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Listasafn Vestmannaeyja
Kári Bjarnason

Listasafn Vestmannaeyja rekur upphaf sitt til Þorsteins Þ. Víglundssonar, eins 

mesta afburðamanns í menningarsögu Eyjanna. Þorsteinn var stofnandi og 

forstöðumaður Byggðarsafns Vestmannaeyja (eins og hann ritaði ævinlega) 

frá stofnun þess, 1932 til 1978. Á vegum byggðasafnsins var um tíma 

Þorsteins safnað ýmiss konar munum frá atvinnu- og hversdagslífi Eyjanna 

en einnig hvers kyns öðrum menningarverðmætum Vestmannaeyja svo 

sem fundargerðabókum, skjalasöfnum, Vestmannaeyjablöðum og -bókum, 

ljósmyndum og listaverkum. Vestmannaeyjar í öllum sínum margbreytileika 

og framþróun voru viðfangsefni meginþorra alls safnefnisins. Samkvæmt 

aðfangaskrá drógu listaverkin einnig dám af meginstefnunni og voru í upphafi 

í yfirgnæfandi meirihluta af Vestmannaeyjum eða eftir Vestmannaeyinga. Þó 

var einnig safnað, eða þegið að gjöf, listaverkum viðurkenndra listamanna 

ofan af fastalandinu. Þessir efnisþættir hafa æ síðan verið höfuðeinkenni 

Listasafns Vestmannaeyja, þaulsöfnun listaverka af Vestmannaeyjum og 

eftir sem allra flesta Vestmannaeyinga sem og verk eftir íslenska listamenn 

sem töldust virtir eða frægir. Löngu síðar átti margt af því sem upphaflega 

var safnað saman af frumkvöðlinum eftir að mynda sjálfstæðar safneiningar 

sem ljósmyndasafn, skjalasafn og listasafn auk sérstakrar átthagadeildar 

innan bókasafns. Allar þessar safneiningar urðu til sem hluti af starfsemi 

Byggðasafns Vestmannaeyja en uxu smám saman þaðan og tóku að dafna 

á eigin forsendum. Allar heyra þær nú undir forstöðumann Safnahúss 

Vestmannaeyja ásamt bókasafninu. Það má því með sanni segja að Þorsteinn 

Þ. Víglundsson hafi verið frumkvöðull í söfnun og varðveislu menningararfs 

Vestmannaeyja nánast í hvaða formi sem er allt frá því fyrst var farið að huga 

kerfisbundið að þeim málum. Þáttur Þorsteins verður því aldrei ofmetinn.

En þar lét frumkvöðullinn þó ekki staðar numið. Miðlun hinnar sérstæðu 

menningar sem kalla má vestmannaeyska var ævinlega sérstakt áhugamál 

Þorsteins. Árið 1936 brýtur hann í menningarblað með stofnun tímaritsins 

Blik, ársrit Gagnfræðaskólans í Vestmannaeyjum, sem kom út allt til 1980, 

þó ekki á hverju ári. Sem ritstjóri þess og ábyrgðarmaður alla tíð miðlaði 

hann ótrúlegri þekkingu sinni á menningararfi Vestmannaeyja og fékk fjölda 
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einstaklinga til liðs við sig við skrifin. Sá sem hér tekur saman þekkir af 

eigin reynslu að það að lesa í Bliki reglulega  er besta nám um menningararf 

Vestmannaeyja sem til er. Þegar haft er í huga að ritið er samtals hvorki meira 

né minna en 5.000 blaðsíður og stútfullt af fróðleik um fyrri tíð er ljóst að 

alltaf má finna eitthvað nýtt, eitthvað spennandi um menningararfinn sem 

ekki var vitað áður. Árið 2011, eða 75 árum eftir að tímaritið hóf göngu 

sína, stóð Bókasafn Vestmannaeyja  og ritstjórn Heimaslóðar í samstarfi 

við fjölskyldu Þorsteins fyrir því að koma öllu efni þess á Heimaslóð, sem er 

sögu- og menningarvefur um Vestmannaeyjar (sjá heimaslod.is). Þangað er 

að leita fyrstu spora þess er síðar varð safneiningin Listasafn Vestmannaeyja.

 Í skýrslu sem Þorsteinn tekur saman um Gagnfræðaskólann fyrir 

árin 1958-1959 segir hann á einum stað:

„Á uppstigningardag, 7. maí, [1959] hélt Gagnfræðaskólinn 

og Byggðarsafnsnefnd Vestmannaeyja [5 manna nefnd og var 

Þorsteinn alla tíð formaður nefndarinnar] sameiginlega sýningu í 

Gagnfræðaskólabyggingunni eins og verið hefur nokkur undanfarin 

vor. [...] Hreinar tekjur af sýningunni urðu samtals kr. 6.500,00. 

Byggðarsafnsnefndin fékk upphæð þessa til ráðstöfunar, og keypti hún 

fyrir hana 3 málverk, sem Engilbert Gíslason, málarameistari, hafði 

málað af gömlum húsum og hverfum á Heimaey, og hafði hann gert 

riss af þessum málverkum um aldamót. Byggðarsafnsnefndin ætlast 

til, að málverk þessi verði eilítill vísir að listasafni á kaupstaðnum. 

Byggðarsafnsnefndin bauð um 80 gestum á sýninguna, fólki, sem 

sýnt hafði Byggðarsafni kaupstaðarins sérstakan velvilja og skilning.  

