmyndina upp á sína arma. Á 19. öld tók 
stéttamyndun í Evrópu breytingum og hin 
nýja millistétt varð leiðandi í menningar- og 
samfélagsmótun.28 Lengi vel var það aðeins 
á færi aðalsborinna manna að eignast af sér 
mynd. Með tilkomu ljósmyndarinnar varð hins 
vegar til fljótvirkur og ódýr miðill og fljótlega 
þótti hverjum betri borgara nauðsynlegt að 
eignast af sér ljósmynd. Ný stétt varð því til; 
ljósmyndarar. Hægt en örugglega breiddist 
þessi hefð, að láta taka af sér mynd, út til 
neðri stétta samfélagsins.29

Fyrstu áratugi ljósmyndatækninnar eru 
það erlendir ferðamenn sem taka myndir á  
Íslandi en upp úr miðri 19.öld taka  
Íslendingar, menntaðir í Kaupmannahöfn, 
að kynna þessa nýju tækni fyrir samlönd-
um sínum. Á Íslandi var áhugi manna á  
ljósmyndinni lengur að taka við sér en í 
Evrópu. Sennilega lágu þar nokkrar ástæð-
ur að baki, fátækt landans og takmarkað 
aðgengi að slíkri tækni, erfitt var að stunda 
ljósmyndun í atvinnuskyni á þessum tíma, 
sérstaklega á landsbyggðinni, og eins var 
ekki eins mikil hefð fyrir mannamynda- 
gerð hér á landi og á meginlandinu. Aðeins 
örfáir Íslendingar höfðu fram að því látið mála 

af sér mynd eða eignast af sér málverk.30

Mikil gróska var í ljósmyndun á Íslandi um og 
eftir aldmótin 1900. Margþættar breytingar 
urðu á þessum tíma á atvinnuháttum og 
efnahagslífi þjóðarinnar. Þéttbýliskjarn-
ar tóku að myndast víða um land og sífellt 
dró úr einangrun Íslands. Ísland þokaðist æ 
nær sjálfstæði, verslun og viðskipti jukust 
innan landssteinanna og nýjar starfsstéttir 
urðu til. Líkt og í Evrópu varð hér til öflug 
borgarastétt sem hafði áhrif á menningu og 
tengsl Íslands við umheiminn. Fleiri og fleiri 
ljósmyndarar tóku að starfa í Reykjavík, og 
víða um land tóku ljósmyndarar að setja upp 
stofur í þéttbýli.31 

Konur tóku þátt í ljósmyndun hér á landi 
strax frá upphafi en ljósmyndun þótti ekki 
óviðeigandi starf fyrir ungar stúlkur komnar 
af efnafólki. Þessi nýja atvinnugrein bauð 
konum upp á svigrúm sem þær höfðu ekki 
annars staðar. Tækifæri til sjálfstæðrar vinnu, 
listsköpunar og tekjumöguleika. Ljósmyndun 
varð því að eftirsóttu starfi.32

Fyrsti kvenljósmyndarinn á Íslandi var 
Nicoline Weywadt (1848-1921). Hún var frá 
Djúpavogi en lærði í Kaupmannahöfn 1871 

-1872. Hún starfaði við ljósmyndun í um 30 
ár á Austfjörðum. Anna Schiöth (1846-1921) 
rak stofu á Akureyri á árunum 1878-99. 
Gunnhild Thorsteinsson (1878-1948) varð 
fyrst kvenna til að setja á fót ljósmyndastofu 
í Reykjavík, sem hún rak á tímabilinu 1905-
1911. Þær voru allar af efnafólki komnar 
og voru allar sendar utan til náms ungar að 
árum. Eins má nefna Sigríði Zoëga (1889-
1968), hún rak stofu í Reykjavík í 40 ár og 
var um tíma einn vinsælasti ljósmyndari 
Reykvíkinga.33

Að fanga þig og tímann
Ljósmyndir Sigríðar Ingvarsdóttur og Ragnheiðar Bjarnadóttur

Ljósmyndin kemur til sögunnar á 19. öld. Upphaf hennar er oft rakið til ársins 1938 en þá 
kynnti frakkinn Jaquas Mande Daguerre aðferð sína til ljósmyndunar á koparplötur fyrir 
frönsku vísindaakademíunni. Fjölmargir sáu strax töfra ljósmyndarinnar og fyrstu áratugina 
var mikið um tæknilegar framfarir á sviðinu.27  

mynd: til hægri
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur 

„Þóra og Þorleif í garðinum“
(SI 2962)





