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Safn tileinkað Júlíönu opni í Vestmannaeyjum 
Það hefur lengi búið innra með mér að vinna að framgangi myndlistar og í 

meistaraverkefni mínu tek ég fyrir áhuga minn á listakonunni Júlíönu Sveinsdóttur 

(1889-1996), frumkvöðli íslenskrar myndlistar og þeirri hugmynd að hefja hana á stall 

með því að opna safn í Vestmannaeyjum í hennar nafni. Í ritgerðinni tengi ég 

Vestmannaeyjar við líf og list Júlíönu til að undirstrika tengsl hennar við staðinn. 

  

Lokaverkefni mitt til meistaraprófs í sýningargerð við Listaháskóla Íslands byggist 

annars vegar á ritgerð og hins vegar á sýningu. Ég fékk fyrst þá hugmynd að vinna að 

því að auka veg myndlistar í Vestmannaeyjum fyrir um tíu árum þegar ég lagði stund á 

listfræði en lagði hana til hliðar þegar ég flutti erlendis. Ég var undir áhrifum Eyjanna 

og vildi að fleiri fengju að kynnast þeim; fólkinu, menningu og náttúru. Ég dreg nú fram 

þær hugmyndir í meistararitgerð minni. 

 

Í ritgerðinni tengi ég árdaga íslenskrar myndlistar við Eyjar og undirstrika áhrif Eyjanna 

á Júlíönu og myndlist hennar. Júlíana segir sjálf að það sé ekki nóg að koma til Eyja, 

„maður verður að klifra fjöllin og horfa á sjóinn.“1 Ég sá fyrir nokkrum árum að 

fyrirhugað var að opna safn Júlíönu í Reykjavík, og þótt ég gleddist yfir því framtaki 

þá fannst mér það ekki eðlilegt að verk Júlíönu yrðu í Reykjavík. Júlíönu tengi ég lítið 

við borgina, miklu fremur við Vestmannaeyjar. 

 

Þegar undirbúningur við ritgerðarskrif hófst efldist frekar sá áhugi minn að vinna að 

framgangi myndlistar í Eyjum:  

§ Að tala fyrir safni í Vestmannaeyjum, sem væri tileinkað Júlíönu, 

sýningarhaldi á samtíðarlist sem og betri aðstöðu til sýningarhalds. 

Ég hóf vegferðina á að kafa ofan í störf og ævi Júlíönu og rannsaka betur tengingu 

hennar við Vestmannaeyjar. 

 

Eflaust er eðli verkefna að mótast og styrkjast á meðan á rannsóknarvinnu stendur og 

taka á sig skýrari mynd. Það má jafnvel velta því upp hvort ég hafi verið varfærin í 

upphafi en þegar verkefnið fór að taka á sig mynd var ljóst að grundvöllur fyrir almennu 

 
1 „Mig hefur alltaf langað að koma heim og verja fjarveru mína frá landinu.“  Morgunblaðið, 11. 
september 1957, bls. 6. 
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safni í Eyjum er til staðar sem hægt væri að tileinka Júlíönu og ritgerðin tók að laga sig 

að því. Hans Ulrich Obrist talar um að sýningar séu frekar flókið og kraftmikið kerfi og 

að í upphafi liggi ekki alveg 100% fyrir hvert förinni er heitið. Sýningar geta verið 

upphaf að frekara samtali.2  Ég sé einmitt lokaverkefnið mitt sem upphafspunkt að því 

að veita myndlist framgang í Vestmannaeyjum. 

 

Þá hefur hlutverk sýningarstjóra víkkað, frá því að vera sá sem velur verk og túlkar, í 

það að framleiða sýningar, skipuleggja sýningar, mennta, stýra og skipuleggja í 

kringum list og listviðburði. Adrian George segir enn fremur að sýningarstjóri geti 

jafnvel þurft að taka þátt í fjármögnun og þróun verkefna fyrir styrktaraðila eða 

velgjörðarmenn (e. patrons).3  Þessi þróun hlutverks sýningarstjóra styrkir þá sýn mína 

að ég geti unnið að myndlist með breiðari skírskotun en einungis að setja upp sýningar. 

Þ.á.m. að kynna Vestmannaeyjar á nýjan leik fyrir listamönnum og vinna og tala fyrir 

því að safn tileinkað Júlíönu Sveinsdóttur verði opnað í Vestmannaeyjum. 

  

 
2 Obrist, Hans Ulrich, Everything You Always Wanted to Know About Curating*. (New York: 
Sternberg Press, 2011), bls. 125. 
3 George, Adrian, The Curator‘s Handbook. 2. útgáfa. (London: Thames&Hudson, 2017), bls. 2. 
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1. Vestmannaeyjar eru uppsprettan 

Júlíana Sveinsdóttir er fædd í Vestmannaeyjum árið 1889 og ólst þar upp til 15 ára 

aldurs. Foreldrar hennar eru Guðrún Runólfsdóttir og Sveinn Jónsson, sem lærði til 

smiðs í Reykjavík. Þau giftu sig árið 1886 og fluttu til Eyja árið 1888 þar sem eini 

smiðurinn í Eyjum hafði drukknað og Sveinn sá þar tækifæri fyrir sig. Hann hafði verið 

sex vertíðir í Eyjum áður en hann hélt til Reykjavíkur og þekkti því til staðarins. Sveinn 

og Guðrún bjuggu fyrst um sinn í Frydendal, svo Uppsölum en árið 1894 byggði Sveinn 

Sveinsstaði sem varð heimili þeirra. Árið 1898 fer Sveinn til Reykjavíkur til að vinna 

við byggingu Miðbæjarskólans en leiðir þeirra hjóna skilja árið eftir og flytur Sveinn 

alfarið til Reykjavíkur. Guðrún hélt áfram heimili á Sveinsstöðum með börnin fimm. 

  

Flutningur Sveins leiðir til þess að Júlíana fer 15 ára gömul til Reykjavíkur og sest á 

bekk í Kvennaskólanum. Júlíana dvaldi hjá föður sínum í Reykjavík á árunum 1904 til 

1909. Fyrir hvatningu Ingibjargar Bjarnason lærði Júlíana teikningu og hlaut silfurskeið 

skólans við útskrift, „sem var sérstök viðurkenning m.a. fyrir góða frammistöðu í 

Mynd 1: „Guðrún Runólfsdóttir og Sveinn Jónsson með börn sín framan við Sveinsstaði í 
Vestmannaeyjum,“ ljósmynd fengin úr Reykvíkingar: Fólkið sem breytti Reykjavík úr bæ í borg: 2. 
bindi.höfundur: Þorsteinn Jónsson (Reykjavík: Sögusteinn, 2011), bls. 587. 
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teikningu.“4 Júlíana fékk svo tilsögn í teikningu og listmálun hjá Þórarni B. Þorlákssyni 

(1867-1924), listmálara, áður en hún hélt utan til Danmerkur til að nema frekari 

myndlist, þá aðeins tvítug að aldri. Júlíana bjó alla tíð í Kaupmannahöfn ef frá er talinn 

veturinn 1928-1929 þegar hún bjó á Bergstaðastræti í Reykjavík.5 

 

a. Innblástur sköpunar  
Taugin var römm til Íslands og dvaldi Júlíana flest sumur hér á landi ef frá eru talin árin 

þegar síðari heimsstyrjöldin geisaði. Tengsl Júlíönu við Eyjarnar eru ótvíræð. Þar var 

hún fædd og sleit barnsskónum og sótti í að koma þangað í heimsóknum sínum til 

Íslands.6 Lausleg þýðing úr viðtali sem upphaflega birtist í Tidens Kvinder 2. júní 1931 

var birt í Víði, og þar er m.a. að finna stutta lýsingu Júlíönu á þeim heimi sem hún spratt 

úr. 

 
„Jeg er fædd í Vestmannaeyjum, litla bænum sem þér sjáið hér málverk af. Þegar ég 

var lítil stúlka var hin litla eyja, sem liggur fyrir sunnan Ísland og tilheyrir því, alveg 

utan við menningu, hálfgleymdur blettur þar sem lífshættir voru þeir sömu og þeir 

höfðu verið í aldaraðir.“7 

 
Þrátt fyrir frama í Danmörku var Júlíana alltaf titluð Íslendingur en hún leit fyrst og 

fremst á sig sem Vestmannaeying. Landslagslist Júlíönu fjallaði líka fyrst og fremst um 

Ísland og ferðir til Íslands voru henni mikilvægar.8  Hrafnhildur Schram, listfræðingur, 

segir m.a. um Júlíönu: „Yrkisefni hennar var Ísland og heimaslóðirnar Vestmannaeyjar 

urðu þegar fram leið leiðarstef í list hennar. Hún samsamaði sig Eyjunum og umhverfi 

þeirra og baráttan milli hafs og lands sem minnti hana á hennar eigin baráttu varð henni 

að yrkisefni í nær hálfa öld.“9 

 
4 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf.“ Í Vefur lands og lita, Ólafur Kvaran ritstýrði, bls. 9-25. 
(Reykjavík: Listasafn Íslands, 1989), bls. 10 og 12. 
5 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf,“ bls. 10 og 12. 
6 Hrafnhildur Schram. „Endurfundir við landið.“ Í Tvær sterkar: Júlíana Sveinsdóttir & Ruth Smith, 
Nils Ohrt ritstýrði, 9-30. (Færeyjar: Listasavn Foroya, 2015), bls. 9. 
7 „Þegar ég lifði á miðöldum,“ Víðir, 4. júlí, 1931, bls. 2.  
8 Hrafnhildur Schram. „Endurfundir við landið,“ bls. 9. 
9 Hrafnhildur Schram. „Myndlistarmaður mánaðarins. Júlíana Sveinsdóttir.“ Skírnir: Tímarit hins 
íslenska bókmenntafélags, 164. árgangur (Vor 1990): bls. 243-244. 
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Mynd 2: Júlíana Sveinsdóttir, Blátindur, 1912, olía á striga. Ljósmynd: Listasafn Vestmannaeyja. 

 

Það leið lengra á milli ferða hjá Júlíönu eða níu ár þegar síðari heimsstyrjöldin braust 

út og hún kom ekki aftur til Íslands fyrr en sumarið 1946. Þá breyttist sýn hennar og 

hún sá íslenskt landslag í nýju ljósi og varð það upphaf að mjög skapandi tímabili hjá 

henni.10 Í október 1947 sýndi Júlíana verk sem hún hafði málað sumarið 1946 heima á 

Íslandi á samsýningu í Charlottenborg. Danska ríkislistasafnið keypti aðeins eina mynd 

af 519 verkum sem sýnd voru á sýningunni, verk Júlíönu Klettaströnd við 

Vestmannaeyjar. Síðar keypti danska menntamálaráðuneytið verk Júlíönu, Ystaklett og 

Elliðaey, sem hún hafði verið sæmd heiðurspeningi Eckersbergs fyrir. Það var ein mesta 

viðurkenning sem myndlistarmanni var sýnd í Danmörku á þeim tíma.11 

 

 
10 Hrafnhildur Schram. „Det moderne maleri gor landgang,“. Í Júlíana Sveinsdottir, mellem Island og 
Danmark, Anne Blond ritstýrði, 11-52. (Sophienholm; Kunstmuseet i Tonder, 2016), bls. 31. 
11 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, 1. bindi (Reykjavík; Helgafell, 1964), bls. 
171. 
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Sjálf segir listakonan í viðtali við Morgunblaðið árið 1961 að breyting á viðhorfi hennar 

til Vestmannaeyja eftir stríð hafi orðið vegna þess að hún hafi vaknað og þroskast sem 

listakona. Hún hafi ferðast og m.a. séð „hvað ítölsku meistararnir gerðu á 12. og 13. öld 

á undan renaissansanum.“12 Björn Th. Björnsson segir að Júlíana hafi komist til 

skilnings um einn meginþátt nútímalistar með dvöl sinni á Ítalíu, þótt hún hafi sótt það 

í verk frumendurreisnartímans. Júlíana uppgötvaði að mynd er ekki málað mótíf 

veruleikans heldur geti listamaðurinn mótað það sem býr innra með honum.13 Hún sagði 

einnig þegar yfirlitssýning hennar var opnuð 1957 að hún segi oft við sjálfa sig að hún 

verði að komast til Íslands, „Þá fer pensillinn af stað af sjálfu sér.“ 14  

 

Björn Th. nefnir það einnig að á Íslandi hafi list Júlíönu verið talin meira í tengslum við 

danska listhefð en í Danmörku hafi á hinn bóginn verið horft til sterkra íslenskra 

sérkenna. Björn Th. er hins vegar á þeirri skoðun að Júlíana hafi verið frjáls í listsköpun 

sinni og hún gengið „götu nútímalegrar listar, þrátt fyrir aldur sinn, þegar efni og 

listrænn tilgangur hafa krafist þess.“15 

 

Helgi Sæmundsson skrifaði í tilefni af yfirlitssýningu Júlíönu árið 1957 sem haldin var 

á vegum Menntamálaráðuneytisins að list hennar hafi átt rætur í átthaga hennar, 

Vestmannaeyjum. Á sýningunni voru 159 verk og segir Helgi að myndir hennar beri 

með sér þrá og söknuð heim. Hann víkur sérstaklega að myndum hennar frá Eyjum, hve 

áhrifaríkar þær eru í fegurð sinni og fagrar í áhrifamætti.16 

 

Júlíana nefnir eitt sinn í viðtali í Morgunblaðinu að hún hafi hugað að því að koma heim 

en hentugt húsnæði fyrir listamenn sé erfitt að finna. Hún finni fyrir því að hafa ekki 

fastan verustað á Íslandi.17  Ólöf Pálsdóttir segir í minningarorðum um Júlíönu að hún 

hafi, allt til hinstu stundar, viljað skapa sér varanlega vinnuaðstöðu á Íslandi.18 

 
12 „Þetta stórkostlega – þessir fallegu litir.“ Morgunblaðið, 26. ágúst 1961, bls. 11. 
13 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, bls. 165 
14 „Mig hefur alltaf langað til að koma heim og verja fjarveru mína frá landinu,“ Morgunblaðið, 11. 
september 1957, bls. 6. 
15 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, 1. bindi (Reykjavík; Helgafell, 1964), bls. 
171. 
16 Listasafn ríkisins. Júlíana Sveinsdóttir. Menntamálaráðuneytið, 1957. 
17 „Þetta stórkostlega – þessir fallegu litir.“ 
18 „Júlíana Sveinsdóttir, listmálari: Minningarorð.“ Morgunblaðið. 23. apríl. 1966, bls. 10.  
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b. Júlíana hvílir í Eyjum 

Þegar Júlíana kom til Vestmannaeyja þá dvaldi hún hjá bróður sínum Ársæli 

útgerðarmanni (1893-1969) og fjölskyldu hans á Fögrubrekku. Júlíana nýtti tímann vel 

fyrir list sína og málaði víða í Vestmannaeyjum. Hún tók gjarnan nesti, lét bera 

trönurnar fyrir sig og málaði úti lengi dags. Júlíana málaði gjarnan frá Fögrubrekku, 

sem stendur fremur vestarlega í bænum. Ef það rigndi þá fór hún oft niður á skrifstofu 

til Ársæls að Strandvegi 80 og málaði þar.19 

 

 
Mynd 3: „Börn Sveins og Guðrúnar. Aftari röð f.v. Sveinn Magnús og Sigurveig Guðrún. Fremri röð f.v. Ársæll, 
Sigurður og Júlíana,“ ljósmynd fengin úr Reykvíkingar: Fólkið sem breytti Reykjavík úr bæ í borg: 2. 
bindi.höfundur: Þorsteinn Jónsson (Reykjavík: Sögusteinn, 2011), bls. 587. 