Þegar þetta er skráð, hefur bæjarstjórn Vestmannaeyja keypt málverk 

af Sveini Björnssyni, listmálara, og afhent Byggðarsafnsnefnd til 

varðveizlu og lagt þannig sitt til vísisins að listasafni bæjarins.“1  

Listasafnið átti þó enn langt í land með að verða sjálfstæð safneining. Árin 

liðu og listaverkasöfnunin var áfram aðeins einn þáttur í þeirri margþættu 

viðleitni Þorsteins að varðveita atvinnu-, þróunar- og menningarsögu 

Vestmannaeyja. Í grein Helgu Hallbergsdóttur safnstjóra um Sagnheima, 

byggðasafn Vestmannaeyja segir hún á einum stað: „Allnokkur málverk 

voru í eigu byggðasafns, m.a. verk eftir Engilbert Gíslason (1877-1971) 
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Þorsteinn Þ. Víglundsson fékk málverkið að gjöf á sjötugsafmæli sínu hinn 19. október 1969 frá stjórn Sparisjóðs Vestmannaeyja en 
Þorsteinn var sparisjóðsstjóri þar árin 1942-1974. Guðni Hermansen málaði verkið og dagsetur það á afmælisdaginn. Útibú Landsbankans 
í Vestmannaeyjum færði Vestmannaeyjabæ verkið að gjöf árið 2016. Mynd: Listasafn Vestmannaeyja.
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og Kristinn Ástgeirsson (1894-1981). Báðir máluðu þeir myndir sem voru 

einkennandi fyrir atvinnuhætti, verklag og mannlíf í Eyjum fyrr á öldum. 

Hvatti Þorsteinn þá til dáða og keypti byggðasafnið nokkur slík verk.“2 Hér 

kemur fram mikilvægt framlag listasafnsins. Þorsteinn er ekki einasta að 

safna úr því sem að berst, hann er ekki bara að varðveita. Eitt af því sem gerir 

þátt Þorsteins svo einstakan er að á meðvitaðan hátt er hann að kortleggja 

hið sérstæða í sögu og menningu Vestmannaeyja og fylla með því upp í allar 

eyður sem hann kemur auga á. Listaverkasöfnun hans gegnir öðrum þræði 

því hlutverki að bregða upp mynd af því sem var en er ekki lengur varðveitt 

með neinum sýnilegum hætti, hvort heldur það voru gömlu tómthúsin sem 

höfðu vikið fyrir reisulegri húsum eða andartaksmyndir af vinnubrögðum 

sem voru horfin. Með því að leita til listamanna á borð við Engilbert Gíslason 

sem lærði málaraiðn í Kaupmannahöfn á árunum 1899-1903 og gjörþekkti 

Vestmannaeyjar fyrri tíðar þá fékk Þorsteinn í hendur traustar heimildir eins 

og um ljósmyndir væri að ræða, unnar af fagmanni, um hvaðeina sem hann 

vanhagaði um eða vildi sýna eftirkomendum.

Þáttaskil í sögu listasafnsins verða síðan þann 18. janúar 1967 er hjónin 

Sigfús M. og Jarþrúður Johnsen „seldu bænum að nafninu til“ þrjátíu og 

fjögur málverk eftir Jóhannes Sveinsson Kjarval. Þorsteinn sem skrifar um 

þennan einstæða viðburð í Bliki 1969 segir svo frá tilurð málsins:

„Við Sigfús M. Johnsen höfðum nokkrum sinnum á það minnzt, 

að ánægjulegt væri og ómetanlegt menningu Vestmannaeyja, ef tök 

yrðu á að stofna þar til listaverkasafns, og margur Vestmannaeyingur 

mundi láta af hendi rakna til þess góðar gjafir, væri það til á annað 

borð. Sérstaklega ræddum við þetta velferðarmál okkar á milli í 

einrúmi, er ég heimsótti þau hjón að Laufásvegi 79 í Reykjavík, 

eftir að þau fluttu héðan 1949. Það hef ég iðulega gert s.l. 20 ár 

mér til mikillar ánægju og sálubótar. Sérstaklega hafði ég hug á, að 

bæjarfélagið okkar mætti með tíð og tíma eignast einhvernveginn 

málverk þau eftir Jóhannes Kjarval, er þau hjón höfðu lengi átt og 

prýtt hafa heimili þeirra um árabil. Hugmynd þessi hélt lífi. Svo 

bar það við sumarið 1966, er ég var á ferð í Reykjavík og sat á 

bekk við styttu Jóns forseta, sleikti þar sólskinið, að fyrrverandi 

bæjarfógeti okkar Vestmannaeyinga átti leið fram hjá. Auðvitað 
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tókum við tal saman. Þá kom enn til tals listaverkasafnið þeirra hjóna 