Plötusafn Sigríðar Ingvarsdóttur hefur nær 
eingöngu að geyma mannamyndir. Á 27 ára 
ferli Sigríðar sem stúdíóljósmyndara sjást 
samfélagsbreytingar og tískuáhrif í myndum 
hennar, íslenskir þjóðbúningar og danskur 
klæðnaður skiptast á þar til þjóðlegur klæðn-
aður víkur smám saman, tilheyrir frekar eldri 
kynslóðinni. Áherslur í myndunum breytast, 
Sigríður finnur nýja fleti á portrettmyndum, 
prófar sig áfram. Fyrirsæturnar færast nær 
eða fjær en ákveðin mýkt og hlý birta ein-
kenna myndir hennar. Einfaldleiki er alltaf 
ráðandi í sviðsetningunni, einn stóll, tjaldið 
að baki; stofa í borgaralegum stíl, ljós eða 
dökkur grunnur.

Sigríður nálgast fyrirsæturnar án allrar 
ágengni eða tilgerðar. Lítil stelpa hjúfrar sig 
upp að afa, ef til vill feimin við konuna með 
skrýtna tækið, bæði brosa þau þó til augn-
anna. Hundurinn frá Brekku fær einnig að 
njóta mýktarinnar, fókusinn fellur á höfuð; 
trýni og augu. Þrátt fyrir að fyrirsætan sitji 
grafkyrr, sjálfsagt að beiðni eigandans, og 
tilefnið sé skondið, fer ekki fram hjá þeim 

sem horfir á hve falleg myndbyggingin er og 
einföld.

Eftir að ljósmyndatæknin verður íslenskum 
almenningi aðgengileg er farið að fanga ólík 
skeið lífsins. Í safni Sigríðar Ingvarsdóttur er 
fjöldi mynda af börnum. Í þeim er einhver 
sérstakur hlýleiki og fegurð. Hugmyndir um 
barnæskuna voru ef til vill um margt ólíkar 
í upphafi 20. aldar þeim sem við búum við í 
dag en við sjáum þó að yndisleiki æskunnar 
þykir verðugt myndefni. Hingað til Íslands 
hafa borist áhrif borgarastéttarinnar í Evrópu 
sem leit á æskuna sem sérstakt æviskeið 
sem bæri að hlúa að og skjalfesta t.d. á ljós-
mynd.34 

Í safni Sigríðar er einnig annar flokkur mynda 
sem vekur sérstaka athygli en það eru mynd-
ir af mæðrum með börn sín. Á 19. öld breyt-
ast hugmyndir um fjölskylduna og hlutverk 
foreldra eykst þegar kemur að uppeldi barna. 
Myndirnar í þessum flokki varpa ákveðnu 
ljósi á hlutverk og stöðu kvenna á þeim tíma 
þegar móðurhlutverkið varð ein æðsta staða 

konunnar.35 Móðurástin skín úr augum kven-
anna, sköpunaverkið fullkomnað í barni eða 
barnabarni. Þessi nánu tengsl og gleði nær 
Sigríður að grípa. 

Ljósmyndarinn í þorpinu
Sigríður Ingvarsdóttir starfaði sem ljósmyndari á Húsavík frá 1915 til 1942. Á þessum 27 
árum bönkuðu flest viðfangsefni hennar sjálf á dyr Þórarinshúss, heimilis hennar, til að 
biðja um ljósmynd. Í myndum Sigríðar má sjá fjölbreytileika lífsins; gleðina í augum foreldra 
yfir litlu barni, fermingardaginn sem markaði nýtt tímabil ævinnar, besta gæðing bóndans. 
Merkur sauður hefur verið dreginn inn fyrir dyrnar á ljósmyndastofunni og stillt upp fyrir 
myndatöku. Við sjáum fjölskyldutengsl, ellina og æskuna. Þarna mætir okkur einnig síðasta 
tilveruskeiðið sem bíður okkar allra; dauðinn.  Ljósmyndir eru líkt og minnisvarðar um ólík 
tímabil í lífi okkar. Hlutverk ljósmyndarans í þorpinu var fjölbreytt, krafðist næmi á mannlega 
tilveru allt frá vöggu til grafar.  