 

Björn Th. Björnsson talar um að Júlíana hafi farið með trönur sínar á Skansinn og að 

Torfamýri þegar hún kom eftir stríð 1946 og lýsir þeim áhrifum, sem veður og 

barningur náttúru í Eyjum blés henni í brjóst og hafði áhrif á list hennar. Júlíana segir 

 
19 Viðtal við Lilju Ársælsdóttur í Vestmannaeyjum, 22. október 2021. 
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að nú  hafi hún málað í einni lotu, pensillinn hafi dregið hana áfram. Fram að því hafi 

henni alltaf þótt erfitt að mála. 20 

 

Á þessum tíma var Guðrún móðir Júlíönu flutt frá æskustöðvunum, Sveinsstöðum, að 

Brekastíg, í nálægð við Fögrubrekku. Guðrún lést árið 1949 og gerði Júlíana fallegt 

mósaík verk á stein sem hún flutti heim og lét setja við gröf móður sinnar.21 Júlíana lést 

í Danmörku árið 1966 og að hennar ósk var hluta af ösku hennar komið til Íslands og 

hún grafin næst við leiði móður sinnar í kirkjugarðinum í Vestmannaeyjum.22  

 

 

 
Mynd 4: Leiði móður Júlíönu, Guðrúnar Runólfsdóttur, í Vestmannaeyjum. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir. 

 
20 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, bls. 170. 
21 Viðtal við Lilju Ársælsdóttur í Vestmannaeyjum, 22. október 2021. 
22 Viðtal við Lilju Ársælsdóttur í Vestmannaeyjum, 22. október 2021. 
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Mynd 5: Leiði Júlíönu Sveinsdóttur í Vestmannaeyjum. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir. 

 

Af ofangreindu er ljóst að Vestmannaeyjar voru alla tíð ofarlega í huga Júlíönu og það 

var sá staður sem hún kaus að sækja innblástur til og þar var fólkið hennar sem hún 

ræktaði sambandið við. Hún hugsaði til Eyjanna og þrá hennar skein í gegnum list 

hennar. Þó að Heimaklettur hafði verið við túnfótinn þá var það ekki fyrr en Júlíana 

sneri aftur heim eftir langa fjarveru að hún setti náttúruna í samhengi við list sína. 

Staðurinn hennar Júlíönu og rætur voru fyrst og síðast Vestmannaeyjar. 
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2. Sterkur grunnur myndlistar í Eyjum 

Vestmannaeyjar fóstruðu myndlistarmenn í upphafi 20. aldar og landslag eyjanna voru 

viðfangsefni þeirra. Ekki verður litið framhjá þeim sterku tengslum sem Júlíana 

Sveinsdóttur hafði við Eyjarnar og fólkið sitt þar frekar en hve sterk áhrif þær höfðu á 

list hennar. Að mínu mati er hér styrkur grunnur til að reisa myndlistarsafn í Eyjum á, 

varðveita störf og verk Júlíönu og styrkja tengsl við myndlistina á nýjan leik. Sérstaða 

listamannsins og sérkenni eru afgerandi og eiga vel heima í Vestmannaeyjum. Safn 

Júlíönu yrði góð viðbót við menningarstarf og menningararf bæjarins og getur laðað 

áhugasama gesti að. Safneign Listasafns Vestmannaeyja er góður grunnur til að byggja 

á, en safn um verk og störf Júlíönu getur líka staðið eitt og sér eða stutt við Listasafn 

Vestmannaeyja. 

 

a. Ríkuleg tengsl Eyja og myndlistar 
Tengsl Vestmannaeyja við fyrstu íslensku myndlistarmennina sem lærðu í 

Kaupmannahöfn má  rekja m.a. til þess að Eyjar voru viðkomustaður þeirra er þeir 

sigldu utan með skipum23 og hins vegar vegna tengsla við Júlíönu og listamanninn, 

Engilbert Gíslason (1877-1971), sem  einnig er frá Vestmannaeyjum og stundaði nám 

þar ytra.24 Síðar má nefna tengsl íslenskra myndlistarmanna við einstaka athafnamenn 

sem styrktu þá til náms og keyptu af þeim verk um miðja síðustu öld. Gerður 

Helgadóttir (1928-1975) getur þess að hafa notið mikils velvilja af hálfu Einars 

Sigurðssonar, útgerðarmanns í Vestmannaeyjum, en Einar hafi bæði styrkt hana til 

náms og greitt götu hennar á erlendri grundu á tímum hafta.25 Sigfús M. Johnsen, 

fyrrverandi bæjarfógeti í Vestmannaeyjum, og kona hans Jarþrúður P. Johnsen áttu 

ríkulegt safn listaverka og gáfu þau 36 verk eftir Jóhannes S. Kjarval (1885-1972) úr 

einkasafni sínu til Vestmannaeyjabæjar og lögðu þar með grunn að listasafni bæjarins.26   

 

 
23 Sigfús M. Johnsen. Saga Vestmannaeyja, 1. bindi, (Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja hf., 1946), bls. 
221. 
24 Björn Th. Björnsson. Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, 1. bindi, bls. 74 
25 Elín Pálmadóttir, Gerður: ævisaga myndhöggvara, (Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1985), bls. 15, 
20 og 84. 
26 „Söfnin: Listasafn,“ Safnahús Vestmannaeyja, sótt 10. október, 2021 á 
http://safnahus.vestmannaeyjar.is/page/listasafn 
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Mynd 6: Jóhannes S. Kjarval, Heimaklettur og Ystiklettur, án ártals, olía á pappa. Ljósmynd. Listasafn 
Vestmannaeyja. 

Skipasiglingar til meginlands Evrópu áttu einnig sinn þátt í því að fólk fékk áhuga á 

Vestmannaeyjum.  Reglulegar póstferðir með seglskipum hófust frá Kaupmannahöfn 

um miðja 19. öld og sigldu skipin til Reykjavíkur með viðkomu í Vestmannaeyjum í 

júlí, ágúst og október. Siglt var frá Reykjavík í mars, maí og ágúst, einnig með viðkomu 

í Vestmannaeyjum.27 Landslag Eyjanna, náttúruöflin og víð sýn á Eyjafjallajökul 

fangaði áhuga gesta. Erlendir gestir, sem stigu á land þegar þeir ferðuðust með 

millilandaskipunum, sóttu í að skoða Helgafell og sjá gíginn. Flestir gestanna rómuðu 

fegurð Eyjanna og tign. Séra Þórður Tómasson, prestur í Danmörku, sagði að í 

Vestmannaeyjum væri það fegursta sem íslensk náttúra geti boðið upp á. Eins voru þau 

ummæli höfð eftir þýskum listmálara sem dvaldi um skeið í Eyjum að þær ásamt 

Mývatnssveit væru fegurstu héruð Íslands.28 

 

Sjálfstæðisbarátta Íslands um miðbik 19. aldar hreyfði við skapandi greinum, Ísland 

varð að eignast listamenn. Fyrstu myndlistarmennirnir sigldu utan til náms með 

vaknandi sjálfsvitund þjóðar undir lok 19. aldar. Þar fóru fyrstir Þórarinn B. Þorláksson 

 
27 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, bls. 221-222. 
28 Sigfús M. Johnsen, Saga Vestmannaeyja, bls. 226. 



 

18 
 

(1867-1924), Einar Jónsson (1874-1954) og Ásgrímur Jónsson (1876-1958).29 

Samtímis Ásgrími á öðru ári var áðurnefndur Engilbert. Fyrir hvatningu Engilberts 

dvaldi Ásgrímur í Eyjum þegar hann fór heim sumarið 1902 og málar þar fyrstu 

landslagsmyndirnar, sem hann gerði hér á Íslandi. Ásgrímur kom næstu árin til Eyja og 

málaði áfram þar.30 Þá dvaldi Jóhannes Kjarval í Eyjum sumarið 1914, hann kom með 

Botníu í lok maí og dvaldi fram í júlí.31 Kjarval útskrifaðist úr Konunglega 

listaháskólanum um svipað leyti og Júlíana settist á skólabekk þar.32  

 

Útsýnið frá Eyjum til landsins, ekki síst jöklanir hrifu listamenn, og einnig stórbrotið 

landslag Eyjanna sjálfra.33 Júlíana bendir réttilega á að útsýni frá Eyjum geti verið 

stórfenglegt. Sjálf kaus hún að fanga barninginn við náttúruna þó að mikilfengleiki 

Eyjafjallajökuls blasti við. Hún segir í viðtali við Víði árið 1948 að „kannske er það af 

því ég hef sjálf orðið að heyja mína baráttu. Hver verður að vera samkvæmur sínu eigin 

eðli.34  

 
Mynd 7: Júlíana Sveinsdóttir, Innsigling Eyjar, 1924, olía á striga. Ljósmynd: Vigfús Birgisson. 

 
29 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, bls. 55. 
30 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, bls. 74. 
31 Kristín G. Guðnadóttir, Listferill Kjarvals.“ Í Kjarval, Einar Matthíasson og Eiríkur Þorláksson 
ritstýrðu, bls. 10-498. (Reykjavík: Nesútgáfan, 2005), bls. 70. 
32 Dagný Heiðdal, „Íslenskur listmálari í Danmörku.“ Í Vefur lands og lita, Ólafur Kvaran ritstýrði, bls. 
27-37. (Reykjavík: Listasafn Íslands, 1989), bls. 28. 
33 Kristín G. Guðnadóttir. „Ísland 1913.“ Í Guðmundur Thorsteinsson – Muggur, Harpa Þórsdóttir 
ritstýrði, 15-106, (Reykjavík: Listasafn Íslands, 2021), bls. 31. 
34 „Júlíana Sveinsdóttir: listmálari, „Víðir,“ 15. júlí, 1948, bls. 1-2. 
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Kristín Jónsdótttir (1888-1972) og Guðmundur Thorsteinsson, Muggur (1891-1924), 

voru samtímis Júlíönu í Konunglega listaháskólanum í Kaupmannahöfn.35  

Á yfirlitssýningu Listasafns Íslands sem opnaði 2. október 2021 er að finna fágætar 

myndir Muggs frá Eyjum, annars vegar Strandvegurinn í Vestmannaeyjum frá 1913 og 

hins vegar Bónorð – frjáls fantasía frá Vestmannaeyjum frá 1918. Muggur dvaldi í tvo 

mánuði snemma vors í Eyjum árið 1913 og málaði. Krístin G. Guðnadóttir, 

listfræðingur, telur að ekki sé ólíklegt að Júlíana hafi kveikt áhuga Muggs á 

Vestmannaeyjum. Muggur, ólíkt öðrum, setti bæinn og fólk í öndvegi en ekki 

landslagið.36 

 

Fyrir hina ungu myndlistarmenn, sem sneru heim til Íslands á sumrin, var kjörið að nýta 

tækifærið til að mála með það fyrir augum að sýna og selja svo í Danmörku. Ísland var 

framandi í augum Dana í upphafi 20. aldar, sveitir Íslands voru mikil andstæða við 

borgarlíf Kaupmannahafnar og því ákjósanlegt myndefni.37 Því má segja að það hafi 

verið hæg heimatök fyrir þá að koma verkum sínum á framfæri þegar þeir sneru til 

Kaupmannahafnar að hausti. Því má nærri geta að dagsdvöl í Eyjum hafi verið nýtt til 

að mála þegar siglt var til og frá Kaupmannahöfn.  

 

Aðalsteinn Ingólfsson, listfræðingur, telur að Vestmannaeyjar séu það byggðarlag sem 

komi oftast fyrir í málverkum á Íslandi. Aðalsteinn sagði í samtali við Eyjafréttir árið 

2014 að listamenn hefðu málað Eyjarnar allt frá miðri 19. öld og séu enn að í dag.38 

Vestmannaeyjar hafi því um langa hríð staðið listamönnum nærri. Nú hefur verið 

ákveðið að veita fjármagni til gerðar listaverks sem reisa á sem minnisvarða í tilefni af 

því að 50 ár eru liðin frá gosinu á Heimaey. Ríkisstjórn Íslands og Vestmannaeyjabær 

hafa samið við Ólaf Elíasson um að útfæra hugmyndir að því.39 Saga myndlistar í 

Eyjum heldur því áfram og tengslin styrkjast því enn frekar ef verk eftir Ólaf Elíasson 

rís í Eyjum. 

 
35 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, I. bindi, bls. 130 
36 Kristín G. Guðnadóttir. „Ísland 1913,“  bls.30-31.  
37 Kristín G. Guðnadóttir. „Ísland 1913,“ bls.29. 
38 „Sýning á listaverkum Kjarvals í eigu bæjarins,“ Eyjafréttir, 26. nóvember, 2014, bls. 6. 
39 „Ólafur Elíasson gerir minnisvarða um gosið í Heimaey“, Fréttablaðið, 23. febrúar 2022. 
https://www.frettabladid.is/frettir/olaf-eliason-gerir-minnisvarda-um-gosid-heimaey/  
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b. Aðdráttarafl Eyja 
Vestmannaeyjar hafa alla tíð verið einangrað samfélag, lengst af voru samgöngur litlar 

við fastalandið, sérstaklega yfir vetrarmánuðina. Í gegnum aldir hafa veðurfar og 

náttúra, áföll og ágjafir kennt samfélaginu í Vestmannaeyjum að standa saman enda 

samfélagið einangrað bæði vegna legu og samgangna.40 Júlíana ólst upp þegar 

Vestmannaeyjar eru fámennur og einangraður staður, sem tók svo stakkaskiptum og óx 

í öflugan útgerðarbæ,41 eftir að hún fluttist til Kaupmannahafnar. Hún gat því ekki farið 

varhluta af þeim breytingum sem áttu sér stað á heimahögunum í heimsóknum sínum. 