og hugmyndin sú, að Vestmannaeyjakaupstaður mætti einhvern 

veginn eignast það. Þá kom í ljós, að þau hjón höfðu hugsað mál 

þetta og rætt. Og nú var þetta allt auðsótt. Ég mátti, sagði hann, gera 

uppkast að kaupsamningnum, þegar ég vildi, og helztu ákvæði hans 

þuldi okkar fyrrverandi bæjarfógeti upp þarna, þar sem við sátum 

saman á bekknum. Ég undraðist velvild þeirra hjóna og höfðingsskap 

gagnvart Vestmannaeyjum, fólkinu þar og byggðinni í heild.“3 

Ástæða þess að Þorsteinn kallar að málverk Kjarvals hafi verið seld að 

nafninu til er annars vegar sú staðhæfing hans að verðmæti málverkanna 

hafi verið langt umfram kaupverðið. Hins vegar var það sökum sérstaks 

ákvæðis í samningi hjónanna við Vestmannaeyjabæ sem hljóðaði svo að 

„[a]f kaupverði þessu [sem var kr. 500.000] skulu 40%, - 40 af hundraði -, 

leggjast í sérstakan sjóð ásamt vöxtum af þeim hluta andvirðisins, sem til 

sjóðsins rennur. Sá sjóður skal vera eign listasafns Vestmannaeyjakaupstaðar 

og notast því til viðgangs og eflingar eftir sérstökum reglum, sem bæjarstjórn 

Vestmannaeyja setur honum“.  Niðurstaða Þorsteins er því: „Lesir þú, lesari 

minn góður, kaupsamning þennan ofan í kjölinn, kemstu að þeirri niðurstöðu, 

að málverkin eru svo að segja gefin Vestmannaeyingum, gefin bænum þeirra. 

Menn, nákunnugir sölu slíkra listaverka á opinberum uppboðum höfðu 

verðlagt listasafn þetta á eina milljón til tólf hundruð þúsundir króna. Það er 

að nafninu til selt Vestmannaeyjakaupstað fyrir hálfvirði og tæplega það.“4 

Kaupverðið (500.000) er að núvirði [ágúst 2018] um kr. 6.500.000. 

Árið 2012 var samið við Gallerí Fold um verðmat allra Kjarvalsmálverka 

listasafnsins auk málverka eftir Ásgrím Jónsson, Alfreð Flóka og Svein 

Björnsson ásamt Eyjalistamönnunum Júlíönu Sveinsdóttur og Sverri 

Haraldssyni. Kjarvalsverkin þrjátíu og fjögur voru metin á um kr. 20.000.000 

að núvirði. Miðað við þær tölur voru málverkin keypt á innan við þriðjung 

að raunvirði reiknað aftur til kaupdags. Þorsteinn var því ekki mjög 

fjarri að meta „gjöfina“ rétt, að minnsta kosti ef tekið er mið af verðmati 

Gallerí Foldar. Að núvirði var sjóður listasafnsins (40% af andvirði sölu 

Kjarvalsmálverkanna) um kr. 2.500.000. Í verðbólgu komandi ára skrapp 

sjóður listasafnsins allmjög saman, en einhverra hluta vegna var hann aldrei 

notaður til listaverkakaupa – aðeins „ávaxtaður“. Árið 1980 ákvað þáverandi 
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menningarmálanefnd að leggja sjóðinn niður og nýtti andvirðið sem þá stóð í 

kr. 150.000 til að kaupa listaverk eftir Ásgrím Jónsson. Að núvirði er það verk 

metið á ríflega kr. 3.000.000 miðað við verðmat Gallerí Foldar og samkvæmt 

því hefur verðgildið haldið sér og ríflega það þrátt fyrir að innstæðan hafi 

ekki ávaxtast mikið í bankanum.  

Svo skörp þáttaskil urðu í vegferð Listasafns Vestmannaeyja er 

Kjarvalsmálverkin bættust í hópinn að upphaf þess er jafnan tengt þessum 

eina gjörningi: „Þegar talað er um listasafn Vestmannaeyja er jafnan miðað 

við kaup bæjarins á 34 Kjarvalsmálverkum úr eigu hjónanna Sigfúsar M. 

Johnsen fyrrverandi bæjarfógeta, og konu hans, Jarþrúðar P. Johnsen árið 

1967. [...] Kjarvalsmyndir listasafns Vestmannaeyja er enn stærsta safn 

Kjarvalsmynda utan Reykjavíkur.“5 Enda þótt listasafnið væri samkvæmt 

þessum skilningi orðin sjálfstæð safneining var hún enn og lengi áfram rekin 

sem hluti af byggðasafni Vestmannaeyja. 

Umræður um sérstakt húsnæði undir safnaflóruna í Vestmannaeyjum 

hafði staðið áratugum saman er hér var komið sögu en hugsanlega hefur 

viðbótin við listasafnið ýtt enn frekar við Þorsteini, því í Bliki 1967, sem 

kom út nokkrum mánuðum eftir afhendinguna ritar hann um nauðsyn þess 

að safnahús verði byggt í Eyjum: „Allir Eyjabúar vænta þess fastlega, að 

bæjarstjórn hefjist nú handa um byggingu veglegs safnahúss hér í bænum. 

Bókasafn bæjarins nýtur ekki tilveru sinnar og bæjarbúar ekki þess sökum 

húsnæðisvandræðanna þar. Vísir að listasafni hefur bæjarstjórn nú fest kaup 

á. Hvar skal það geymast?“6 

Í Bliki 1973 tekur Þorsteinn síðan saman byggingarsögu Safnahússins og 

framgang þess með þessum orðum:  

„Í nóvember 1918 samþykkti Alþingi lög um kaupstaðarréttindi til 

handa þéttbýlinu í Vestmannaeyjum. Þegar nálgast tók 50 ára afmæli 

kaupstaðarins (1968), vöknuðu óskir ráðandi manna í Eyjum að 

minnast þessa markverða afmælis á verðugan hátt. Meðal annars var 

afráðið að byggja safnahús í kaupstaðnum og koma þannig á móti 

þeim, sem lengst höfðu unnið að stofnun byggðarsafns í kaupstaðnum. 