hægri mynd:
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur

„Páll frá Svínadal með sauð“
(SI 3284a)

vinstri mynd, efri:
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur

„Þóra Sigurbjörnsdóttir með barn“
(SI 5395)

vinstri mynd, neðri:
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur

„Sonur Bjarna Kristinsonar, Haukur“ 
(SI 5528)





Ragnheiður Bjarnadóttir fékk fyrstu mynda-
vélina í hendurnar 14 ára gömul. Í safninu 
hennar kemur saman nálgun þess sem hefur 
lært ljósmyndatækni og áhugamanneskjunn-
ar. Safn hennar er afar persónulegt en lýsir 
um leið vissri fagurfræði og lærðu auga þess 
sem hefur hlotið þjálfun innan ramma ljós-
myndastofunnar. Sjálf vildi Ragnheiður ekki 
festast inni í myrkrakompunni heldur hafði 
hún myndavélina með sér út í lífið og fangaði 
það sem gladdi. 

Ljósmyndir Ragnheiðar eru oftar en ekki 
tengdar hennar nánasta umhverfi, fólkinu 
sem hún umgengst og þykir vænt um. Við-
fangsefnin eru systkini hennar, vinir og kunn-
ingjar, foreldrar og börnin sem eru í kring-
um hana. Leikur og gleði úti í náttúrunni, 
notalegar stundir, ferðalög og sérstök tilefni, 
húmor og galsi. Sjónarhorninu er beint að 
ýmsu en er um leið einstakt, á bak við leynist 
næmi fyrir mynduppbyggingu, ljósi, skugga 
og tjáning þess sem skynjar fegurð í þessu 
hversdagslega. 

Safn Ragnheiðar bíður upp á sérstæða innsýn 
inni líf ungrar konu á umbrotatímum í íslensku 
þjóðlífi þegar Ísland er að nútímavæðast, tím-
um þegar takast á í samfélaginu straumar 
íhaldssamra hugmynda um hlutverk kvenna 
og erlend áhrif tísku og dægurmenningar. 

Þegar á 19. öld varð fjölskyldualbúmið al-
gengur miðill fyrir ljósmyndir hjá efri stéttum 
þjóðfélagsins. Um leið og aðgengi almenn-
ings jókst að ljósmyndatækni á 20. öld varð 
albúmið hluti af því ferli að varðveita minn-
ingar í formi ljósmynda. Albúmið er tækifæri 
til að ákveða samhengi og sviðsetningu 
ljósmynda, eigandi albúmsins getur sett 
fram vissa framvindu og frásögn sem er 
merkingarbær fyrir hann. Ljósmyndir eru 
ein aðferð til að minnast þeirra sem okkur 
eru kærir, við nýtum þær til að rifja upp viss 
tímabil og atvik í lífi okkar, setja sögu okkar í 
samhengi við sögu annarra.37

Safn Ragnheiðar Bjarnadóttur samanstend-
ur af sex albúmum. Þar hefur Ragnheiður 
raðað myndum á þann hátt að þær höfðu 
merkingu fyrir hana. Sums staðar virðist 
línuleg frásögn í tíma ráða ferðinni, annars 
staðar raðar Ragnheiður saman myndum 
út frá viðfangsefni. Þegar horft er á albúm 
eins og þessi er ástæða til að velta fyrir sér 
þeim frásögnum sem þar er miðlað, sumar er 
auðveldara að grípa en aðrar. Eitt er þó ljóst: 
albúmin eru til að halda utan um minningar, 
sérstaklega varðandi fólkið sem Ragnheiði 
var kært.