Á sama tíma færist sjónarhorn Júlíönu í verkum sínum nær og þrengist eingöngu að 

umhverfinu og náttúrunni.42   

 
Mynd 8: Júlíana Sveinsdóttir, Heimaklettur í sólskini, 1954, olía á striga. Ljósmynd: Hrafnhildur Schram. 

 

Þegar Júlíana dvaldi í Vestmannaeyjum árið 1948 sagði hún í samtali við blaðamann 

Víðis að sýn hennar á Eyjarnar hefði breyst eftir langa fjarveru. 

 

 
40 „Sex milljarða högg fyrir Vestmannaeyjar,“ RÚV, 27. mars 2019. Sótt 5. nóvember 2021 á 
https://www.ruv.is/frett/sex-milljarda-hogg-fyrir-vestmannaeyjar 
41 „Samgöngur lífæð samfélagsins í Vestmannaeyjum.“ Íslandsbanki. 31. júlí 2019. Sótt 12. október 
2021 á https://www.islandsbanki.is/is/frett/samgongur-lifaed-samfelagsins-i-vestmannaeyjum 
42 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf,“ bls. 16. 
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„Ég var hér í Eyjum í barnæsku og hefi komið hér ótal sinnum og málað. Fyrst fyrir 

tveimur árum sá ég Eyjarnar frá þeirri hlið, sem ég held að breytist ekki héðan í frá. 

Þetta, sem ég mála, hefir verið svona frá ómunatíð – aldirnar án tíma.“43 

 
Júlíana nefnir það enn fremur í viðtalinu, þegar blaðamaðurinn spyr hvort að Eyjarnar 

eigi alltaf mestu ítök í henni. 
 

„Já, ég held ég komi til Eyjanna svo lengi sem ég lifi og mér þykir sérstaklega vænt 

um, að myndirnar sem ég hef hlotið mína mestu viðurkenningu fyrir, voru úr 

Vestmannaeyjum. Hér er svo mikið stríð, og þó hefi ég af engu orðið jafn gagntekin 

og logninu.“44 

 

Byggð í Vestmannaeyjum var lengst af smá og stækkaði ekki fyrr en með komu vélbáta 

í upphafi 20. aldar og fjölgaði þá íbúum ört. Fram til 1906, um það leyti, sem Júlíana 

flutti til Reykjavíkur, hafði fjöldi íbúa haldist um 300 til 500 manns frá örófi alda en óx 

mjög hratt fram til 1925 með breyttum veiðum og voru íbúar þá orðnir um 3.000.45 Eftir 

stríð þegar Júlíana kemur eftir langa fjarveru hefur áfram fjölgað, þá búa í Eyjum um 

3.700 manns og íbúafjöldinn var orðinn 5.000 þegar Júlíana lést árið 1966. 

Listamaðurinn hefur því séð bæinn taka stökkbreytingum á fyrri hluta 20. aldar og 

breytast í velmegandi útgerðarkaupstað.  

 

Nú á síðari árum er það einkum tvennt sem hefur haft jákvæð áhrif á samfélagið og 

aukið heimsóknir til Eyja. Annars vegar var það ný höfn, Landeyjahöfn, sem stytti 

siglinguna til Eyja um rúmar tvær klukkustundir og var tekin í notkun árið 2010. Hins 

vegar er það aukning í komum erlendra ferðamanna til landsins.46 Í skýrslu sem unnin 

var árið 2016 segir að heimsóknir ferðamanna til Eyja hafi stóraukist með tilkomu 

bættra samgangna. Um 54 þúsund heimsóknir innlendra ferðamanna voru skráðar árið 

2016 og 80 þúsund erlendra gesta, þar af 17 til 18 þúsund sem komu með 

skemmtiferðaskipum.47  

 
43 „Þegar ég lifði á miðöldum,“ Víðir, 4. júlí, 1931, bls. 2. 
44 „Þegar ég lifði á miðöldum,“ Víðir, 4. júlí, 1931, bls. 2. 
45 „Ekki fleiri íbúar í Eyjum í 16 ár,“ Eyjar.net, 9. október, 2019. Sótt 6. nóvember 2021 á 
https://eyjar.net/read/2019-10-09/ekki-fleiri-ibuar-i-eyjum-i-16-ar 
46 „Samgöngur lífæð samfélagsins í Vestmannaeyjum.“ Íslandsbanki. 31. júlí 2019.  
47 Rögnvaldur Guðmundsson. Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016. (Hafnarfjörður: Rannsókn 
og ráðgjöf ferðaþjónustunnar, 2016), bls. 1. 
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Vel hefur verið unnið með sögu og náttúru Eyjanna sem aðdráttarafl í 

ferðamannaþjónustu.48 Í skýrslunni Rannsókn og ráðgjöf ferðaþjónustunnar segir að 

hátt í 70% erlendra ferðamanna heimsæki Eyjarnar yfir sumarmánuðina en mikil 

aukning hafi orðið á ferðum þeirra í maí, september og október en fáir séu á ferð yfir 

vetrarmánuðina. Helstu ástæður fyrir heimsókn erlendra gesta eru Eldfell/eldfjall 

(36%), lundar (25%) og náttúra/landslag (25%). Helstu ástæður innlendra ferðamanna 

voru að heimsækja vini/ættingja (38%), skoða Eyjar/Heimaey (24%), Þjóðhátíð (15%) 

eða skemmtiferð (12%).49 Safn Júlíönu verður því góð viðbót fyrir ferðamenn í 

Vestmannaeyjum en tölur Hagstofunnar segja að aðsókn á söfn hafi vaxið með fjölgun 

ferðamanna á síðustu árum.50 

 

c. Menningarstefna Vestmannaeyja 
Ríkisstjórn Íslands tilkynnti árið 2000 um áform að byggja menningarhús á fimm 

stöðum á Íslandi og voru Vestmannaeyjar einn af þeim stöðum. Þremur árum síðar 

fengu Vestmannaeyjar 230 m.kr. úthlutað til byggingar menningarhúss í 

Vestmannaeyjum en framkvæmdir töfðust vegna erfiðrar stöðu bæjarins.51  

 

Árið 2007 kynnti Vestmannaeyjabær framtíðarsýn fyrir menntamálaráðherra. Um var 

að ræða stefnu bæjarins í uppbyggingu safna og menningarstarfs til að fylgja eftir 

fyrirhuguðum áformum um menningarhús en þá hafði verið ákveðið að gera nýja höfn 

til að betrumbæta samgöngur við Eyjar. Þar segir að „Vestmannaeyjabær hyggst nota 

næstu tvö ár til að reisa grunn undir þá miklu sókn sem Vestmannaeyjum kemur til með 

gefast færi á í kjölfarið þegar siglingar í Landeyjahöfn hefjast árið 2010.“52 

Fimm þættir stefnu í menningarmálum sem stefnt er að: 

• metnaðarfullu safnastarfi í Vestmannaeyjum. 

• uppbyggingu aðstöðu fyrir listasýningar. 

 
48 „Aðalskipulag Vestmannaeyja.“ Vestmannaeyjabær. 15. maí 2018. Sótt 25.október 2021 á  
https://www.vestmannaeyjar.is/media/adalskipulag-skipulagssja/greinargerd.pdf  
49Rögnvaldur Guðmundsson. Ferðamenn og íbúar í Vestmannaeyjum 2016, bls. 3 
50„Erlendir ferðamenn tveir þriðju safngesta árið 2018.“ Hagstofa Íslands. 7. apríl 2020. Sótt 5. 
nóvember 2021 á https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menning/starfsemi-safna/ 
51 Eldheimar í Vestmannaeyjum. Stjórnarráð Íslands. 23. maí 2014. Sótt 25. október 2021 á 
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2014/05/23/Eldheimari-Vestmannaeyjum/  
52 Elliði Vignisson. Stefna Vestmannaeyjabæjar í uppbyggingu safna- og menningarstarfs. Minnisblað 
til ráðherra 2007.  
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• eflingu á hvers konar sýningum sem endurspegla sérstöðu Vestmannaeyja. 

• rannsóknir tengdar náttúru, menningararfi Vestmannaeyja og 

menningarminjum séu efldar og gerðar sýnilegri. 

• söfn Vestmannaeyja skapi umhverfi og aðstæður þar sem bæjarbúar og gestir 

þeirra geta notið lífsins og upplifað menningu á náttúru Vestmannaeyja. 53 

Í stefnunni er lögð áhersla á þrjár stoðir í safnastarfinu; Eldheima, Sagnheima og 

Sæheima. Þar segir að góðar forsendur séu fyrir að byggja á sögu Vestmannaeyja í 

safnastarfi bæjarins. „Efla beri sýningar á öllu því sem er sérstakt við sögu og 

byggðaþróun Vestmannaeyja. Sérstaklega verður horft til Heimaeyjargossins, 

Surtseyjargossins, Tyrkjaránsins, náttúrunnar, útgerðarsögunnar og sérstæðs mannlífs.“ 

Jafnframt segir: „Menningarlíf hefur ætíð átt djúpar rætur í Vestmannaeyjum, og er svo 

enn.  Mikilvægt er að auka aðstöðu listamanna til uppsetningar sýninga á list sinni.  Þá 

ber einnig að auka tækifærin til sýninga á þeim gullmolum sem eru í eigu listasafns 

Vestmannaeyja.“ 54 

 

Árið 2012 var annað minnisblað lagt til ráðherra þar sem skýrð er staða áforma um 

byggingu safns. Af ýmsum ástæðum var ekki ráðist í framkvæmdir um byggingu 

menningarhúss og þess í stað óskað eftir skilningi á þröngri fjárhagsstöðu 

Vestmannaeyjabæjar enda hefðu framkvæmdir á þeim tíma orðið bæjarfélaginu 

þungbærar.55 Þar er farið yfir endurbætur á Safnahúsi en það var byggt 1977, eftir gos, 

og átti upphaflega að hýsa bókasafn og byggðasafn. Fyrirhugað var að reisa álmu vestan 

megin við húsið, þar sem átti að koma upp sýningarsal fyrir listsýningar. Það hús hefur 

ekki enn risið þrátt fyrir áætlanir Vestmannaeyjabæjar í menningarmálum.56  

Safnahúsið hýsir í dag bókasafn, Sagnheima-byggðasafn, skjalasafn, ljósmyndasafn og 

listasafn.57 Vestmannaeyjabær reisti Eldheima, safn um gosið í Heimaey árið 1973, í 

 
53 Elliði Vignisson. Stefna Vestmannaeyjabæjar í uppbyggingu safna- og menningarstarfs.  
54 Elliði Vignisson. Stefna Vestmannaeyjabæjar í uppbyggingu safna- og menningarstarfs.  
55 Elliði Vignisson. Menningarhús í Vestmannaeyjum: Staðan nú og næstu skref. Minnisblað 
Vestmannaeyjabæjar til ráðherra. 29. október 2012, bls. 3 
56 Kári Bjarnason. „Listasafn Vestmannaeyja,“ í Saga listasafna á Íslandi, Sigurjón Baldur 
Hafsteinsson ritstýrði, 88-103 (Reykjavík: Rannsóknarsetur í safnafræðum við Háskóla Íslands, 2019), 
bls. 98.  
57 Upplýsingar í tölvupósti frá Kára Bjarnasyni, 6. nóvember 2021. 
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stað menningarhúss.58 Kostnaður við Eldheima var tæplega einn milljarður þegar upp 

var staðið og bærinn stóð að mestu leyti undir honum sjálfur.59 

 
Mynd 9: Skipurit Safnahúss Vestmannaeyja 2021, sótt 25. febrúar 2022 á vef Vestmannaeyjarbæjar: 
https://ibuagatt.vestmannaeyjar.is/meetingsearch/displaydocument.aspx?itemid=gKex0Bp8LESbmhVaLOrQPQ&
meetingid=096375357703230891041&filename=Skipurit%20Safnah%C3%BAss%202021.pdf  

d. Aðstöðulaust listasafn 
Árið 2017 voru hugmyndir viðraðar innan stjórnsýslunnar um að breyta Ráðhúsinu í 

menningarsafn. Ráðhúsið var byggt sem spítali árið 1928, teiknað af Guðjóni 

Samúelssyni og var breytt í bæjarskrifstofur árið 1977. Viðgerðir á Ráðhúsinu hófust 

haustið 2016 og standa enn yfir, en óljóst er hvaða menningarverðmæti muni fá aðstöðu 

í því húsi. Ráðgert er að skrifstofa bæjarstjóra verði þar áfram.60  

 
58 „Tillaga til þingsályktunar um menningarsal Suðurlands,“ Alþingi,  sótt 6. október, 2021 á 
https://www.althingi.is/altext/150/s/0055.html   
59 „Kostnaður við Eldheima kominn upp í tæpan milljarð,“ Morgunblaðið, 27. apríl. 2014. 
60 Arnar Sigurmundsson, Helgi Bernódusson og Kári Bjarnason. Varðar hugmyndir/tillögur um 
Menningarsafn og hátíðarsal í Ráðhúsi Vestmannaeyja. 25. mars, 2017. 
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Mynd 10: Ráðhús Vestmannaeyja. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir 

 

Í samtali við Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum, liggur ekki fyrir 

uppfærð menningarstefna hjá bænum en hún telur að það sé mikilvægt að myndlist eigi 

sér stað í Eyjum bæði til varðveislu og sýninga.61 Starfshópur um málefni safna 

Vestmannaeyjabæjar var skipaður um mitt ár 2020 og skilaði áliti í október 2021. Mikill 

tími fór í að ræða húsakost og nauðsyn þess að fá meira húsnæði fyrir þann safnakost 

sem bærinn á nú þegar og fyrir framtíðina. Hópurinn skilaði tillögum til skemmri tíma 

og lengri. Þar er m.a. að finna úrræði vegna geymslu verka og að það þurfi að koma 

upp listasal eða rými þar sem „væri hægt að sýna hið einstaka safn Kjarvalssafn í eigu 

bæjarins.“62 Íris Róbertsdóttir segir að gert sé ráð fyrir 80m2 sýningarsal í húsnæði, sem 

bærinn á og verið er að endurgera.63 

 
61 Viðtal við Írisi Róbertsdóttur, 26. október 2021. 
62 Arnar Sigurmundsson, Sigurhanna Friðþórsdóttir og Stefán Óskar Jónasson. Skilagrein starfshóps 
um málefni safna Vestmannaeyjabæjar. 1. október 2020.  
63 Viðtal við Írisi Róbertsdóttur, 26. október 2021. 
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Mynd 11: Safnahús Vestmannaeyja. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir 

Upphaf Listasafns Vestmannaeyja má rekja til forstöðumanns Byggðasafns 

Vestmannaeyja, Þorsteins Þ. Víglundssonar en hann stofnaði byggðasafnið árið 1932 

og veitti því forstöðu til ársins 1978. Þorsteinn safnaði hlutum er tengdust atvinnu- og 

hversdagslífi Eyjanna, sem og menningarverðmætum eins og ljósmyndum, bókum og 

listaverkum. Samhliða safnaði Byggðasafnið verkum og fékk að gjöf listaverk eftir 

Vestmannaeyinga eða af Vestmannaeyjum. Í gegnum árin hafa orðið breytingar á 

starfseminni og eru bæði Byggðasafnið og Listasafn Vestmannaeyja sjálfstæðar 

einingar í dag undir hatti Safnahúss Vestmannaeyja.64 

 

Listasafn Vestmannaeyja á yfir 800 verk eftir íslenska myndlistarmenn. Þá er safnið 

einn stærsti eigandi verka eftir Jóhannes. S. Kjarval.65 En eins og fyrr var greint frá þá 

gáfu hjónin Sigfús M. Johnsen og Jarþrúður P. Johnsen m.a. 36 verk eftir Kjarval. 