Safnahúsið skyldi jafnframt verða bókhlaða. Byggingu þessari var 

afráðinn staður á fegursta stað í bænum, á Stakkagerðistúni vestan 

sjúkrahússins gamla. Fyrsta skóflastunga að byggingunni var 
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tekin sumarið 1969 og svo hófust byggingaframkvæmdirnar 

árið 1970. Sparisjóður Vestmannaeyja lánaði samtals 

þrjár milljónir króna til þessarar menningarframkvæmdar. 

Þegar eldurinn brauzt út á Heimaey, hafði nýlega verið lokið við 

að steypa upp veggi efri hæðar, en byggingin skal vera kjallari og 

tvær hæðir. Bókasafni bæjarins er ætluð neðri hæðin öll og megin 

af húsrúmi í kjallara, en Byggðarsafni bæjarins er fyrirhuguð efri 

hæð og lítill hluti kjallarans. Þá er gert ráð fyrir að byggja vestan við 

bygginguna rúmgóðan sal, sem meðal annars skal vera sýningarsalur 

listaverka og hljómlistarsalur. - Þrátt fyrir allt og allt, sem á móti blæs, 

vonum við Eyjabúar, að þessi hugsjón okkar eigi eftir að rætast, og 

erum reyndar sannfærðir um það.“7 

Heimaeyjargosið batt enda á uppbyggingu Safnahússins um tíma. Munir 

byggðasafnsins voru vitaskuld í stórhættu enda vissi enginn maður þá hver 

þróunin yrði. Það má einfaldlega segja að hinn örlagaríka dag, 23. janúar 

1973, hafi allir hlutir farið á ferð og flug. Þorsteinn segir frá ævintýralegri 

björgun listasafnsins yfir hafið í ítarlegri umfjöllun en hér verður að nægja 

að stikla á stóru. Í Bliki 1973 segir hann frá því er þau hjónin eru komin á 

fastalandið en verðmætin öll eftir í óvissu í Eyjum. Hann segir svo frá:

„Aðfaranótt 25. janúar gistum við hjónin að Háaleitisbraut 111, 

þar sem hjónin Kristín S. Þorsteinsdóttir, dóttir okkar, og Sigfús J. 

Johnsen búa. Ég gat lítið notið hvíldar þessa nótt sökum áhyggna. 

Íbúðarhúsið okkar í Eyjum, Goðasteinn, var í mikilli hættu, og í því 

voru mikil verðmæti. M.a. átti Vestmannaeyjakaupstaður geymd 

þar 34 listaverk eftir Jóhannes Kjarval, listmálara. ... Klukkan 10 

um morguninn 25. janúar, hringdi Víglundur Þór, sonur okkar, heim 

að Háaleitisbraut 111 og tjáði mér, að forstöðumenn Kjarvalsstaða 

á Miklatúni hefðu átt tal við sig. Báðu þeir hann að koma þeim 

boðum til mín, að mér væri heimilt geymslurými fyrir listaverkasafn 

kaupstaðarins að Kjarvalsstöðum, ef ég hefði einhver ráð með að 

bjarga því, flytja það suður.“8

Þorsteinn kemur sér til Eyja með harðfylgi en þá tekur ekki betra við:
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„Ég tók undir eins til starfa, þegar heim kom. Fyrst byrjaði ég á 

því að búa listaverkasafnið undir flutning. Það var allt geymt í 

skrifstofunni minni og vátryggt þar fyrir þrjár milljónir króna, og 

þó ekki fyrir bruna af völdum eldgoss. Þarna voru allar myndirnar 

geymdar í stórum kössum nema þær stærstu, og voru plastplötur 

lagðar á milli þeirra. Þarna var gengið frá þeim eftir flutninginn 

til Eyja frá fyrrverandi eiganda Sigfúsi M. Johnsen, fyrrverandi 

bæjarfógeta, í nóvember 1972. Til þess að tryggja betur meðferð 

eða flutning málverkanna, hringdi ég í góðkunningja minn og 

gamlan viðskiptavin í Sparisjóði Vestmannaeyja,  Heiðmund 

stórkaupmann Sigurmundsson, og bað hann að færa mér heim 

bæði svarta og gráa plastpoka, sem ég vissi, að hann hafði verzlað 

með. Það gerði hann í skyndi. Í þá smeygði ég málverkunum, þegar 

ég hafði lagt að þeim froðuplastplöturnar og bundið vel að. Allt 

þetta starf tók mig lengri tíma en ég hafði ætlað eða gert ráð fyrir. 

Ég vann að þessu og öðrum undirbúningi flutningsins sleitulaust 

fram á kvöld. Þá flaug mér í hug, hvort ekki væru gámar standandi 

við afgreiðslu v/s Herjólfs eða Ríkisskips efst á Básaskersbryggjunni. 

Ef svo reyndist, væri til valið að stela svo sem tveim gámum, — 

taka þá traustataki, — og setja í þá málverkasafnið, og svo bóka- 

og skjalasafn Byggðarsafnsins og pota svo gámunum niður í lest 

Árvakurs.“9

Þegar til átti að taka kunni Þorsteinn ekki við að stela gámunum enda þótt 

nauðsyn krefði og bar sig upp við lögreglumann á staðnum með vandamálið. 

