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FJÖLSKYLDUMYNDIR

Það getur reynst afdrifaríkt að skipta reiðhjóli 
fyrir myndavél. En það var einmitt það sem 
Guðbjartur Ásgeirsson gerði í upphafi annars 
áratugar síðustu aldar þótt hann hafi eflaust 
ekki grunað að rúmum 100 árum síðar yrði 
haldin yfirlitssýning á ljósmyndum hans, 
eiginkonunnar Herdísar Guðmundsdóttur og 
nokkurra afkomenda þeirra. Þannig má segja 
að Bjartur, eins og hann var ávallt kallaður, hafi 
fundið upp hjólið - með því að losa sig við það.

FAMILY PHOTOS

It can be a momentous deed to swap a bicycle 
for a camera. And that is exactly what 
Guðbjartur Ásgeirsson did in 1911; he could 
never have imagined that more than a century 
later a retrospective exhibition would be held 
of his photographs, along with those of his 
wife and a number of their descendants. So 
perhaps we can say that Guðbjartur, known 
as Bjartur, invented the wheel – by getting rid 
of his own two wheels. 

Fullur áhuga sökkti Bjartur sér ofan í fræðin, 
las sér til og innréttaði framköllunarherbergi í 
kjallaranum á Lækjargötu 12b í Hafnarfirði, 
Kassahúsinu, þar sem hann bjó með Dísu sinni 
og sem fjölskyldan er kennd við. Bjartur var 
bryti á sjó alla sína tíð og hafði myndavélina 
með í för, auk þess sem hann kom sér upp 
frumstæðri framköllunaraðstöðu um borð. 
Aukaafli Bjarts, ef svo mætti kalla, úr þessum 
túrum eru einhverjar markverðustu íslensku 
myndheimildirnar um líf og dagleg störf til sjós á 
þessum tíma. Einnig höfðu þau hjónin tekjur af 
framköllun á filmum fyrir vini og kunningja og 
nýttist sú búbót til að koma ljósmyndastofu á 
laggirnar sem fékk nafnið Amatörvinnustofa 
G. Ásgeirssonar.

Stofan naut vaxandi vinsælda, einkum meðal 
Hafnfirðinga og lét Dísa mikið að sér kveða 
sem frétta- og portrettljósmyndari og 
safnaði um leið markverðum heimildum um 
atvinnuhætti í landi. Vakti hún athygli hvar 
sem hún fór og hlaut viðurnefnið 
„konunglegi ljósmyndarinn á peysufötunum“ 
þegar hún náði framúrskarandi myndum af 
Kristjáni X. Danakonungi á síðasta ferðalagi 
hans til Íslands árið 1936. Það skiptust þó á 
skin og skúrir á annasömu heimili því Dísa og 
Bjartur eignuðust 11 börn, en misstu fjögur 
þeirra. Ekkert þeirra sjö barna sem náðu 
fullorðinsaldri hafði atvinnu af ljósmyndun 
en yngsti sonur þeirra hjóna, Sveinn, á þó 
sérstakan heiður skilinn fyrir að varðveita 
filmur og myndir Dísu og Bjarts svona vel í 
gegnum tíðina.

Fyrsti afkomandinn sem helgaði sig 
ljósmyndafaginu var Magnús Hjörleifsson 
barnabarn þeirra hjóna. Hann kynntist snemma 
faginu við að hjálpa ömmu sinni og afa en 
ákvað þó að hefja heldur nám í prentiðn þvert 
gegn vilja Bjarts sem vildi heldur að Magnús 
tæki upp myndavélina. Það liðu þó ekki mörg ár 
þar til Magnús keypti sína fyrstu myndavél af 
kollega sínum hjá Kassagerðinni. Áhugamálið 
vatt upp á sig og verkefnum í auglýsinga- og 
tímaritaljósmyndun fjölgaði hratt. Þar á meðal 
voru myndatökur á gullaldarárum tímarita SAM 

Bjartur was passionately interested in 
photography, reading widely on the subject 
and installing a darkroom in the basement of 
his home at Lækjargata 12b in Hafnarfjörður, 
known as Kassahús, by which all the family 
are identified. He lived there with his wife, 
Herdís Guðmundsdóttur, known as Dísa. 
Bjartur spent his entire career as a steward at 
sea, and he always took his camera along. 
He also improvised a darkroom on board. 
Bjartur’s “hobby” yielded photographs taken 
on board ship which are some of the most 
valuable documentation of life and work at 
sea in those times. The couple also earned an 
income by developing photographs for 
friends and acquaintances, which ultimately 
led to their founding a studio, 
Amatörvinnustofa G. Ásgeirssonar. 