Stefna safnsins er að veita viðtöku listaverkum er tengjast Vestmannaeyjum, ýmist 

listamaðurinn sjálfur eða myndefnið. Um 20% af safnkosti er að láni í húsakynnum 

bæjarins. Um fjórðungur safnsins er vistaður í geymslu safnsins, sem er í kjallara 

Safnahússins.66 Í heimsókn í safnið í október 2021 var fjöldi verka á gólfi uppi við vegg 

 
64 Kári Bjarnason, „Listasafn Vestmannaeyja,“ bls. 88 
65 „Söfnin: Listasafn,“ Safnahús Vestmannaeyja, sótt 10. október, 2021 á 
http://safnahus.vestmannaeyjar.is/page/listasafn  
66 Arnar Sigurmundsson, Sigurhanna Friðþórsdóttir og Stefán Óskar Jónasson. Skilagrein starfshóps 
um málefni safna Vestmannaeyjabæjar. 1. október 2020. 
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í safnahúsi. Tillaga starfshóps er að fjölga útdraganlegum grindum í kjallara safnsins til 

að hengja fleiri verk á með haganlegri hætti.67 

 

Helsta áskorun safnsins er húsakostur og aðstaða til sýninga. Fjölmargar sýningar eru 

haldnar yfir árið og koma Listvinir, vinafélag listasafnsins, að mörgum þeirra. Lengd 

sýninga er mismunandi en stundum eru þær einungis í einn dag. Safnið hefur m.a. 

haldið sýningu sem stendur yfir nýársdag og er hugmyndin að fá fólk að sýningum á 

degi, sem fátt annað er í boði. Ástæða þess að safnið hefur haldið sýningar, sem standa 

einungis í einn dag, er sú að ekki er viðunandi aðstaða til að sýna verðmæt verk og 

geyma yfir nótt þar sem skortur sé á aðbúnaði og öryggi.68 

 
Mynd 12: Vefstóll Júlíönu Sveinsdóttur á Byggðasafni Vestmannaeyja. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir. 

Kári Bjarnason, forstöðumaður Safnahúss, segir að Listasafnið eigi fimm verk eftir 

Júlíönu Sveinsdóttur og þá er þar að finna vefstól hennar, málarabretti og pensla sem 

hún átti, á Byggðasafninu. Kári segir enn fremur að Vestmannaeyjar búi að ríkulegum 

og fjölbreyttum menningararfi, útgerð og sagnaheimi, en eigi líka fjölda listaverka og 

einstakt fágætissafn bóka, sem safnið fékk að gjöf.69  

 
67 Arnar Sigurmundsson, Sigurhanna Friðþórsdóttir og Stefán Óskar Jónasson. Skilagrein starfshóps 
um málefni safna Vestmannaeyjabæjar. 1. október 2020. 
68 Viðtal við Kára Bjarnason, safnstjóra Listasafn Vestmannaeyja, 21. október 2021. 
69 Viðtal við Kára Bjarnason, safnstjóra Listasafns Vestmannaeyja, 21. október 2021. 
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Mynd 13: Fimm verk Júlíönu Sveinsdóttur í eigu Listasafns Vestmannaeyja, sett upp í tengslum við sýninguna Ertu 
héðan? Í apríl 2022. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir. 
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3. Rík tækifæri fyrir sérstöðu safns í Eyjum 

Verkum Júlíönu hafa verið gerð ágæt skil með sýningum og ritun bóka hér á landi. Það 

að tvö stærstu söfnin í Reykjavík, Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur, eigi verk 

og sýni er mikilvægt. Þau hafa víðtækum skyldum að gegna, Listasafn Reykjavíkur 

nefnir m.a. að það sé „vettvangur þar sem tækifæri gefst til að að kynnast fjölbreytileika 

myndlistar og öðlast dýpri skilning á sögulegu, félagslegu, menningarlegu og listrænu 

samhengi sköpunarverka listamanna.“70 Listamenn á Íslandi, bæði fyrr og nú, skipta 

hundruðum. Í Sambandi íslenskra myndlistarmanna eru 760 myndlistarmenn í upphafi 

ársins 2022.71 Efniviður fyrir söfn á Íslandi er því ríkulegur, bæði þegar kemur að því 

að sýna, fræða og miðla samtímalist sem og list fyrri tíma. Ég tel þó að það að gera verk 

Júlíönu aðgengileg á safni í heimabæ hennar Vestmannaeyjum sé styrkur fyrir verk 

hennar og störf. Henni verður þar með lyft á þann stall, sem hún verðskuldar sem einn 

af brautryðjendum íslenskrar myndlistar og ungri konu, sem fór frá fábrotnu samfélagi 

Eyjanna til Kaupmannahafnar til að láta drauma sína rætast. 

 

a. Listasafn Vestmannaeyja taki við verkum Júlíönu 
Harpa Þórsdóttir, safnstjóri Listasafns Íslands segir í nýrri samræmdri stefnu um 

listasöfn að eitt mikilvægasta verkefni safna sé að þau skipti Íslendinga máli.72 Listasafn 

Vestmannaeyja á samkvæmt því þá hafa það verkefni að skipta Vestmannaeyinga máli 

og að vekja áhuga þeirra sem sækja Vestmannaeyjar heim. Vestmannaeyjar skiptu 

Júlíönu Sveinsdóttur máli, þær fóstruðu hana í upphafi, veittu henni innblástur í 

myndlistinni og þar vildi hún hvíla að lokum. Júlíana sigldi frá Eyjum og þær fylgdu 

henni alla tíð, og því er við hæfi að Vestmannaeyjar taki að sér það hlutverk að miðla 

og fræða almenning um listamanninn Júlíönu, ævi hennar og störf. Ég tel að verk 

Júlíönu hafi meiri sérstöðu, aðdráttarafl og þýðingu fyrir Vestmannaeyjar fremur en 

verk Kjarvals, sem rætt er um að setja á stall í menningarstefnu bæjarins.  Tengsl 

Kjarvals við Vestmannaeyjar eru smávægileg borið saman við Júlíönu Sveinsdóttur. 

 

 
70 „Hlutverk og markmið,“ Listasafn Reykjavíkur. https://listasafnreykjavikur.is/um-safnid/hlutverk-og-
markmid  
71 „Um SÍM,“ SÍM, sótt 26. október, 2021 á https://sim.is/um-sim/um-sim/  
72 Harpa Þórsdóttir, „Rekstur listasafna er indælt stríð,“ Samræmd safnastefna á sviði myndlistar, sótt 
24. október, 2021 á https://stefnalistasafna.is/ 
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Í nýrri stefnumörkun Safnaráðs um safnastarf eru nokkur atriði tilgreind til að hafa að 

leiðarljósi. Þar er m.a. nefnt að „það er sameiginleg ábyrgð samfélagsins að vernda 

menningar- og náttúruarf landsins, stuðla að faglegri umgengni og tryggja jafnt aðgengi 

að arfinum.“73 Safnahúsið í Vestmannaeyjum getur, að mínu mati, fellt safn Júlíönu 

undir starf sitt, verið sú regnhlíf sem verndar menningararf Vestmannaeyja með ólíkum 

söfnum byggðar, sögu og lista og sótt um að verða viðurkennt safn, sem Safnahús 

Vestmannaeyja. Grunnforsenda þess er þó að Safnahúsið fái viðeigandi húsakost undir 

alla starfsemi sína. Listasafn Vestmannaeyja getur tekið verk Júlíönu Sveinsdóttur til 

varðveislu, líkt og Listasafn Reykjavíkur hefur tekið verk Errós og Kjarvals til 

varðveislu, sem og Kópavogsbær verk Gerðar Helgadóttur. Starf Júlíönu og framlag til 

myndlistar væri varðveitt, því miðlað áfram og almenningi veittur aðgangur árið um 

kring á Listasafni Vestmannaeyja.  

 

Þegar horft er til ástæðu heimsókna ferðamanna til Vestmannaeyja er ljóst að náttúran 

og fuglalífið heilla mjög. En líkt og Kári Bjarnason, forstöðumaður Safnahúss 

Vestmannaeyja, segir, er saga og arfleifð Eyjanna rík og tækifæri til að nýta það betur 

í safnastarfinu. Árið 2018 heimsóttu um 2,6 milljónir gesta íslensk söfn og hafði fjölgað 

um milljón samanborið við árið 2008. Hagstofan dregur þá ályktun að fjölgun 

safnaheimsókna á þessu tíu ára tímabili megi skýra með fjölgun erlendra ferðamanna. 

Ef rýnt er nánar í skiptingu milli innlendra og erlendra gesta voru 2,3 milljón heimsókna 

tilgreindar og af þeim voru um 67% erlendir gestir. Sögusöfn og náttúrusöfn bera höfuð 

og herðar í fjölda heimsókna en 61% og 32% erlendra gesta sóttu þau samanborið við 

11% sem fóru á listasöfn. Af innlendum gestum voru sögusöfn vinsælust (44%) en þar 

næst komu dýragarðar (23%) og listasöfn (22%).74 Safnahús Vestmannaeyja með þeirri 

breidd sem heyrir undir það höfðar vel til fólks á ferðalagi sem vill upplifa og læra um 

Ísland og menningu þess. 

 
b. Áætlanir um safn Júlíönu í Tjarnargötu  

Hugmyndir voru uppi hjá ættingjum Júlíönu Sveinsdóttur að setja á fót safn henni til 

heiðurs á Tjarnargötu 36. Í upphafi árs 2015 var tilkynnt um að safnið myndi opna um 

 
73 „Stefnumörkun um safnaráð,“ Safnaráð, sótt 30. október 2021, https://safnarad.is/um-
safnarad/stefnumorkun-um-safnastarf/ 
74 „Erlendir ferðamenn tveir þriðju safngesta árið 2018.“ Hagstofa Íslands. 7. apríl 2020. Sótt 5. 
nóvember 2021 á https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/menning/starfsemi-safna/ 
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mitt ár 2016 en það var ósk Leifs Sveinssonar, bróðursonar Júlíönu, sem átti húsið og 

eitt stærsta einkasafn á verkum Júlíönu. Húsið á Tjarnargötu 36 var reist árið 192875 af 

bróður Júlíönu og föður Leifs, Sveini M. Sveinssyni sem jafnan var kenndur við 

Timburverslunina Völund. Húsið er nú í eigu dóttur hans, Bergljótar.76 Leifur lést árið 

2014 og vildi Bergljót dóttir hans verða við óskum hans.77 Sótt var um leyfi til breytinga 

á húsinu til Reykjavíkurborgar til þess að innrétta það sem safn um Júlíönu.78  

 

Í desember 2016 var annað erindi lagt inn til Reykjavíkurborgar þar sem greint er frá 

því að fallið er frá fyrri áætlunum um safn.79  Í frétt Morgunblaðsins í tengslum við 

opnun safns Nínu Tryggvadóttur kom fram að fallið hefði verið frá safni Júlíönu vegna 

ágreinings um bílastæði.80 Af ofangreindu er ljóst að fallið hefur verið frá hugmyndum 

um safn að Tjarnargötu 36. Verk Júlíönu, sem eru í eigu Bergljótar Leifsdóttur, eru 

geymd í Tjarnargötu 36 og hefur nú lögfræðistofa þar aðsetur.81 

 

Eins og fyrr segir þá bjó Júlíana um fjögurra ára skeið hjá föður sínum áður en hún hélt 

til Danmerkur til náms. Júlíana flutti heim til Íslands vorið 1928 og kom sér upp húsi 

með ágætri vinnustofu á Bergstaðastræti 72, við hlið Ásgríms Jónssonar og Jóns 

Stefánssonar. Björn Th. Björnsson ritar að Júlíana hafi sótt í að vera á Íslandi þegar dag 

fór að lengja en að henni hafi þótt „menningarlíf Reykjavíkur þröngt og íhaldssamt í 

listrænum efnum“ og óttast að koðna niður. Björn segir jafnframt að það hafi varla liðið 

sumar að Júlíana hafi ekki komið heim og þá til Eyja, „sem hafa orðið list hennar 

lífsnæring, engri jöfn.“82  Því má segja að tenging Júlíönu við Reykjavík sé lítil þegar 

horft er til ferils hennar og áhrifa í listsköpun hennar.  