Sá svaraði honum einfaldlega að eins og staðan væri „ættu allir allt“.  Hann 

heldur áfram frásögn sinni:

„Klukkan sex um morguninn komu svo þrír lögregluþjónar mér til 

hjálpar. Þeir báru út málverkin með mér og bóka- og skjalakassana, 

og við létum allan þennan flutning í gámana, sem þarna stóðu að 

einum þriðja á kafi í gjósku, sem fallið hafði um nóttina. Síðan fylltu 

þessir góðu gestir marga kassa af bókum með mér. Margt fleira flaut 

þar með. Allt lék í lyndi fyrir mér, því að þessir „verðir laganna“ 

veittu mér ómetanlega hjálp, svo sljór, þreyttur og máttvana, sem 
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Guðni Hermansen að mála Hefnd Helgafells. Málverkinu fylgir merkileg saga. Þannig var að árið 1971 ofbauð Guðna svo mjög 
malartöku úr Helgafelli að hann málaði mynd af því er fjallið greip til sinna ráða og kallaði málverkið Hefnd Helgafells. Hann 
hafði þá nýverið farið í sína fyrstu og að því er börn hans segja einu mótmælagöngu, sem var farin að hlíðum Helgafells. Voru 
skilaboðin sem í verkinu fólust að sá kæmi dagur að Helgafell myndi vakna af dvala árþúsundanna og launa fyrir spjöllin – sem 
það og gerði. Guðni Hermansen seldi Jóhönnu Hermannsdóttur frá Vestmannaeyjum sem búsett er í Bandaríkjunum málverkið 
árið 1972 og tók hún það með sér til síns heima í Bandaríkjunum. Hún ákvað svo nýlega að gefa málverið til Vestmannaeyja og 
fór Eyjamaðurinn Stefán Haukur Jóhannesson sendiherra til hennar og sótti verkið sem nú er komið til síns heima. Málverkið var 
formlega afhent Vestmannaeyjabæ 23. janúar 2018, en þá voru liðin rétt 45 ár frá upphafi Eyjagossins. Mynd: Sigurgeir Jónasson. 

Auglýsing safnins í ársbyrjun 2019. Mynd: Listasafn Vestmannaeyja. 
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ég var orðinn. En nú vönduðust málin enn á ný. Ekkert viðlit var að 

aka bifreið heim að Goðasteini sökum gjóskudyngju á götunum. Ég 

hringdi nú í Áhaldahús bæjarins og bað um hjálp. Það var auðsótt 

beiðni. Þeir sendu þegar ýtu af stað til þess að ryðja veg austur að 

Goðasteini. Þegar því starfi var lokið, voru gjall- og gjóskuhaugarnir 

eins og háir snjóskaflar beggja vegna veganna, þó að liturinn væri 

annar og skuggalegri. Síðan sendu þessir hjálpsömu menn mér 

kranabifreið, sem flutti gámana norður á Nausthamarsbryggju. 

Þar var þeim sveiflað um borð í Árvakur og niður í lest hans. Og 

þeim var borgið. — Ég skýt því hér inn í frásögn mína, að nokkrum 

dögum síðar komu gámarnir til Reykjavíkur með varðskipinu Ægi. 

Þaðan voru þeir fluttir að Kjarvalsstöðum, þar sem við tæmdum þá 

í geymslu þar. Síðan var gámunum skilað á afgreiðslu Ríkisskips 

í Reykjavík með einlægum þakkarhug og góðum óskum.“10 

Við þessa sögu bætist sérkennilegur lokakafli. Eftirfarandi frásögn er að finna 

í Morgunblaðinu, dags. 10. júlí 1998 undir heitinu „Tvö Kjarvalsmálverk 

finnast eftir 25 ár“:

„Árið 1967 gáfu Sigfús M. Johnsen og Jarþrúður Johnsen 

Vestmannaeyjakaupstað 34 myndir og málverk eftir Jóhannes Kjarval 

og eru umræddar myndir hluti af þeirri gjöf. Í Vestmannaeyjagosinu 

1973 voru öll málverkin flutt í Þjóðminjasafnið til geymslu. Þegar þau 

fóru svo aftur til Vestmannaeyja hafa þessi tvö orðið eftir og fundust 

nú nýlega í ómerktum pakka í Þjóðminjasafninu. Á Þjóðminjasafninu 

fundu starfsmenn út hvaðan málverkin gætu verið komin og 

höfðu samband við Jóhann Friðfinnsson, safnstjóra Byggðasafns 

Vestmannaeyja. Jóhann kom í land og eftir að hafa borið saman 

gjafabréfið sem fylgdi myndunum á sínum tíma og skráningu sem 

gerð var á Kjarvalsmyndunum fékkst sú niðurstaða að málverkin 

ættu heima í Vestmannaeyjum með verkunum 32 sem þar eru. 

Annað málverkið er Hluti af Almannagjá sem lítur út fyrir að vera 

málað á stríðsárunum og hitt Frá Dyrfjöllum sem virðist málað um 

1930.“11
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Svo virðist sem málverkasafnið hafi farið á flakk eftir að það kom upp 

á fastalandið, því eins og fram kom hjá Þorsteini hér að ofan var það 

vistað á Kjarvalsstöðum í upphafi. Það má kalla furðulegt að „finna“ tvö 

Kjarvalsmálverkanna svona löngu seinna og vafalaust að menn hafa óttast 

að þau hafi einfaldlega mislagst í öllum atganginum sem fylgdi flóttanum 

frá Eyjum. 