The studio enjoyed growing popularity, 
especially in the town of Hafnarfjörður. Dísa 
was a prolific news and portrait 
photographer, while also building up an 
archive documenting working life in Iceland. 
She attracted attention wherever she went, 
and in 1936, when she took outstanding 
photographs during the last visit to Iceland of 
King Christina X of Denmark and Iceland, 
she was called “the royal photographer in 
national dress.” In their busy lives, Dísa and 
Bjartur experienced both good times and 
bad: of their 11 children, four died. None of 
the seven who lived to adulthood became a 
professional photographer; but their 
youngest son, Sveinn, deserves special 
gratitude for his conscientious preservation 
of his parents’ photographs and negatives 
over the years.

The first of the couple’s descendants to take 
up photography was their grandson, Magnús 
Hjörleifsson. He had gained some insight into 
photography when helping his grandparents, 
but decided to train as a printer rather than 
going into photography as his grandfather 
wished. Within a few years, however, 
Magnús had bought his first camera from a 
workmate. The hobby became increasingly 
engrossing, and Magnús received many 



útgáfunnar þar sem frændi Magnúsar úr 
Kassahúsættinni, Þórarinn Jón Magnússon réð 
ríkjum. Áttu þeir farsælt samtarf í yfir 20 ár.

Þetta voru filmu-tímar og því varð aðgangur að 
myrkraherbergi að vera greiður. Magnús kom 
sér upp aðstöðu á vinnustofu sinni í Hafnarfirði, 
auk þess sem hann útbjó myrkraherbergi á 
heimili sínu og Guðnýjar konu sinnar í 
Hafnarfirði. Börnin þrjú, Erla, Ari og Silja, 
ólust því upp við að dunkar með filmum í 
framköllunarvökva voru gjarnan á 
stofuborðum – og þurfti að hrista þá með 
reglulegu millibili.

Elías Hjörleifsson, bróðir Magnúsar, starfaði 
hins vegar við matreiðslu í Danmörku í þrjá 
áratugi en sinnti þó listinni alltaf samhliða. 
Hann kom sér upp vinnustofum, fyrst í 
Kaupmannahöfn en síðar í Nysted á Lálandi, 
og aldrei var myndavélin langt undan. Elías 
flutti loks til Íslands árið 1989. Hann var 
sannkallað náttúrubarn; fullur af eldmóði og 
orku. Íslensk náttúra, með öllum sínum álfum 
og kynjaverum, var honum innblástur alla tíð 
uns hann lést langt fyrir aldur fram árið 2001 
eftir stutt en erfið veikindi.

Þótt Ólafur Elíasson sonur hans hafi alist upp í 
Danmörku heimsótti hann Ísland margoft og 
ferðaðist um. Í einni af þeim heimsóknum fékk 
Ólafur góða gjöf frá Magnúsi föðurbróður 
sínum: Canon F1 myndavél sem hann nýtti sér í 
sinni listsköpun á yngri árum. Ólafur hóf svo 
nám við Konunglegu dönsku listaakademíuna 
haustið 1989 og framhaldið þekkja flestir 
enda hafa verk Ólafs, ljósmyndir, 
innsetningar, málverk, kvikmyndir og 
skúlptúrar, vakið verðskuldaða athygli og haft 
mikil áhrif á það hvernig við skynjum 
náttúruna, menninguna og samfélagið. Á 
sínum tíma unnu þeir feðgar líka sameiginleg 
verk sem sýnd hafa verið víða um heim og eftir 
andlát Elíasar stýrði Ólafur yfirlitssýningu á 
myndverkum föður síns í Hafnarborg.