Í safni Ragnheiðar Bjarnadóttur er fjöldi 
mynda af henni sjálfri. Við fylgjum Ragnheiði 

allt frá æsku og uppvaxtarárum á Húsavík til 
þess tímabils þar sem börn hennar eru að 
vaxa úr grasi og hún er ráðsett húsmóðir á 
Akureyri. Þetta eru að sjálfsögðu myndir sem 
teknar eru af öðrum og gefnar Ragnheiði en 
það segir okkur eitthvað að Ragnheiði hefur 
þótt ástæða til þess að geyma þessar myndir 
og varðveita. Ljósmyndir líkt og þessar má 
lesa eins og frásögn af hversdaglegu lífi og 
þroska manneskju, farvegi lífsins.38 Um leið 
og þær veita okkur innsýn inn í líf einstak-
lingsins vitum við ekkert nema það sem 
myndin tjáir, við getum aðeins horft til þeirra 
sem tjáningu einstaklingsins á sjálfverunni. 
En með aðstoð annarra heimilda getum við 
dýpkað skilning okkar á viðkomandi einstak-
lingi. Þrátt fyrir að ljósmyndirnar gefi okkur 
aðeins þetta takmarkaða sjónarhorn eru þær 
líka vitnisburður sem erfitt er að horfa fram-
hjá. Heimild um það hver við vorum, hver við 
erum og hvað mótaði okkur á leiðinni hingað. 

Fjölskyldualbúmið
Á þriðja og fjórða áratug 20. aldar varð ljósmyndun í auknum mæli þáttur í afþreyingu al-
mennings. Vegna tækniþróunar voru komnar til léttar og meðfærilegar myndavélar sem hver 
sem kunni gat nýtt sér til að skrásetja það sem fyrir augun bar og vakti áhuga hvert sinn.36  

mynd til hægri
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur

„Kristín Sigurbjörnsdóttir og Elsa Snorrason“ 
(RB 2-309)

vinstri mynd neðri
Úr safni Ragheiðar Bjarnadóttur

„Ragnheiður á myndastofunni“
(RB 5-030)

vinstri mynd efri
Úr safni Ragnheiðar Bjarnadóttur

„Bryndís, Veigalína, Bjarni Þór og Ásta“
(RB 1- 086)





Í ljósmyndum Sigríðar fer fjölskyldu Ragn-
heiðar að bregða fyrir strax á fyrstu starfs-
árum hennar sem ljósmyndara á Húsavík; 
Ragnheiður sem lítil stúlka stendur við stól  
og horfir brosandi á konuna með mynda- 
vélina, Þórdís og Bjarni með barnahópinn 

sinn, stóri bróðir gantast við litla bróður, 
stúlknahópurinn úr Bjarnahúsi, Ragnheiður í 
hlutverki fermingarbarnsins, Þórdís situr með 
eina stúlkuna sína. Í myndunum er sama 
mýktin og einfaldleiki sem einkennir aðrar 
myndir Sigríðar.  

Sigríður Ingvarsdóttir er í hlutverki skrásetj-
arans, fylgir Ragnheiði og fjölskyldu hennar 
í gegnum árin, jafnvel eftir að Ragnheiður er 
farin að taka myndir af fjölskyldunni er enn 
litið inn á ljósmyndastofuna til Sigríðar. Það 
er erfitt að segja til um það hvort að nálægð 
Sigríðar hafði áhrif á þá ákvörðun Ragnheiðar 
að læra ljósmyndun. Eitt er þó víst að Ragn-
heiður elst upp við að atvinnuljósmyndari 
getur allt eins verið kona og karlmaður. 

Ragnheiður Bjarnadóttir og fjölskylda 
í ljósmyndum Sigríðar Ingvarsdóttur

Þegar Sigríður Ingvarsdóttir kom til Húsavíkur árið 1915 til að vinna á ljósmyndastofu Þórar-
ins Stefánssonar kynntist hún fljótlega hjónunum Þórdísi Ásgeirsdóttur og Bjarna Bene-
diktssyni, foreldrum Ragnheiðar. Þau voru nágrannar Þórarins og vinafólk hans. Sigríður og 
Þórarinn giftu sig 1916 og voru Bjarni og Þórdís viðstödd brúðkaup þeirra, Bjarni í hlutverki 
svaramanns.39  



mynd á vinstri síðu
Ljósmynd af Þórdísi og Bjarna með börn 

sín tekin af Sigríði Ingvarsdóttur.
„Silfurbrúðkaup frú Þórdísar og Bjarna 

Benediktssonar og fermingardagur Kristínar 
Bjarnadóttur, 9. sept 1934“  

(RB 1-113)

mynd á hægri síðu
Úr safni Sigríðar Ingvarsdóttur
„Ragnheiður Bjarnadóttir, 6 ára“

(SI 2618)
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