Fljótlega eftir gos var aftur hafist handa við byggingu Safnahússins og 

það loks tekið í notkun á árunum 1977 (bókasafn) og 1978 (byggðasafn). En 

húsnæðishraki listasafnsins lauk ekki með byggingu nýs Safnahúss. Eins og 

fram kom hér að framan var fyrirhugað að reisa sérstaka álmu sem átti að vera 

vestan megin við anddyrið þar sem meðal annars átti að koma upp sýningarsal 

fyrir listasafnið. En vesturálman kom aldrei. Árið 2007 var hugmyndin 

síðan vakin upp öðru sinni og gekk það svo langt að forseti bæjarstjórnar 

tilkynnti að „viðbygging Safnahúss [myndi] rísa næstu mánuði“.12 Þrátt 

fyrir þessa ákvörðun reis vesturálman aldrei og er raunar ekki enn risin og 

vandséð að það verði nokkru sinni. Sérstakt rými á byggðasafninu á efri 

hæð Safnahúss var eina rými hússins þar sem málverk voru höfð til sýnis 

og var það eina aðstaðan til málverkasýninga allt fram í apríl 2007 þegar 

miklar skipulagsbreytingar áttu sér stað í safnamálum í Vestmannaeyjum. 

Í framhaldinu var forstöðumanni Safnahúss og safnstjóra byggðasafns 

sagt upp störfum og byggðasafninu lokað tímabundið. Hinn 1. júlí sama 

ár var höfundur þessa pistils ráðinn forstöðumaður bókasafns, en aðrar 

safndeildir – skjalasafn, ljósmyndasafn og byggðasafn – settar undir stjórn 

framkvæmdastjóra stjórnsýslu- og framkvæmdasviðs Vestmannaeyja. Tæpu 

ári síðar, í júníbyrjun 2008 var samið við Sögusetur 1627, áhugamannafélag 

um sögu Vestmannaeyja, um taka yfir rekstur byggðasafnsins og opna 

það að nýju. Um leið var ákveðið að fara í mikla endurskipulagningu á 

byggðasafninu.13 Meðal þess sem var ákveðið var að listasafnið skyldi ekki 

fylgja með í þessum samningi og í þess stað var samið við forstöðumann 

bókasafns að sjá um safnið. Listasafnið var þar með ekki lengur hluti af 

byggðasafninu og miklu og farsælu samstarfi þar með lokið. Í stað þess að 

heyra undir byggðasafnið var listasafnið komið undir forræði bókasafnsins. 

Nýr kafli hófst í sögu Listasafns Vestmannaeyja þann 7. febrúar, 2011 

er anddyri Safnahúss var breytt í listasal og kallað Einarsstofa til heiðurs 

Einari Sigurðssyni athafnamanni. Er sá salur eini staðurinn sem Safnahúsið 
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hefur til umráða fyrir listaverkasýningar. Í kjölfarið á opnun Einarsstofu var 

stofnað vinafélag listasafnsins, undir heitinu Listvinir Safnahúss. Frá upphafi 

hefur verið um að ræða hóp 7-9 sjálfboðaliða sem flestir fást við listsköpun 

af einhverju tagi í tómstundum. Talsverð endurnýjun er í hópnum og heltast 

að jafnaði 1-2 úr lestinni á ári og aðrir koma í staðinn. Hópurinn hittist að 

jafnaði fyrsta þriðjudag í mánuði, og leggur á ráðin varðandi listsýningarnar. 