 
75 „Fegrunarviðurkenningar 2016.“ Reykjavíkurborg. 
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/fegrunarvidurkenningar_-_hus_2016.pptx  
76 „Safn Júlíönu í Tjarnargötu,“ Morgunblaðið, 24. janúar 2015, bls. 8. 
77 „Safn Júlíönu í Tjarnargötu,“ Morgunblaðið, 24. janúar 2015, bls. 8.  
78 „Safn: Tjarnargata 36.“ Planitor. Byggingarfulltrúi fundur nr. 835. 14. júlí 2015. 
https://www.planitor.io/s/reykjavik/nr/BN048685/vKZx  
79 „Einbýlishús - Br. á BN050227: Tjarnargata 36.“ Planitor. Byggingarfulltrúi fundur nr. 903. 6. 
desember 2016. Sótt 15. Október 2021 á https://www.planitor.io/s/reykjavik/nr/BN052040/j58q  
80 „Engin leið til að meta þetta til fjár,“ Morgunblaðið, 2. október 2021.  
81 Viðtal við Vilhjálm Bjarnason, formann Safnaráðs, 6. nóvember 2021. 
82 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, 1. bindi, bls. 166. 
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4. Mikilvægi Júlíönu í heimi myndlistar 

Júlíana var einn af brautryðjendum íslenskrar myndlistar í upphafi 20. aldar og hún var 

fyrst kvenna, ásamt Kristínu Jónsdóttur, til að halda utan. Það var ekki sjálfgefið að 

konur héldu á þessa braut á þessum tíma né að þær gerðu það að ævistarfi.83  Júlíönu 

Sveinsdóttur á að vera minnst fyrir að hafa rutt brautina fyrir aðrar konur, sem fóru síðar 

utan til náms og lögðu myndlist fyrir sig sem lífsstarf. 

 

Júlíana var í hópi virtustu málara í Danmörku.84 Hún hélt sína fyrstu einkasýningu í 

Danmörku árið 1927, þá 38 ára og fékk mikið lof fyrir. Nokkrum mánuðum síðar keypti 

danska ríkið verk hennar úr Fljótshlíðinni.85 Júlíana hlaut fyrstu verðlaun fyrir vefnað 

á sýningu í Brussel 1935, gullverðlaun á þríæringnum í Mílanó 1951 og gullpening á 

heimssýningunni i Mílanó 1952 fyrir vefnað.86 Þá hlaut Júlíana hin virtu 

Eckerbergsverðlaun árið 1947, sem voru veitt framúrskarandi listamanni í Danmörku.87 

List Júlíönu hlaut mikið lof og naut virðingar víða erlendis. Júlíönu ætti að vera minnst 

fyrir að ná miklum frama sem myndlistarkonu á erlendri grundu fyrir málverk sín og 

veflist þegar meirihluti starfandi listamanna voru karlmenn. 

 

 
Mynd 14: Júlíana Sveinsdóttir, Þrælaeiðið, 1964, olía á striga. Ljósmynd: Listasafn Vestmannaeyja. 

 

 
83 Hrafnhildur Schram, „Endurfundir við landið,“ bls. 14. 
84 Hrafnhildur Schram, „Endurfundir við landið,“ bls. 26. 
85 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, bls. 165 og 166. 
86 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf,“ bls. 25. 
87 Hrafnhildur Schram, „Endurfundir við landið,“ bls 11. 
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Hrafnhildur Schram, sem hefur rannsakað Júlíönu um langt skeið, segir að Júlíana hafi 

litið á vefjarlistina sem myndlist en ekki handverk og gerði henni jafnhátt undir höfði 

og málverkinu. Júlíana sýndi iðulega saman vefnað og málverk, segja má að áhrif 

nálgunar á vefnað hafi færst yfir í málverkið. „Vefurinn krefst einföldunar og 

samþjöppunar.“ Júlíana vann með fáa liti, oftast jarðliti og heila fleti. Í málverkinu í 

kringum fimmta áratuginn hefur hún skorið niður öll aukaatriði og formin í 

landslagsverkunum verða einfaldari og þeim er þjappað saman.88  

 

Þá segir Ólafur Kvaran að íslenskt landslag hafi verið meginviðfangsefni Júlíönu í 

málverkum hennar.89 Breytingin, sem átti sér stað á fimmta áratug aldarinnar, þar sem 

túlkun hennar verður huglægari með stórskornum formum og sjálfstæði litar hverfi 

Júlíana frá rómantískum natúralisma. Hrafnhildur lýsir þessu sem svo að Júlíana hafi 

þrengt sjónarhornið og beint sjónum sínum að nærmynd landsins. „Formin verða stór 

og voldug og fylla út í myndflötinn.“ Undir lok ferilsins má segja að „hún nálgist mörk 

hins óhlutlæga myndheims.“90 Verk hennar frá þessu tímabili skapa Júlíönu sérstöðu í 

íslenskri landslagslist. Ólafur segir jafnframt að Júlíana hafi verið brautryðjandi í 

danskri og íslenskri listasögu á sviði vefnaðar.91 Júlíana var í fámennum hópi sem náði 

fram með veflist sinni og skapaði sér stórt nafn á Norðurlöndunum.92 Júlíönu á að vera 

minnst fyrir framlag sitt til málverksins og vefnaðarlistar, hún var brautryðjandi á 

báðum sviðum; hvernig hún tók textílgerð inn í myndlist sína og hins vegar hvernig hún 

braut upp hið klassíska landslagsmálverk, sem var einkennandi á Íslandi á fyrri hluta 

20. aldar.  

 

Eitt af því sem Matthew Israel, sýningarstjóri og listfræðingur, segir að hann hafi lært í 

gegnum störf sín sé að stöðugt þurfi að kynna og fræða almenning um listamenn því 

annars sé hætta á að þeir falli í gleymsku.  Ef listamanni er ekki komið á framfæri, 

þekktum sem óþekktum, við almenning, færist áhuginn yfir á næsta hlut.93 Nú þegar 55 

ár eru liðin frá því að Júlíana lést má telja ljóst að þeim fækkar sem þekktu hana í lifanda 

 
88 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf,“ bls. 14. 
89 Ólafur Kvaran, „Aðfaraorð,“. Í Vefur lands og lita, Ólafur Kvaran ritstýrði, bls. 7. (Reykjavík: 
Listasafn Íslands, 1989), bls.7. 
90 Hrafnhildur Schram, „Svart grjót, blátt haf,“ bls. 16. 
91 Ólafur Kvaran, „Aðfararorð,“ bls. 7. 
92 Björn Th. Björnsson, Íslensk myndlist á 19. og 20. öld, bls. 171. 
93 Israel, Matthew, A Year in the Art World. (Bandaríkin: Thames & Hudson, 2020), bls. 80. 
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lífi. Það er mikilvægt að hún eigi tryggan bakhjarl, sem setur líf hennar og list í 

samhengi fyrir áhorfendur, gerir list hennar aðgengilega og heimsókn til Eyja setur þetta 

allt í samhengi fyrir áhorfendur. Best fer á því að sveitarfélagið Vestmannaeyjabær taki 

að sér slíkt hlutverk. Nafni Júlíönu á að vera haldið á lofti svo að hún, verk hennar og 

störf verði kunn um ókomna tíð. 

a.  Hlutverk Vestmannaeyjabæjar 
Fjöldi safna starfar á Íslandi og eru rekstrarform þeirra ýmist í höndum ríkis, 

sveitarfélaga eða félagasamtaka. Þau geta verið rekin sem sjálfseignastofnanir eða verið 

í einkaeigu.94 Svo að safn starfi í samræmi við grunnreglur Alþjóðaráðs safna (ICOM) 

þá verður það að hafa tryggan rekstrargrundvöll, þ.e. fastan rekstur utan um safnið, ekki 

vera rekið í ágóðaskyni heldur „til þjónustu við samfélagið og til framgangs þess, er 

opið almenningi og það safnar, varðveitir, rannsakar, miðlar og sýnir – til skoðunar, 

menntunarauka eða ánægju – það sem til vitnis er um fólk og umhverfi þess, bæði 

áþreifanlegt og óáþreifanlegt.“95 Mikilvægt er að tilgreina hlutverk og markmið safns í 

stofnskrá, að mati framkvæmdastjóra Safnaráðs, svo enginn vafi leiki á um ábyrgð og 

skyldur safnsins.96  

 

Það skiptir máli að söfn séu varanleg stofnun og að safnkostur þeirra sé í öruggum 

höndum. Því er nauðsynlegt að það rekstrarform sem valið er sé tryggt til langs tíma. 

Ólíklegt er að nýjar ríkisstofnanir séu í burðarliðnum og þá er vandi sjálfstæðra safna 

oft og tíðum fjármögnun við stofnkostnað og rekstur, og mörg hver berjast í bökkum. 

Til greina kemur að gera samning við sveitarfélag um rekstur ef safnið sjálft er ekki í 

eigu þess.97 Ef tryggja ætti rekstur Listasafns Júlíönu Sveinsdóttur til framtíðar tel ég 

það vera ákjósanlegast að Vestmannaeyjabær myndi taka safnið undir safnastarfsemi 

sína, þá væri hægt að samnýta rekstrarlegan grundvöll þeirra safna sem fyrir eru.  

 

Sagnheimar – byggðasafn er eina viðurkennda safnið í Vestmannaeyjum, en í heild 

njóta 47 söfn viðurkenningar sem safn á Íslandi.98 Sagnheimar heyra undir Safnahús, 

 
94 Viðtal við Þóru Björk Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra Safnaráðs, 4. nóvember 2021. 
95 „Viðurkennd söfn: Skilgreiningar,“ Safnaráð, sótt 5. nóvember 2021 á 
https://safnarad.is/vidurkennd-sofn/skilgreiningar/  
96 Viðtal við Þóru Björk Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra Safnaráðs. 4. nóvember 2021. 
97 Viðtal við Þóru Björk Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra Safnaráðs. 4. nóvember 2021. 
98 „Listi yfir viðurkennd söfn,“ Safnaráð, sótt 5. nóvember 2021 á https://safnarad.is/vidurkennd-
sofn/listi-yfir-vidurkennd-sofn/   
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þar sem Listasafn Vestmannaeyja heyrir einnig undir. Að mínu mati verður Safnahúsið 

að fá framtíðarhúsnæði fyrir listasafn ef vel á að vera og sækja um að Listasafn Júlíönu 

Sveinsdóttur og/eða Listasafn Vestmannaeyja verði viðurkennt safn. Í dag eru það helst 

húsnæði og öryggismál sem myndu standa í vegi fyrir slíkri viðurkenningu. Viðurkennt 

safn mun einnig stuðla að auknu samstarfi við alþjóðleg söfn og auka möguleika á að 

sækja um styrki safninu til handa.  

 

Viðurkennd söfn starfa í samræmi við siðareglur Alþjóðaráðs safna (ICOM) og ákvæði 

laga.99 Safnaráð setur skilmála varðandi húsnæði, öryggismál, aðgengi, skráningarkerfi 

og faglegt starf sem söfn verða að uppfylla til að fá viðurkenningu safnaráðs.100 

Safnaráð hefur umsjón og eftirlit með söfnum sem hafa fengið viðurkenningu hér á 

Íslandi og úthlutar styrkjum úr Safnasjóði árlega. Á síðasta ári var rúmum 200 

milljónum króna veitt í styrki fyrir 117 verkefni til eins árs úr sjóðnum.  Hlutverk 

Safnasjóðs er að efla starfsemi safna sem falla undir safnalög. Vestmannaeyjabær getur 

fylgt eftir viðurkenningu Sagnheima til að öðlast viðurkenningu á öllum söfnum sem 

heyra undir Safnahúsið. 

 

Eitt mikilvægasta atriði við stofnun safns eru kröfur um stofnskrá safnsins, sem er 

opinber yfirlýsing eigenda viðkomandi safns um starfsemi þess og hlutverk. Þá er 

mikilvægt að tilgreina ákvæði um niðurlög safnsins, svokallað sólarlagsákvæði. Í 12. 

gr. Safnalaga 2001 nr. 141 er ákvæði um lok starfsemi og ráðstöfun eigna og 

safnkosts.101 

 

„Í stofnskrá eða samþykkt viðurkennds safns skal kveðið á um ráðstöfun eigna þess og 

safnkosts verði safnið lagt niður eða rekstrarformi þess breytt. Hafi viðurkennt safn 

notið opinberra styrkja skv. 11. eða 22. gr. skal safnkosti þess ráðstafað í samræmi við 

fyrirmæli stofnskrár eða samþykkta og í samráði við viðkomandi höfuðsafn. Öðrum 

eigum skal ráðstafað að höfðu samráði við ráðuneyti.“102 

 

 
99 „Úthlutun 2021,“ Safnaráð, sótt 5. nóvember 2021 á https://safnarad.is/safnasjodur/uthlutanir-
safnasjods/uthlutun-2021/  
100 „Listi yfir viðurkennd söfn,“ Safnaráð.  
101 Viðtal við Þóru Björk Ólafsdóttur, framkvæmdastjóra Safnaráðs. 4. nóvember 2021. 
102 „Safnalög.“ Alþingi. Nr. 141. 2011, 28. september 2011 
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2011141.html  
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Vestmannaeyjabær á fimm verk eftir Júlíönu Sveinsdóttur í dag. Ég sé ekkert því til 

fyrirstöðu að bærinn setji sér þá stefnu að kaupa fleiri verk eftir Júlíönu sem og fá verk 

að láni til lengri tíma, t.a.m. í samstarfi við Listasafn Íslands, sem er eitt af höfuðsöfnum 

Íslands. Hlutverk höfuðsafna er  að vera öðrum „söfnum til ráðgjafar og skulu stuðla að 

samvinnu safna og samræmdri safnastefnu hvert á sínu sviði.“103 Þá standa verk Júlíönu 

Sveinsdóttur, sem eru í eigu erfingja Leifs Sveinssonar, á Tjarnargötu 36 og ekki er 

vitað hvaða hlutverk afkomendur Leifs ætla einkasafni hans í framtíðinni.104 Ég tel 

einnig að það kunni að vera tækifæri til samstarfs við eigendur verkanna, sem eru 

ættingjar Júlíönu. 

  

 
103 „Höfuðsöfnin þrjú,“  Safnaráð, https://safnarad.is/safnastarfsemi/hofudsofnin-thrju/  
104 Viðtal við Vilhjálm Bjarnason, formann Safnaráðs í síma 6. nóvember 2021. 
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5. Sýningin Ertu héðan? 

Lokaáfangi vorannar var sýningin Ertu héðan? í KFUM&K húsinu í Vestmannaeyjum. 

Það var tvennt, sem ég vissi að yrði áskorun í upphafi ferlisins; annars vegar að finna 

hentugan sal í Vestmannaeyjum og hins vegar að erfitt gæti orðið að sýna verk Júlíönu 

ef skilyrði fyrir öryggi verkanna í salnum væru ekki fyrir hendi. Markmið sýningarinnar 

var að hefja samtal um safn Júlíönu og hlutverk Vestmannaeyja og því vildi ég ekki 

fara þá hefðbundnu leið að halda sýningu á verkum hennar í Vestmannaeyjum. Það 

hefur verið gert nokkrum sinnum áður og því taldi ég að til að vekja athygli á erindi 

mínu um að stofna safn Júlíönu yrði að setja hana fram í nýju ljósi. Ég valdi að hafa 

fimm listamenn á sýningunni.  Þeir eru: Birgir Andrésson, Áslaug Íris Katrín 

Friðjónsdóttir, Jasa Baka, Júlíana Sveinsdóttir og Melanie Ubaldo (sjá Viðauka e). 