Nokkrum árum áður hafði ljósmyndaraferill
Ara Magg hafist með eftirminnilegum myndum 
fyrir blað Verzlunarskóla Íslands og fleiri 
tímarita. Ari hafði áður aðstoðað Magnús 
föður sinn um árabil en var fljótur að komast á 
kortið hjá auglýsinga- og markaðsfólki fyrir 
grípandi stíl. Varð hann á skömmum tíma einn 
þekktasti ljósmyndari landsins og störfuðu 
feðgarnir Ari og Magnús saman að ýmsum 
ljósmyndaverkefnum bæði innanlands og utan 
í fyrirtæki sínu MAGG studio.

Saga Silju Magg sem ljósmyndara hófst á 
svipaðan hátt og hjá eldri bróður hennar er 
hún vakti athygli fyrir myndir sínar í blaði 
Verzlunarskóla Íslands. Hún lauk þaðan 
stúdentsprófi og flutti strax til New York og 
gerðist lærlingur hjá bandaríska 
ljósmyndaranum og listamanninum David 
LaChapelle. Í framhaldinu starfaði Silja við 
hlið föður síns og bróður í MAGG studio í 
nokkur ár áður en hún fluttist aftur vestur um 
haf og hóf nám við Parsons New School of 
Design og útskrifaðist þaðan með láði. Silja 
hefur síðan búið og starfað í New York og 
getið sér gott orð fyrir tískuljósmyndir sínar.

Það ætti að vera óhætt að kalla fólkið af 
Kassahússættinni myndarfólk, enda hafa fleiri 
meðlimir hennar en þau sem eru í fókus á 
þessari sýningu farið gegnum lífið með 
myndavélina að vopni. Nú er það 
sýningargesta að finna og rekja rauðu 
þræðina gegnum myndir kynslóðanna - og 
kannski velta því um leið fyrir sér hvað hefði 
gerst ef Bjartur hefði ákveðið að hjóla bara 
áfram í vinnuna árið 1911.

commissions in advertising and industrial 
photography. He worked, for instance, for 
the SAM publishing company which in its 
golden age published a range of magazines; 
the publisher, Þórarinn Jón Magnússon, is a 
cousin of Magnús, also a member of the 
Kassahús Clan. 

Those were the days of photography on film, 
and access to a darkroom was essential. 
Magnús installed facilities at his studio in 
Hafnarfjörður, and also made a darkroom in his 
home, where he lived with his wife Guðný. Their 
children, Erla, Ari and Silja, thus grew up with 
tubs of developing fluid standing around on 
tables – which had to be shaken now and then. 

Elías Hjörleifsson, Magnús’ brother, worked 
as a cook in Denmark for thirty years, while 
always pursuing his art; he had a studio in 
Copenhagen, and later at Nysted on the 
island of Lolland – where he made 
remarkable works of art based on 
photographs. Elías finally returned to Iceland 
in 1989. He was a true child of nature, full of 
passion and energy. Icelandic nature, with its 
elves and fantastical creatures, was an 
inspiration to him in all his art. He died long 
before his time in 2001 after a brief but 
difficult illness. 

His son, Ólafur Elíasson, often visited Iceland 
in summer and travelled around with his 
father. On one such visit Ólafur received a 
special gift from his uncle Magnús: a Canon 
F1 camera, which proved useful when he 
commenced his studies in 1989 at the Royal 
Danish Academy of Fine Arts. And the rest is 
history: Ólafur’s art – photography, 
installations, paintings, film and sculpture – 
has made a huge impression internationally, 
and had an impact on how we perceive 
nature, culture and society. The father and son 
had also made works of art together, which 
have been shown internationally. After Elías’ 
death, Ólafur curated a retrospective of his 
work at Hafnarborg, the Hafnarfjörður Centre 
of Culture and Fine Art. 