Það má kalla að frá opnun Einarsstofu hafi óslitið verið boðið upp á 

málverkasýningar, að jafnaði um eða yfir tuttugu yfir árið. Gróflega má skipta 

sýningunum niður í fjóra meginflokka: 1) Sýnd verk úr eigu safnsins. Talsvert 

hefur verið um temasýningar að ræða – málverk dregin saman úr fórum 

safnsins sem tengjast sjómennsku, af tilteknu viðfangsefni – Heimaklettur, 

börn, karlar við vinnu, horfin vinnubrögð og svo framvegis, verk sem fjalla 

um Vestmannaeyjar, sýna gömul hús eða umhverfi sem er horfið, eftir einstaka 

listamenn til dæmis afmælissýningar og þar fram eftir götunum. Oft er 

boðið upp á málþing í tengslum við temasýningarnar. 2) Stundum hefur 

verið brugðið á það ráð að fá verk léð úr heimahúsum til að bæta við þann 

safnkost sem til er og hefur það ævinlega verið auðsótt.  3) Í samstarfi við 

önnur söfn á fastalandinu og í Vestmannaeyjum hefur verið boðið upp á 

farandsýningar. Í samstarfi við forstöðumann Sagnheima, byggðasafns var 

til dæmis boðið upp á farandsýningu Kvenréttindafélags Íslands, Veggir úr 

sögu kvenna og Þjóðminjasafns Íslands, Ég fæ ekki af mér að flýja af hólmi, 

um sögu hinsegin fólks. Í samstarfi við Landsbókasafn Íslands og Hið íslenska 

biblíufélag var sett upp farandsýningin Biblíuútgáfur á Íslandi í tilefni af því 

að bókasafnið fékk að gjöf allar biblíuútgáfur frá Þorláksbiblíu að telja og í 

samstarfi við Landsbókasafn verður á næsta ári boðið upp á farandsýningu 

til heiðurs Hafsteini Guðmundssyni, einum virtasta prentara landsins, sem 

ættaður er frá Vestmannaeyjum.  4) Mikil eftirspurn hefur verið eftir því að 

sýna eigin verk í Einarsstofu. Reynt hefur verið að bjóða jöfnum höndum upp 

á listamenn frá Vestmannaeyjum sem og ofan af fastalandinu. Þá hefur verið 

reynt að bjóða upp á sem allra mest úrval listamanna til þess að ná að höfða 

til sem flestra heimamanna. Þannig hafa sýnt í Einarsstofu, svo dæmi sé tekið 

ofan af fastalandinu svo ólíkir listamenn sem Kjuregej Alexandra Argunova, 

Guðlaugur Arason, Hugleikur Dagsson, Ingvar Björn Þorsteinsson, Ísabella 

Leifsdóttir, Oddur Eysteinn Friðriksson, Óskar Guðnason og Þorvaldur 

Jónsson ásamt fjölda annarra. En þessi nöfn sýna að virkilega er reynt að 



98

bjóða upp á ólíka listamenn. Listvinahópurinn hefur lagt mikinn metnað í 

að draga fram listamenn sem eru frá Vestmannaeyjum eða tengjast Eyjum 

með einum eða öðrum hætti og gera þá sýnilega. Sem dæmi um það starf 

má nefna listmálarann Axel Theodór Einarsson. Áður en Listvinir Safnahúss 

efndu til sýningar á verkum hans var hann algjörlega óþekktur. Raunar svo 

mikill huldumaður að engar upplýsingar hafa fundist um hann í bókum eða 

ljósmynd af listamanninum, þrátt fyrir ítarlega leit. Fljótlega eftir kynningu á 

listamanninum var haft samband við undirritaðan frá Gallerí Fold og beðið 

um greinargerð um listamanninn þar sem talsvert væri spurt um hann en 

minna væri um svör. Listasafnið átti tvö verk eftir listamanninn, síðar áttu 

önnur tvö eftir að bætast í hópinn. Einn úr Listvinahópnum komst í samband 

við dóttur Axels er bjó í Svíþjóð og auglýst var eftir málverkum eftir Axel úr 

fórum bæjarbúa og meðal brottfluttra Eyjabúa ofan af fastalandi til að geta 

boðið upp á sýningu á verkum hans. Afraksturinn var sá að hinn 17. júní 

2011 var haldin fyrsta einkasýning á verkum hans er Listvinir Safnahúss 

fengu lánuð þrjátíu verk bæði úr Vestmannaeyjum og fastalandi sem sýnd 

voru í sal Landakirkju þar sem Einarsstofa reyndist of lítil. Dóttir Axels, og 

eina eftirlifandi barn hans, Soffía, þá 88 ára kom ásamt dóttur sinni Silvi 

sem er kennari við háskólann í Gautaborg. Við þetta tilefni var dagskrá um 

listmanninn og um leið tilkynnt að í framhaldinu yrði hafist handa við að skrá 

niður og kalla eftir upplýsingum um málverk eftir listamanninn á landsvísu. 

Í listasafninu eru nú skráð yfir eitt hundrað málverk eftir Axel Einarsson 

í einkaeigu víðs vegar um land og enn er verið að senda póst á einhvern í 

Listvinahópnum með  upplýsingum um verk hans í fórum einstaklinga. En 

hver var Axel Einarsson? Axel var fæddur 16. nóvember 1886 í Garðhúsum 

að Kirkjuvegi 14  í Vestmannaeyjum. Hann gekk í hjónaband 12. september 

1922 en þá bjó hann enn í Vestmannaeyjum og eignuðust þau eitt barn, 

dótturina er hingað kom löngu síðar. Árið 1930 flutti hann með fjölskyldu 

sína frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur. Axel var orðinn óreglumaður í 

Vestmannaeyjum og var svo alla sína ævi. Hann var húsamálari í stopulli 

vinnu en málaði alltaf óhemjumikið þrátt fyrir glímu sína við Bakkus. Mikið 

af myndum hans eru mótíf eftir ljósmyndum af þekktustu stöðum landsins 

eins og Þingvöllum og eins eru Vestmannaeyjar honum berlega hugstæðar 

alla tíð. Axel lést í Reykjavík 30. apríl 1974. Á bak við þessa mynd er saga 

ógæfumannsins með mikla hæfileika en stóra bresti.
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Skráð listaverk á Listasafni Vestmannaeyja voru undir árslok 2017 samtals 

sjöhundruð áttatíu og fimm eftir hundrað og sextíu nafngreinda listamenn. 

Tæplega fimmhundruð og fimmtíu verkanna eða um 70% þeirra eru eftir 

einstaklinga sem annaðhvort eru fæddir í Vestmannaeyjum eða hafa búið þar 

a.m.k. um talsverðan tíma og teljast því vera Eyjalistamenn. Samtals er um 

að ræða fimmtíu og sex listamenn, fjörtíu og sex karla og tíu konur. Sumir 

eru þekktir á landsvísu, aðrir þekktari í Vestmannaeyjum en utan þeirra. 

Meðal landsþekktra Eyjalistamanna sem eiga verk í Listasafni Vestmannaeyja 

eru: Ágúst F. Petersen, Áki Gränz, Jóhanna Bogadóttir, Júlíana Sveinsdóttir, 

Páll Steingrímsson, Sigmund Jóhannsson (þrjú verk og um ellefu þúsund 

teikningar), Sveinn Björnsson, Sverrir Haraldsson og Þórður Ben Sveinsson. 