 

a. Að skrifa sig til Eyja 
Leiðarstefið í ritgerðinni varð fljótt áhrif Vestmannaeyja á líf Júlíönu. Það má segja að 

ferð mín til Eyja í október 2021 hafi haft mestu áhrifin á verkefnið, því þá fór ég 

gagngert til að skoða Eyjar með augum Júlíönu, eða hatti eins og ég sagði svo síðar í 

gönguferð um slóðir Júlíönu. Júlíana var oft með hatt og var það eitt sérkenna hennar.105 

Þegar ég leitaði uppi æskuslóðir hennar og fór að velta umhverfinu sem hún ólst upp í 

fyrir mér urðu hughrifin slík að ég fór að sjá betur þær sterku rætur sem hún átti þar. 

Stundin þar sem ég stóð fyrir ofan heimili Júlíönu, sem fór undir hraun 1973, hafði 

mestu áhrifin (sjá Viðauka a) og verkefnið varð persónulegra. Ég fann mjög sterkt að 

Júlíana á heima í Vestmannaeyjum. En ég var ekki bara að skrifa Júlíönu til 

Vestmannaeyja heldur einnig sjálfa mig, ég öðlaðist hugrekki til að búa til hlutverk fyrir 

mig í Eyjum.  

 

 
105 Viðtal við Lilju Ársælsdóttur í Vestmannaeyjum, 22. október 2021. 
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Mynd 15: Minnisvarði um Sveinsstaði, í Vestmannaeyjum, sem fóru undir hraun 1973. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir. 

Í upphafi velti ég því fyrir mér að velja listamenn, sem tengdust Vestmannaeyjum, t.d. 

halda sýningu til heiðurs Júlíönu, en mér fannst ég svolítið vera að þvinga Júlíönu á 

listamenn, sérstaklega í ljósi skamms tíma. En sú hugmynd dvaldi þó innra með mér. 

Þegar ég var að byrja að skrifa um Júlíönu þá var Melanie Ubaldo, samnemandi minn, 

mjög svo nærri mér í huga. Ég sá margt líkt með þeim áskorunum sem þær báðar hafa 

mætt og kannski ekki síst sú staðreynd um uppruna. Ríkisborgararéttur og þjóðerni 

Júlíönnu var í umræðunni, sérstaklega á síðari hluta ferils hennar, m.a. tvívegis í 

Þjóðviljanum árið 1949, maí106 og aftur í ágúst.107 Viðfangsefni, sem Melanie hefur 

einnig glímt við og unnið með í list sinnin. Umræða sem enn á sterklega við í dag.  

 

Fljótlega fór ég að finna taktinn um að verkefnið snérist um að tengja Júlíönu með 

sterkari hætti við Vestmannaeyjar en áður hafði verið gert. Jasa Baka var ein af þeim 

listamönnum sem ég hafði sett niður á blað sem tengdust Vestmannaeyjum. Mér fannst 

vera samhljómur í því að hún kom til Vestmannaeyja til að leita uppruna síns sem leiddi 

til þess að hún býr enn á Íslandi. Ég varð því snemma staðráðin í að hafa Jasa og Melanie 

með í sýningunni. Ég hef unnið með þeim báðum og treysti vel. Það var eitt ráð sem 

mér hafði verið gefið áður en ég lagði af stað í þetta verkefni, að velja listamenn sem 

ég ynni vel með og treysti.  

 
106 „Íslenzka sýningin þótti fersk og sterk,“ Þjóðviljinn, 29. maí 1949, bls.1.  
107 „Íslenzki listamálarinn Júlíana Sveinsdóttir opnar málverkasýningu í dag,“ Þjóðviljinn, 27. ágúst 
1949, bls.8. 
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b. Sýningarstaðurinn KFUM&K 
Stærð og form salar hefur áhrif á uppsetningu og fjölda verka og því fannst mér erfitt 

að vinna að frekari undirbúningi sýningarinnar á meðan ég hafði ekki fundið sal til að 

sýna í. Í rannsóknarferð minni í Vestmannaeyjum í október skoðaði ég um tíu 

sýningarstaði. Mér fannst Einarsstofa, sýningarrými Safnahússins, ekki koma til greina. 

Rýmið er í anddyri og er fremur dapurt svæði. Þá hafa Eldheimar verið með 

myndlistarsýningar en mér fannst erfitt að tengja Júlíönu inn í sögu sem varð til eftir 

hennar daga, þ.e. gosið á Heimaey var eftir að hún lést. Þá skoðaði ég krær og 

Fiskiðjuna en ekkert sló réttan tón. Ég yfirgaf því Vestmannaeyjar vondauf en með von 

um að úr þessu myndi rætast. 

 

Þar sem ég taldi líklegra að sýningin yrði í húsakynnum þar sem ekki er formleg 

starfsemi þá vissi ég að ég myndi þurfa að standa sjálf vaktina yfir sýningartímann. Ég 

ákvað því að halda sýninguna yfir páska, því þá væri ég í fríi frá skóla. Þá væri kjörið 

að bjóða upp á afþreyingu og jafnvel fleiri yrðu á ferðinni. Eins áttaði ég mig á því að 

dánardagur Júlíönu er 17. apríl108 sem bar upp á páskasunnudag í ár og því fannst mér 

viðeigandi að ljúka sýningunni þá.  

 

Þegar ég snéri heim, var ég við það að ljúka fyrri hluta ritgerðarinnar og vildi finna hve 

margar einkasýningar Júlíana hafði haldið. Þá rak ég augun í það að hún hafði haldið 

fyrstu einkasýningu sína í KFUM&K húsinu í Vestmannaeyjum árið 1926.109 Ég hafði 

gengið framhjá húsinu í Eyjum og tekið myndir af því í ferð minni. Mér hefur alltaf 

fundist þetta hús hið fallegasta og fylltist því mikilli spennu að halda sýninguna þar. 

Mér fannst allt smella saman við þessa uppgötvun. Það reyndist auðsótt mál að fá húsið 

lánað hjá eigendum þennan tíma, sem ég hafði hugsað fyrir sýninguna.  

 
108 Bragi Ásgeirsson, „Júlíana Sveinsdóttir,“ Morgunblaðið, 31. mars, 1989. Sótt 29. apríl 2022, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/29271/ 
109 Hrafnhildur Schram. Det moderne maleri gor landgang. Í Júlíana Sveinsdottir, mellem Island og 
Danmark, Anne Blond ritstýrði, 11-52. (Sophienholm; Kunstmuseet i Tonder, 2016), bls. 26. 



 

40 
 

 
Mynd 16: KFUM&K hús í Vestmannaeyjum, tekið í tengslum við sýninguna Ertu héðan? í apríl 2022. Ljósmynd: 
Vigfús Birgisson. 

c. Útfærsla sýningar 
Salurinn setti ákveðnar skorður. Lofthæðin í KFUM&K húsinu er fimm metrar, á einum 

vegg er panell, sem búið er að koma innréttingu fyrir við vegginn, og þá eru stórir 

bogadregnir gluggar á tveimur hliðum sem færa mikla birtu inn í salinn en milli þeirra 

er ágætis veggpláss. Það voru aðeins tveir breiðir veggir sem voru án nokkurs og dyr 

sem skilja þá að.  Ég hafði ákveðið að Jasa myndi vera sú sem myndi færa sýninguna á 

gólfflötinn en hún vinnur mest með skúlptúra úr postulíni og að Melanie færi á panelinn. 

Ég teiknaði líkan af rýminu og merkti svæði fyrir verk. Það sagði mér að verkin gætu 

verið á bilinu sex til tólf.  Stærsta áskorunin var hvernig ég myndi færa Júlíönu inn í 

sýninguna því þó að salurinn væri tryggur þá var engin vakt eða kerfi til að gæta öryggis 

verkanna. Því var ekki víst að ég gæti fengið verk að láni. 

 



 

41 
 

 
Mynd 17: Ertu héðan? Útskriftarsýning í KFUM&K húsinu í Vestmannaeyum, yfirlitsmynd. Ljósmynd: Vigfús 
Birgisson. 

Ég hafði skrifað Birgi Andrésson hjá mér á blað, sem er einn listamanna sem á tengingar 

til Vestmannaeyja.110 Vegna áskorana um öryggi þá datt mér í hug að hafa veggverk 

eftir hann, því í því fælist engin áhætta um stuld. Ég leitaði til i8 gallerís og tóku þeir 

vel í beiðni mína. Í samtali við Börk Arnarson, eiganda i8 og Þorlák Einarsson, 

framkvæmdastjóra i8, hvöttu þeir mig til að finna leiðir til að hafa verk eftir Júlíönu á 

sýningunni. Þá nefndi Þorlákur sýningu, sem Birgir hélt í Vestmannaeyjum á níunda 

áratugnum, þar sem Árni Johnsen, fyrrverandi alþingismaður, hafði keypt þrjú verk. Ég 

leitaði verkin uppi og fann þau. Verkin voru blýantsteikningar frá árinu 1984 af 

Heimakletti á ferð um heiminn og mér fannst þau svo áhugaverð að ég vildi hafa þau 

með. Mér fannst gefa aukna dýpt í sýninguna að koma með verk sem ekki höfðu sést 

frá því að þrír gestir sáu sýninguna hvítasunnuhelgi í Eyjum fyrir um 30 árum.111 Svo 

var það ákveðin andstæða og húmor við titil sýningar að Heimaklettur fór út í heim. 

 

 
110 „Birgir Andrésson,“ Morgunblaðið,  27. október 2007. Sótt 29. apríl, 2022 á 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1172101/ 
111 Þröstur Helgason, Birgir Andrésson: Í íslenskum litum, 2. Prentu,. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 
2021), bls. 14-15. 
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Mynd 18: Ertu héðan? Útskriftarsýning í KFUM&K húsinu í Vestmannaeyum, yfirlitsmynd. Ljósmynd: Vigfús 
Birgisson. 

Það er einkum ein mynd eftir Júlíönu sem varð kveikjan að því hvernig ég fór um Eyjar 

og skoðaði þær með hatti Júlíönu. Myndin er af Ystakletti og er frá 1954. Ég þekki þá 

mynd vel en þegar ég sá hana í haust fór ég að velta því fyrir mér hvar Júlíana fór að 

mála, hvernig Heimaklettur blasti við henni frá því að hún var lítil stúlka og hve oft 

klettarnir koma frá ólíkum sjónarhornum fyrir í verkum hennar. Ég leitaði því til 

eigenda verksins um að fá það að láni. Eins vissi ég af því að eigandinn hafði nýlega 

keypt verk eftir Júlíönu frá 1924 sem sýnir innsiglinguna í Eyjum. Mér fannst upplagt 

að sýna þær tvær myndir sem eru málaðar með 30 ára millibili og sýna sterkt þróun 

verka Júlíönu þar sem heimahagarnir eru jafnframt myndefnið. Eigandinn féllst á að 

lána verkin ef að þau yrðu sett upp og tekin niður í upphafi og lok hvers sýningardags 

og færð heim. Þannig varð Júlíana hluti af sýningunni.  
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Mynd 19: Júlíana Sveinsdóttir, Ystiklettur, 1954, olía á striga. Ljósmynd: Vigfús Birgisson. 

d. Síðustu hnútar hnýttir 
Ég var orðin nokkuð ánægð með þau verk sem ég var komin með og fannst sem 

sýningin væri að taka á sig góða mynd. Á þessum tímapunkti var ég að vinna með orðið 

heima yfir sýninguna. Með vísan í að vera heima, færa Júlíönu heim og vísa í 

Heimaklett. Þá veitti ég ákveðinni atburðarás í lífi Júlíönu athygli sem mér fannst 

áhugaverð. Þegar ég var að skoða tímabilið eftir stríð þegar hún kemur til Íslands 1946 

og málar, tímabilið sem list Júlíönu nær hæstu hæðum.112  

 

Þá hnaut ég um litla setningu sem sagði að Júlíana hefði verið tekin af 

listamannalaunum 1949.113 Það er engin skýring gefin en það var rætt um það eftir stríð 

að Júlíana hafi sýnt í dönsku deildinni á hinni árlegu sýningu Listaakademíunnar, hún 

er einnig spurð að því hvort hún sé íslenskur ríkisborgari.114 Þrátt fyrir að hafa verið 

svipt listamannalaunum kemur Júlíana til Íslands þá um haustið og heldur sýningu, þá 

fyrstu á Íslandi í 13 ár. Júlíana gefur jafnframt íslenska ríkinu mósaíkverk eftir sig, 

Kristsmynd frá árinu 1927 sem hún vann á Ítalíu.115 Þetta atvik varð innblástur á 

 
112 Hrafnhildur Schram. „Det moderne maleri gor landgang,“ bls. 31. 
113 „Halldór Kiljan enn sviptur höfundarlaunum sínum!,“ Þjóðviljinn, 12. júní 1949, bls. 1. 
114 „Íslenzki listamálarinn Júlíana Sveinsdóttir opnar málverkasýningu í dag,“ Þjóðviljinn, 27. ágúst 
1949, bls.8. 
115 „Listasafni Ríkisins berast stjórgjafir.“ Morgunblaðið, 11. september 1949, bls.12. 
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lokametrunum, þarna fór ég að horfa til þess hvernig við erum skilgreind frá uppruna 

óháð því hvar við búum lengst af. Þarna fæddist titill sýningarinnar, Ertu héðan? 

Spurning, sem er í senn sakleysisleg en áleitin, og getur ýmist aukið á fjarlægð milli 

manna eða búið til tengingar, bæði áður sem og í samtímanum. Mér fannst sem að 

Júlíana hefði svarað því hvaðan hún væri með þessari gjöf. 

 
Mynd 20: Júlíana Sveinsdóttir, Kristsmynd, 1927, mósaík , Listasafn Íslands LÍ779. Ljósmynd: Listasafn Ísland. 

 

Ég fann sterkt að það var kominn taktur í sýninguna, því þetta er samfélagslegt 

umræðuefni nú sem þá. Mér fannst ánægjulegt að láta þessa ólíku listamenn mætast 

undir þeim titli með verk sem spanna 100 ár. Ég fór í heimsókn til Vestmannaeyja í 

byrjun mars til að skoða salinn, mæla og horfa á hann með verkin í huga. Ég fékk góða 

tilfinningu fyrir salnum og þær áætlanir sem ég hafði um staðsetningu verka stóðust. 