Some years earlier Ari Magg had launched 
his photographic career with memorable 
photos for the Commercial College magazine. 
He had been assisting his father, Magnús for 
some years, and thanks to an eye-catching 
style he rapidly made a name for himself in 
advertising and marketing. Before long he 
was one of Iceland’s best-known commercial 
photographers. For some years father and son 
worked together at the MAGG studio. 

Silja Magg got her start as a photographer in 
almost the same way as her elder brother Ari: 
she attracted attention for her photographs in 
the Commercial College magazine. After 
graduating from the college she went to New 
York, where she was apprenticed to US 
photographer/artist David LaChapelle. Silja 
went on to work with her father and brother at 
the MAGG studio for some years before 
returning to the USA to study at the Parsons 
New School of Design. Since graduating cum 
laude, she has been living and working in 
New York, where she has gained a fine 
reputation for her fashion photography. 

The focus of this exhibition is on several 
generations of the Kassahús Clan, who have 
gone through life, camera in hand. Now it is 
up to the visitor to find and trace the threads 
that connect the generations’ photography – 
and perhaps to consider what it would have 
meant if Guðbjartur had simply decided to 
keep on riding his bike, back in 1911. 



Magnús Hjörleifsson

Magnús Hjörleifsson er fæddur í Hafnarfirði í 
maí 1947. Hann lærði ungur offsetprentun í 
Kassagerð Reykjavíkur en byrjaði fljótlega 
að munda myndavélina meðfram 
prentstörfunum. Hann rak lengi vel 
auglýsingastúdíó í Hafnarfirði áður en hann 
flutti reksturinn til Reykjavíkur. Magnús var 
um árabil einn aðalljósmyndari SAM 
útgáfunnar á blómatímabili blaða- og 
tímaritaútgáfu á Íslandi. Vann hann þar náið 
með frænda sínum Þórarni Jóni Magnússyni. 
Ennfremur var Magnús afkastamikill þegar 
kom að því að taka tískumyndir til að kynna 
íslensku ullina á erlendri grundu, sem og í 
matar- og bílaljósmyndun. 

Magnús tók þátt í fjölda samsýninga á 
vegum Ljósmyndarafélags Íslands auk þess 
sem nokkrar mynda hans hafa hlotið 
alþjóðlega viðurkenningu.

Magnús hefur starfað við ljósmyndun í rúm 
40 ár en í dag einbeitir hann sér að 
landslagsljósmyndun og ferðast mikið um 
landið með myndavélina um hálsinn.

Ólafur Elíasson

Ólafur er áhrifamikill innsetningalistamaður 
sem beitir fyrirbærafræðilegri nálgun í hinni 
fjölbreyttu listsköpun sinni og lýkur þar með 
upp hlutverki áhorfenda og hvernig þeir 
skynja umhverfið. Listamaðurinn nýtir 
umhverfið í víðtækasta skilningi þess til að ná 
yfir náttúru, flokkunarkerfi og hönnunar- og 
byggingarrými. Verk Ólafs spanna breitt svið 
allt frá ljósmyndum og kvikmyndum að 
byggingarlist og skúlptúrum og þau tengja 
saman alheiminn við hið persónulega og ögra 

Elías Hjörleifsson

Elías Hjörleifsson var fæddur í Hafnarfirði í 
apríl 1944. Hann fór ungur til náms til 
Kaupmannahafnar og lærði matreiðslu á 
konunglega veitingastaðnum Frascati við 
Ráðhústorgið. Hann bjó ásamt fjölskyldu sinni 
í Kaupmannahöfn í um þrjátíu ár en árið 1989 
flutti hann með konu sinni og dóttur til Íslands 
og starfaði sem matsveinn á frystitogurum. 
Elías var sjálflærður listamaður og vann ávallt 
í myndlist samhliða brauðstritinu.
 
Fyrsta einkasýning Elíasar á Íslandi var í 
Hafnarborg 1991. Þar sýndi hann olíumálverk 
og verk unnin með olíukrít. Þrettán árum síðar 
var yfirlitssýning á myndverkum hans einnig í 
Hafnarborg, sýning sem sonur hans Ólafur 
Elíasson stýrði. Þar mátti einnig sjá nokkur 
samstarfsverkefni þeirra feðga, verk sem hafa 
upp frá því ferðast víða og verið sýnd á 
ýmsum söfnum nær og fjær.