Aðrir Eyjalistamenn sem eru mikils virtir í Vestmannaeyjum en miður þekktir 

utan þeirra eru: Axel Einarsson, Ástþór Jóhannsson, Bennó Georg Ægisson, 

Bjarni Ólafur Magnússon, Engilbert Gíslason, Guðgeir Matthíasson, Guðni 

A. Hermansen, Jóhann Jónsson (Listó), Ragnar Engilbertsson, Sigurfinnur 

Sigurfinnsson og Steinunn Einarsdóttir. Hundrað og fjórir listamenn skipta 

Færanlegir skilveggir sem hýsir hluta af málverkasafni Listasafns Vestmannaeyja. Mynd Viktor Pétur Jónsson.
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milli sín þeim um tvöhundruð og þrjátíu listaverkum sem eftir standa. Þessir 

listamenn eiga það eitt sameiginlegt að teljast til fastlendinga. Margir af 

þekktari listamönnum landsins eiga verk í listasafninu. Meðal þeirra eru: 

Alfreð Flóki, Árni Elfar, Ásgrímur Jónsson, Ásmundur Sveinsson, Barbara 

Árnason, Einar Jónsson, Eiríkur Smith, Gerður Helgadóttir, Gunnlaugur 

Blöndal, Gunnlaugur Scheving, Hringur Jóhannesson, Hulda Hákon, 

Jóhannes Kjarval, Karl Kvaran, Leifur Breiðfjörð, Magnús Á. Árnason, 

Ragnar Lár, Ríkey Ingimundardóttir, Sigfús Halldórsson, Sigurjón Ólafsson, 

Steingrímur St. Th. Sigurðsson, Tryggvi Ólafsson og Veturliði Gunnarsson.

Sá listamaður sem á fleiri verk eftir sig varðveitt á listasafninu en nokkur 

annar er Gísli Þorsteinsson frá Laufási í Vestmannaeyjum eða sjötíu og sjö 

málverk. Sjálfur leit hann ekki á sig sem listamann og er haft eftir honum að 

hann væri aðeins að mála fyrir sjálfan sig.14  Sjálfur Jóhannes Kjarval kemur 

þar næstur með þrjátíu málverk, þar af þrjátíu og fjögur úr safni hjónanna 

Sigfúsar og Jarþrúðar Johnsen. Feðgarnir og heimamennirnir Engilbert 

Gíslason og Ragnar Engilbertsson eru með þrjátíu verk hvor en aðrir minna. 

Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur hefur sagt að „[e]kkert byggðarlag 

fyrir utan Reykjavík [sé] að finna jafnoft sem viðfangsefni á málverkum og 

Vestmannaeyjar. Hundruð verka eftir ótal listamenn þjóðarinnar fjalla beint 

eða óbeint um landslag eða staði í Vestmannaeyjum. Listamenn hafa verið að 

mála Eyjarnar allt frá miðri 19. öld og eru enn að í dag.“15 Vestmannaeyjar 

er fágæt náttúruperla og ótrúlegur fjöldi listamanna rekur ættir sína þangað. 

Áhugi á myndlist og myndlistarsýningum er þar mikill, auðvelt er að fá 

húsfylli við opnun listsýninga og áhugi á því að sýna eigin verk er töluverður, 

bæði ofan af fastalandinu sem og frá heimamönnum. Í Eyjum er starfandi 

Listfélag Vestmannaeyja og hafa margir félagsmanna sýnt í Einarsstofu, ýmist 

í einkasýningum eða með í samsýningum. 

 Síðasti kaflinn í sögu listasafnsins var 1. desember 2014 er höfundur 

þessara lína var skipaður forstöðumaður Safnahúss og þar með yfir 

öllum þeim safneiningum sem Vestmannaeyjabær rekur í Safnahúsi eða 

undir umsjón Safnahúss. Þær safneiningar eru: bókasafn, ljósmyndasafn, 

skjalasafn, Einarsstofa, Landlyst og listaverkasafn. Byggðasafnið er eina 

safnið í Safnahúsi sem ekki er rekið af Vestmannaeyjabæ. Um rekstur þess 

sér Þekkingarsetur Vestmannaeyja og Sagnheimar, byggðasafn, eins og það 

er nefnd, því ekki á forræði forstöðumanns Safnahúss. Að mati höfundar 
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er það með þessari skipulagsbreytingu að Listasafn Vestmannaeyja verður 

loksins sjálfstæð safneining í stað þess að vera á forræði annarra. Á líkan hátt 

og aðrar safndeildir er Listasafn Vestmannaeyja ekki lengur hluti af stærra 

safni, fyrst byggðasafns og síðar bókasafns. 

Það sem vantar er stöðugildi við listasafnið til þess að unnt sé að gera 

safnið enn sýnilegra. Sjálfboðavinna sú sem unnin er af Listvinum Safnahúss 

og margvísleg störf sem starfsmenn annarra safndeilda Safnahúss vinna í þágu 

listasafnsins dregur langt en stöðugildi við safnið er það sem myndi gerbreyta 

möguleikum listasafnsins til langrar framtíðar. Að því hefur lengi verið stefnt 

og vonandi að sjái fyrir endann á þeirri baráttu á næstunni.
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