Það var auðvitað áskorun að vera í Reykjavík stærstan hluta undirbúningstímabilsins 

og veðurfar hamlaði því að ég færi fyrr til Eyja.  

 

Ég ákvað að Júlíana væri fyrsta verkið, sem fólk sæi þegar það gengur inn í húsið og 

horfði úr anddyri inn í sal. En þegar gestir koma inn fá þeir svo óvænta upplifun með 

risastóru verki Melanie og bláfögru verki Birgis. Jasa yrði svo inn á milli sem fengi 

augun til að leita út á gólf. Salurinn bauð upp á að hvert verk fengi gott rými en til þess 

þurfti þó að rýma salinn verulega af húsgögnum og skrautmunum.  
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Mynd 21: Ertu héðan? Útskriftarsýning í KFUM&K húsinu í Vestmannaeyum, yfirlitsmynd. Ljósmynd: Vigfús 
Birgisson. 

 

Ég var strax frá byrjun nokkuð viss um staðsetningu verka en það var einn veggur sem 

var óskipaður og ég vissi vel hvaða listamann ég vildi fá þar. Það er einn af 

listamönnunum, sem ég hef átt í samtali við síðustu ár, og mér fannst hún áhugaverð 

vídd á milli Melanie og Júlíönu, það er Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir. Eitt af því sem 

við Áslaug Íris höfðum rætt var uppruni og áhrif hans á okkur. Áslaug vann á sama tíma 

að sýningu um rætur, Arfur, sem opnaði í Gallerý Þula í mars 2022116 og þá er afi hennar 

úr Eyjum. Því var mikill samhljómur með því sem ég vann að. Mér fannst ég vera komin 

með nægan efnivið en það sem var kannski óráðið var hvaða verk og hve mörg verk frá 

Jasa ég myndi hafa. Ég bað hana um fleiri en færri verk til að hafa úr að velja á staðnum. 

Það myndi ráðast meira í uppsetningu hvernig verkin hennar drægju áhorfanda út á gólf 

frá veggjunum. 

 

e. Að tengja Júlíönu heim til Vestmannaeyja 
Lokaáskorunin var hvernig ég tengdi Júlíönu og efnistök ritgerðar sterkar inn í 

sýninguna þannig að sýningin yrði heildstæð undir titlinum Ertu héðan? Ég var ánægð 

með að hafa fengið verk eftir Júlíönu, ég fann einnig hljóðupptöku frá 1958 þegar hún 

 
116 Þula gallerí, „Arfur – Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir,“ viðburður á Facebook, 5. mars 2022,  
https://www.facebook.com/events/1131901164019111/?ref=newsfeed  
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færði Listasafni ríkisins verk Muggs, gjöf Riseby vinar síns. Á rannsóknarferð minni 

um Eyjar varð ég fyrir miklum áhrifum og ég vildi skila því með einhverjum hætti til 

gesta. Það tengdi líka Júlíönu sterkar til Vestmannaeyja. Úr varð að ég að ákvað að hafa 

göngu um slóðir Júlíönu með sex áfangastöðum, þar sem áföngum í lífi hennar frá 

upphafi til enda lífs hennar væru gerð skil. Ég fór tvívegis með hópa og var látið vel af 

gönguferðinni og ég hvött til að bjóða einnig upp á göngu á goslokahátíð.  

 
Mynd 22: Gönguferð á skírdag um slóðir Júlíönu í tengslum við sýninguna Ertu héðan?. Ljósmynd: Einar 
Sigurðsson. 

 
Að lokum vann ég frekar með mynd sem ég tók á Sveinsstöðum á ferð minni um haustið 

(Viðauki a) og hún varð að titilmynd sýningarinnar. Ég vildi færa gesti strax til Eyja 

fremur en að einstöku verki eða listamanni. Þegar sýningin var komin upp, var hún 

nokkurn veginn eins og ég hafði áætlað hana þó að lærdómsferlið hafi verið mikið. Ég 

ákvað að hafa borð í salnum með bókum listamannanna fyrir gesti að skoða, ipad með 

hljóð- og myndbroti um Júlíönu sem hægt var að hlusta á og féll það vel að sýningunni. 

Ég hafði verið í vandræðum með að finna einu verka Jasa Baka stað og hafði næstum 

tekið það verk úr sýningunni þrátt fyrir að hafa viljað hafa það með. Ég fann því svo 

stað á borði þar sem bækur um Júlíönu og Birgi voru. Ég strekkti efni yfir hluta af 

borðinu svo hálsmen Jasa fengi að njóta sín. 
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Mynd 23: Gönguferð á páskadag um slóðir Júlíönu í tengslum við sýninguna Ertu héðan? Ljósmynd: Þorsteinn 
Ólafsson 

 

 
Mynd 24: Horft á Ystaklett í Vestmannaeyjum. Ljósmynd: Vala Pálsdóttir 
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Mynd 25: Sýningarborð á sýningunni Ertu héðan? Ljósmynd: Sæþór Vídó. 

Ég var ánægð með útkomuna, sýningin var eflaust minimalískari en ég hafði ætlað, 

enda tók salurinn vel utan um hana þegar búið var að fjarlægja eitthvað af húsgögnum. 

En þegar ég skoðaði salinn fyrst var hann fullur af húsgögnum og skrautmunum. Þá var 

birtan falleg, gluggarnir léku stórt hlutverk og hvert verk fékk að njóta sín. Ég var 

ánægð með að hafa ákveðið að hafa nokkur húsgögn áfram í salnum því margir settust 

niður í spjall um sýninguna og verkefnið, lásu bækurnar eða virtu fyrir sér sýninguna. 

Kannski að óvæntasta útkoman hafi verið það ánægjulega spjall sem ég átti við gestina 

sem sóttu sýninguna. Það færði mig svo sannarlega nær samfélaginu. Það var gaman að 

segja gestum sýningarinnar frá og tengja titil sýningar við listamennina. Það sem var 

líka ánægjulegt var að fræða yngri kynslóðina um Júlíönu sem komu kannski vegna 

áhuga á samtímalist og eldri kynslóðina um yngri listamennina. Ég fann að 

upplýsingarnar og upplifunin fékk gesti til að tengja og skilja betur hvað tengir okkur 

við staði og velta fyrir sér hverju það skiptir. Ég var ánægð með sýninguna þegar upp 

var staðið. 
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Safn Júlíönu styrkir stöðu Vestmannaeyja 
Í ritgerð þessari hefur verið fjallað um Júlíönu sem einn af fyrstu myndlistarmönnum 

Íslands en líka sem brautryðjanda á sviði textílverka á Norðurlöndunum. Menning á sér 

djúpar rætur í Vestmannaeyjum og er Júlíana einn af lykilþáttum í menningarsögu 

þeirra. Júlíana er fædd í Vestmannaeyjum, sótti innblástur þangað og vildi að lokum að 

hluti af ösku hennar yrði jarðsettur þar. Það getur orðið styrkur listasafns í 

Vestmannaeyjum að gera verkum hennar og ævi betri skil. Það gæti orðið í senn 

sérstaða og aðdráttarafl þess. Júlíana er enn fremur einn af fyrstu íslensku 

myndlistarmönnunum sem skapaði sér nafn á erlendri grundu. Alþjóðlegar 

viðurkenningar og frami sem Júlíana hlaut myndi gefa safni tileinkað list hennar enn 

frekara vægi.   

 

Mikilvægust eru áhrifin sem fjarvera Júlíönu frá Íslandi og endurkoma hennar til 

Vestmannaeyja árið 1946 hafði á list hennar. Þegar ég fór að velta fyrir mér umhverfinu 

sem Júlíana ólst upp í og sótti svo fast að koma aftur og aftur til vaknaði hugmyndin að 

göngu. Að fara um slóðir Júlíönu í Vestmannaeyjum og tengja lífshlaup hennar við 

þróun og breytingu á verkum hennar á göngu gerir þræðina til  Vestmannaeyja bæði 

sterkari og raunsærri. Það er áhrifamikið að koma til Vestmannaeyja og upplifa klettana, 

hafið og náttúruna eins og Júlíana nefnir117 og að hafa  aðgengi að verkum hennar á 

sama tíma.  

 

Eitt af hlutverkum höfuðsafna er að miðla list úti á landi og Listasafn Vestmannaeyja 

getur verið kjörinn vettvangur. Til að söfn hafi áhrif og laði að gesti þá þurfa þau að 

skipta Íslendinga máli og því myndi safn tileinkað Júlíönu vera verðugt verkefni fyrir 

Vestmannaeyjar. Vestmannaeyingar geta teflt Júlíönu fram sem áhugaverðu afsprengi 

Eyjanna og tengt við sögu þeirra. Fjöldi fólks sækir Vestmannaeyjar heim á hverju ári, 

m.a. fyrir sakir náttúru og sögu Eyjanna. Listasafn sem tengist sögu og menningu 

Vestmannaeyja svo sterkum böndum myndi styrkja stöðu Vestmannaeyja sem 

áfangastaðar.  

 

Skortur á aðstöðu til sýninga á myndlist í Vestmannaeyjum er áþreifanlegur og því væri 

 
117 „Mig hefur alltaf langað að koma heim og verja fjarveru mína frá landinu.“  Morgunblaðið, 11. 
september 1957, bls. 6. 
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það vel sæmandi að Júlíana yrði til þess að myndlist fengi verðugan sess með aðstöðu 

til sýninga. Að mínu mati hefur Vestmannaeyjabær alla burði til að standa að 

metnaðarfullu safnastarfi. Verði safn Júlíönu að veruleika, þar sem myndlist hennar 

sem og annarri myndlist í fortíð og nútíð yrðu gerð skil, myndi það efla aðra 

menningarstarfsemi í bænum. Byggðasafn Vestmannaeyja og Listasafn Júlíönu gætu 

stutt vel hvort við annað, bæði í grunnstarfsemi og í því að auka aðsókn og áhuga gesta. 

Áhugi heimamanna er greinilega fyrir hendi eins og aðsókn og áhugi á Ertu héðan? 

sýndi. Það er ósk mín að þetta verkefni mitt verði upphaf að frekari samtali um að safn 

Júlíönu opni í Vestmannaeyjum. 

 

 
Mynd 26: Opnun sýningarinnar Ertu héðan? 9. apríl 2022. Ljósmynd: Sæþór Vídó. 
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Viðauki – Sýningin Ertu héðan?  
a. Formáli Völu Pálsdóttur í sýningarskrá 

 
Mynd 27: Horft á Ystaklett í Vestmannaeyjum. Ljósmynd í risoprent: Vala Pálsdóttir 

 
Í tíma og rúmi 
Það er þungbúið í Eyjum, skýjaður himinn og rigning þegar ég geng hægum skrefum upp á 
nýja hraunið frá Kirkjuvegi til móts við Miðstræti. Ég ætla að finna hvar Sveinsstaðir stóðu, 
æskuheimili Júlíönu, og velti því fyrir mér hvernig veröldin blasti við henni.  Umhverfið sem 
mótaði hana og var henni svo hugleikið út ævina. Júlíana sagði að það sem hún málaði í 
Vestmannaeyjum hafi „verið svona frá ómunatíð - aldir án tíma.“ 
 
Þegar ég er komin upp á nýja hraunið blasir við annað sjónarhorn en úr bænum. Hér birtist 
náttúran í öllum sínum krafti og tók yfir söguna, eitt hús af öðru varð hrauninu að bráð og 
sporin máðust út. Aðeins nokkrum áratugum síðar er líkt og nýja hraunið hafi verið hér öldum 
saman. Ég virði fyrir mér útsýnið þar sem ég stend á mosavöxnu hrauninu, sextán metrum 
fyrir ofan Sveinsstaði. Ég horfi yfir bæinn, hvernig hann líður niður frá rótum Helgafells og 
mætir höfninni til móts við Heimaklett. Eldfell með nýja hrauninu breiðir faðm sinn í austur 
og gerir innsiglinguna öruggari. Heimamenn lærðu í eldgosinu á Heimaey að lífið heldur 
áfram og finnur takt sinn á nýjan leik. Eða, líklega hafði sjósókn fyrri alda kennt þeim það? 
 
Það er eins og nýja hraunið geymi anda liðins tíma. Hér undir eru hús, götur og munir sem 
sitja föst í augnabliki annars tíma. Ég horfi á Heimaklett sem blasir tignarlegur við. Hvernig 
var það fyrir litla stelpuhnátu að skottast um strætin í skjóli hans? Hvaða veganesti tók Júlíana 
með sér héðan þegar hún hélt ung til Kaupmannahafnar, til að læra og síðar lifa af 
myndlistinni í heimi sem var svo margfalt stærri en Heimaey. Voru Eyjarnar kannski skjólið 
sem hún leitaði í? Hún var svo sannarlega héðan þótt hún hafi farið frá fæðingarbæ sínum - 
um stund. Þótt náttúran hafi tekið yfir og breytt Eyjum, þá standa klettarnir hennar Júlíönu 
óhaggaðir í verkum hennar og munu gera um ómunatíð - aldir án tíma, sýnilegir þótt seinni 
tímalög leggist yfir.  
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Á meðan hugur minn leitar aftur í tímann brýst sólin fram úr skýjunum, hún er lágt á lofti 
svona síðla hausts og slær klettana gullnum geislum. Ég lít upp og sé undurfagran regnboga 
sem teygir sig frá Heimakletti, hátt yfir Miðklett og Ystaklett, og varpast niður í sjóinn fyrir 
austan nýja hraunið. Í leit minni að stöðunum hennar Júlíönu birtist augnablikið mitt, 
augnablik sem ég festi á filmu. Við mætumst á mörkum hins nýja og gamla tíma. Að fanga 
stund í Vestmannaeyjum fær mann til að skilja hverju Júlíana sóttist eftir í list sinni þar.  
 

Vala Pálsdóttir 
*Myndina sem prýðir sýningarbæklinginn tók Vala Pálsdóttir 24. október 2021 

 
 

b. Ljóð í sýningarskrá 

Hér fæddist ég  
og bjó.  
Ferðaðist og flutti, 
héðan og þaðan.  
 