Elías Hjörleifsson lést árið 2001.

Ari Magg

Ari Magg er fæddur í Reykjavík í mars 1977. 
Ari lærði ljósmyndun hjá föður sínum 
Magnúsi Hjörleifssyni en ungur að árum 
byrjaði hann að aðstoða föður sinn í 
myndatökum. Eftir rúmlega tveggja ára nám í 
Verzlunarskóla Íslands, þá 19 ára, byrjaði 
Ari sinn feril sem atvinnuljósmyndari og má 
segja að síðan þá hafi hann verið leiðandi í 
auglýsingaljósmyndun á Íslandi. Hefur hann 
myndað reglulega herferðir fyrir stórfyrirtæki 
á borð við Icelandair, Símann, Blue Lagoon, 
Geysi og 66°Norður sem hlotið hafa fjölda 
viðurkenninga, bæði hér heima sem og á 
alþjóðlegum vettvangi. Ennfremur hefur Ari 
átt velgengni að fagna utan landsteinanna. 
Hefur hann átt gott samstarf við 
auglýsingastofur vestanhafs og unnið með 
þeim auglýsingaherferðir fyrir fyrirtæki á 
borð við General Electric, Motorola, 
Campbell’s og AT&T. 

Myndir Ara þykja hafa sterkan íslenskan blæ 
en fjölbreytt portrett hans af íslensku 
tónlistarfólki í gegnum árin bera því glöggt 

Silja Magg

Silja Magg fæddist á Íslandi og býr í New 
York þar sem hún starfar við tískuljósmyndun. 
Silja fór til New York eftir útskrift frá 
Verslunarskóla Íslands og var starfsnemi hjá 
ljósmyndaranum David Lachapalle áður en 
hún sneri aftur heim þar sem hún starfaði í 
MAGG studio næstu 3 árin með föður sínum 
og bróður. 

Silja fluttist aftur til New York og hóf nám við 
Parsons New School of Design þaðan sem 
hún útskrifaðist með láði með Bachelor of Fine 
Arts gráðu. Silja hefur ferðast víða um heim 
og unnið við tískuljósmyndun. Hún hefur 
meðal annars unnið herferðir fyrir French 
Connection og Bloomingdale’s einnig hafa 
verk hennar birst í tímaritum á borð við Vogue, 
GQ, Harpers Bazaar og Vanity Fair. Silja var 
valin á hinn eftirsótta lista PDN’s 30: New 
and Emerging photographers to watch og hélt 
hún sína fyrstu einkasýningu í hinu víðfræga 
galleríi Milk Gallery í New York þar sem hún 
sýndi 30 portrett af hönnuðum sem hafa 
útskrifast frá Parsons, þar á meðal Donna 
Karan, Alexander Wang og Anna Sui.

um leið rótgrónum hugmyndum um þýðingu 
þess að vera íbúi á jörðinni. Á svipaðan hátt 
er sjálfsmynd einstaklingsins stefnt í 
sameiningarátt að heildarfjöldanum. Ólafur 
er þekktur fyrir að leita sér ráðgjafar 
sérfræðinga á fjölmörgum þáttum til að 
kollvarpa þeim fyrirfram ákveðnu 
takmörkunum sem til staðar eru innan hinna 
ýmsu þekkingarsviða og þar með 
endurskilgreinir hann hvernig við skynjum 
náttúruna, menninguna og samfélagið.

vitni auk þess sem hann hefur myndskreytt 
ritstjórnargreinar fyrir alþjóðleg tímarit eins og 
Vanity Fair, Art Review, Monocle, Time 
Magazine, Wallpaper og i-D Magazine.. 
Loks má nefna að Ari hefur haldið fyrirlestra 
og kennt í Noregi, Svíþjóð og Rússlandi sem 
og sýnt verk sín hér á landi, í Bandaríkjunum 
og Rússlandi. 