Að lokum kvaddi ég.  
En vegferð mín breytir engu um  
að héðan er ég. 

 
c. Yfirlit verka á sýningu 

 
 
1. Jasa Baka og Vala Pálsdóttir 
Ertu héðan?, 2022 
Vatnslitur á risoprentaða ljósmynd 
Í einkaeigu 
 
2. Júlíana Sveinsdóttir 
Innsigling Vestmannaeyjar, 1924 
Olía á striga  
Í einkaeigu 
 
3. Jasa Baka 
It scares me in a good way, 2021 
Postulín 
Í eigu listamannsins 
 
4. Júlíana Sveinsdóttir 
Ystiklettur, (án ártals) 
Olía á striga  
Í einkaeigu 
 
5. Jasa Baka 
Spákona, 2021 
Postulín 
Í eigu listamannsins 
 
6. Jasa Baka 
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Gátt í gegnum sólarplexusinn, 2021 
Postulín 
Í eigu listamannsins 
 
7. Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir 
Án titils, 2022 
Akrýl málning, vatnslitur og steinar á litaða fúgu 
Í eigu listamannsins 
 
8. Melanie Ubaldo 
But You’re Too Tanned Though for an Icelander, 2022 
Olía, akrýl málning og blek á striga  
Í eigu listamannsins 
 
9. Birgir Andrésson 
Veglaust haf, 2006 
Veggverk 
Með leyfi dánarbús Birgis Andréssonar og i8 
 
10. Birgir Andrésson 
Heimaklettur í New York, 1984 
Blýantsteikning á pappír 
Í einkaeigu 
 
11. Birgir Andrésson 
Heimaklettur í Egyptalandi, 1984 
Blýantsteikning á pappír 
Í einkaeigu 
 

d. Formáli Péturs Blöndal í sýningarskrá 
  
Hver hefur ekki upplifað heimþrá? Því sterkari sem sérkennin eru, þeim mun meira toga heimkynnin í 
mann. „Römm er sú taug, er rekka dregur föðurtúna til,“ orti Sveinbjörn Egilsson. Föðurtún og 
móðurjörð eru tákngervingar þessarar tilfinningar og ekki laust við að orðin Heimaey og Heimaklettur 
veki sömu hugrenningatengsl. Sérkennin verða varla sterkari en í Vestmannaeyjum, útkjálka frá 
útkjálkanum. Og fer vel á því að það sé vettvangur sýningar Völu Pálsdóttur „Ertu héðan?“. 
  
Vart er til áleitnari spurning í umfjöllun um listina – og manneskjuna yfirhöfuð. Heimkynnin eru það 
sem skilgreinir okkur. Hver við erum og hvaðan við komum. Birgir Andrésson sótti innblástur í 
torfbæi, hestalýsingar, flakkara og neftóbaksfræði – með þjóðlegum vísunum öðlaðist hann alþjóðlega 
skírskotun.   
  
Og spurning vaknar, hvort það skipti máli að eiga sinn Heimaklett. Taka má dæmi um listamanninn 
Sigurð Guðmundsson sem virðist akkerislaus; maður sem á heimili í Kína, Svíþjóð, á Djúpavogi og í 
Hollandi. Samt hittumst við í íbúð hans við Hringbraut. Það á ágætlega við hann, mann sem er á eilífu 
hringsóli um veröldina, en lokar hringnum þar sem foreldrar hans bjuggu til dauðadags. Í huga hans er 
hugtakið heima útlínulaust og óstaðbundið. „Ef við höfum yfirráð y fir eldhúsi, klæðaskáp, lyklum, 
póstkassa og síma köllum við það heima.“ Víst dreymir Ineke konu hans um að að eiga heima á einum 
stað; vera með kartöflugarð, pottablóm, hund og trillu. „En flökkulíf okkar og ráðríki gera þennan 
draum hennar að engu.“ 
  
Heimamaður, Heimaklettur, Heimaey. Ef til vill hefur enginn sterkari tilfinningu fyrir því hvað er að 
vera heimamaður í fámenninu á Fróni en stórborgarbúinn og aðkomumaðurinn Roni Horn. Hvað getur 
til að mynda verið íslenskara en bókin Herðubreið at Home með ljósmyndum hennar af málverkum 
Stórvals af Herðubreið inni á íslenskum heimilum. Herðubreið var hans Heimaklettur. Ferðast ekki 
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Heimaklettur með manni, hvert sem maður fer, eins og Birgir Andrésson leikur sér með í sínum 
verkum. 
  
Ertu héðan? Hvar liggur beinast við að grafa eftir rótunum? Tungumálið var veganesti Íslendinga sem 
sigldu vestur um haf. Klettafjallaskáldið Stephan G. Stephansson leit á íslenskuna sem líftaug 
menningarinnar, en á sama tíma bjó hann á öðrum kletti, þar sem íslenskan átti erfitt með að skjóta 
rótum. „Ég á orðið einhvern veginn/ ekkert föðurland,“ játaði hann í einu orðinu, en í öðru mælti 
hann:   
  
Þó þú langförull legðir 
sérhvert land undir fót, 
bera hugur og hjarta 
samt þíns heimalands mót. 
  
Heimaland. Heimaklettur. Svart grjót. Júlíana spurði í samtali við Matthías Johannessen hvort hann 
hefði tekið eftir þessu svarta grjóti í Vestmannaeyjum... „Svart grjót... svart grjót, sem veltur út í sjóinn. 
Alls staðar grjót.“ Júlíana ruddi grjóti úr vegi kvenna sem þráðu að lifa á listinni. Þar á meðal 
höfundarins Steinunnar Sigurðardóttur sem var lengi með annan fótinn í París, en sótti líka innblástur í 
æskuna, staðina þar sem hún var í sveit,  – „að reka kýrnar langa leið með útsýni á Lómagnúp og 
Öræfajökul – það hefur varanleg áhrif á útsýnið úr sálarkirnunni. Þessi friður og tign býr með manni 
ævinlega, og það er lúxus daganna að geta framkallað þessa tilfinningu eftir þörfum.“ Gáski yngri 
kynslóða fólginn í ættjarðarást Steinunnar. „Ég þarf ekki að elska mitt land/ en ég geri það samt,“ 
skrifar hún og bætir við kæruleysislega: „Ég vil ekki sjá að elska mitt land/ en því ekki það?“   
  
Í breiðþotu á leið til Danmerkur, frá ungri höfuðborg til þeirrar gömlu, veltir Einar Már Guðmundsson 
fyrir sér heimkynnum í listum. „Að ferðast víða styrkir bara tengslin, samanber heimskur er sá sem 
heima situr! Þú ferð út til að snúa aftur, af því að þú gerir þér ljóst að ekkert er merkilegra þarna úti, en 
þegar þú kemur til baka, þá ertu með fjarskann með þér.“ Þannig er þetta díalógur, ekki bara uppi í 
háloftunum, heldur líka innra með manni. „Þú sérð það á okkar stærstu listamönnum, Kjarval og 
Laxness, hvað þeir eru nátengdir upprunanum, en þeirra list væri óhugsandi án sambands við 
umheiminn – að vera víðförull í einhverjum skilningi.“ 
  
Um leið og Heimaklettur er áþreifanlegur, er hann óstaðbundinn og huglægur. „Þetta er ekki pípa,“ 
skrifaði Magritte á mynd af pípu. Júlíana mótaðist af Eyjum og mótaði þær sjálf í verkum sínum. Það 
var hennar Heimaklettur – eða eigum við að segja Hringbraut?   
  
Pétur Blöndal 
 

e. Um listamenn sýningarinnar 
Áslaug Íris Katrín Friðjónsdóttir (f. 1981)  vinnur með ýmsa miðla en í verkum hennar 
koma saman tvívídd málverksins ásamt þrívídd með notkun fjölbreytts efniviðar og aðferða. 
Flísafúga, steinar og línóleumdúkar fléttast með vatnslitum, akrýlmálningu og öðrum 
hefðbundnari listmiðlum. Áslaug Íris lauk BA-gráðu í myndlist frá Listaháskóla Íslands árið 
2006 og meistaragráðu í myndlist frá School of Visual Arts í New York árið 2009. Verk 
hennar hafa verið sýnd víða á listasöfnum og í galleríum á Íslandi, í Evrópu og 
Bandaríkjunum. Áslaug Íris býr og starfar í Reykjavík en föðurafi hennar er fæddur og 
uppalinn í Vestmannaeyjum. Áslaug Íris hefur lýst því að þykja magnað að eiga rætur að rekja 
til Eyja því þetta sé svo sérstakur staður og samfélag sem hún upplifir ólíkt öllum öðrum 
stöðum í heiminum. 
 
https://aslaugiriskatrin.com/home.html  
https://www.instagram.com/aslaugiris/  
 
Birgir Andrésson (1955 -2007) fann sér gjarnan viðfangsefni í nærumhverfi sínu. Hann 
kannaði sagnfræðilegar heimildir og persónuleg minningabrot, margs konar orðanotkun og 
leiðir mannsins til að skilja og lýsa heiminum. Foreldrar Birgis voru báðir blindir og ólst hann 
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upp á blindraheimili, sem mótaði samband hans við liti, form og tungumál á einstakan hátt. 
Birgir hélt m.a. einkasýningar í Listasafni Íslands, í Museum Abteiberg í Mönchengladbach í 
Þýskalandi og í Stadtgalerie í Bern í Sviss. Hann var fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum 
árið 1995. Verk Birgis hafa vakið athygli víða um heim og nú stendur yfir viðamikil 
yfirlitssýning á verkum hans í Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum. Birgir er fæddur í 
Vestmannaeyjum en flutti 5 ára til Reykjavíkur. Honum var ætíð hlýtt til Eyjanna og sýndi þar 
verk sín á áttunda áratugnum og árið 2000. 
 
https://i8.is/artists/129-birgir-andresson/ 
https://www.instagram.com/i8gallery/  

Jasa Baka (f. 1981) er listamaður, sem starfar þverfaglega og kannar í verkum sínum hin 
örþunnu skil á milli fantasíu og raunveruleika. Hún miðlar af fínlegri mýkt lifandi teikningum 
á yfirborð þeirra miðla sem hún vinnur í hvort sem um er að ræða keramík, prent eða textíl. 
Jasa útskrifaðist með BFA-gráðu í leikhúshönnun frá Concordia háskólanum í Tiohti:áke 
(Montréal, Kanada) árið 2008 og mun ljúka meistaragráðu í myndlist frá Listaháskóla Íslands 
nú í júní 2022. Jasa er kanadískur Vestur-Íslendingur en íslenskir forfeður hennar fluttu frá 
Vestmannaeyjum árið 1924 og settust að í Selkirk, Manito-Wapôw (Manitoba, Kanada). Jasa 
hefur búið og starfað í Reykjavík frá árinu 2017. Langamma Jösu talaði ávallt um 
Vestmannaeyjar sem magnaðan stað og þegar hún sótti Eyjar fyrst heim fann hún fyrir 
heillandi orkunni sem leiddi hana um og jók á sköpunarþrána. 
 
https://www.instagram.com/jasa.baka/  
 
Júlíana Sveinsdóttir (1889-1966) vann að og sýndi opinberlega jöfnum höndum olíumálverk 
og textílverk á um fimmtíu ára listferli sínum. Hún var talin brjóta upp hið klassíska 
landslagsverk á fyrri hluta 20. aldar og var brautryðjandi í þróun og gerð textílverka á 
Norðurlöndunum. Júlíana hlaut fjölda alþjóðlegra verðlauna fyrir verk sín og voru þau sýnd 
víða um Evrópu á meðan hún lifði. Júlíana fæddist í Vestmannaeyjum en fór 15 ára til föður 
síns í Reykjavík þar sem hún lærði m.a. teikningu er varð hvati að því að hún lagði myndlist 
fyrir sig. Hún hélt tvítug til Kaupmannahafnar, nam myndlist við Konunglega listaháskólann 
og bjó í Kaupmannahöfn allt til dauðadags, utan nokkurra ára á Íslandi. Júlíana hélt tryggð við 
Eyjarnar og sótti þær reglulega heim. Hún hélt sína fyrstu einkasýningu í KFUM & K húsinu í 
Vestmannaeyjum árið 1926. 
 
Melanie Ubaldo (f. 1992) býr til minnisvarða í verkum sínum um það sem ekki tilheyrir 
henni. Í afbyggðum málverkum sínum notar hún texta líkt og um veggjakrot sé að ræða. 
Textinn lýsir upplifunum hennar á fyrirframgefnum hugmyndum annarra um fólk er tilheyrir 
jaðarsettum minnihlutahópum, hugmyndir sem endurspeglast í fordómum í sögðum og 
ósögðum orðum. Melanie lauk BA-gráðu í myndlist frá Listaháskóla Íslands árið 2016 og 
mun ljúka meistaragráðu í myndlist frá sama skóla í júní 2022. Hún er ein þriggja listamanna 
er mynda Lucky 3, hóp íslenskra listamanna af filippseyskum uppruna en hópurinn hlaut 
nýlega Hvatningarverðlaun ársins 2022 frá Myndlistarráði Íslands. Melanie hefur búið á 
Íslandi frá 13 ára aldri og býr og starfar í Reykjavík. Hún heimsækir Eyjar í fyrsta sinn nú 
vegna sýningarinnar. Melanie hefur sagt um myndlistina að hún gefi sér einstakt tækifæri til 
að sækja nýja staði heim og kynnast samfélaginu sem hún tilheyrir en skynjar jafnframt einnig 
á stundum að vera á jaðrinum á. 
 
http://melanieubaldo.com/ 
https://www.instagram.com/letmebae/  
 
Vala Pálsdóttir (f. 1975) stýrir nú fyrstu myndlistarsýningu sinni en hún er að útskrifast úr 
meistaranámi í sýningargerð frá Listaháskóla Íslands. Áhugi Völu á sýningargerð snýr að því 
að kanna möguleika samtals milli mismunandi tímabila í listasögunni og hvernig megi vinna 
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að heildrænni nálgun í mótun og miðlun myndlistarupplifunar. Hún veltir fyrir sér hvernig 
listin geti stutt okkur við að undanskilja  daglegt áreiti og hraða samfélagsins frá okkar 
andlegu hrynjandi og getu til að upplifa og skynja heiminn sjálf.  
Vala lauk B.Sc í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. Hún er með meistaragráðu í 
markaðsviðskiptum frá Emerson College í Boston og nam jafnframt listfræði við Háskóla 
Íslands.   
Vala hefur áður komið að gerð sýninganna Flögð og fögur skinn í Nýlistasafninu, Berskjölduð 
í Listasafni Reykjanesbæjar og Gerðuresque í Gerðarsafni í Kópavogi.  
Eiginmaður Völu er frá Vestmannaeyjum og eru börnin þeirra öll skírð í Stafkirkjunni í 
Eyjum. Vala kom fyrst til Eyja 12 ára í för með pabba sínum sem starfaði þar um tíma og 
hefur alla tíð síðan borið sterkar taugar til Eyja. 
 
 

 
 
 


