
Rafn Sigurbjörnsson 
Ég tek Ljósmyndir 



Hvernig byrjaði þetta allt hjá mér 

Á mínum yngri árum þá var ég mikið að mála landslagsmyndir með olíu á 
striga og til þess að fanga rétta landslagið þurfti ég að standa úti með 
trönurnar. 

Það var oft á tíðum skít kalt og í eitt af 
þeim skiptum þegar fingurnir voru 
orðnir bláir og stífir velti ég því fyrir 
mér hvort ekki væri hægt að taka mynd 
af viðfangsefninu og mála myndirnar 
bara heima í hlýjunni. 



Það varð úr og ég fékk lánaða myndavélina hennar mömmu – fann mér 
myndefni og smellt af. 
 
Síðan upphófst hin langa bið eftir að myndin kæmi úr framköllun.  
 

Það var löng bið. 

Myndin sem ég fékk í hendurnar var skelfileg en hún gerði sitt gagn. 



Þar sem þetta virkaði þá safnaði ég mér  fyrir  Pentax myndavél  og fékk 
mér nokkrar linsur sem ég síðan notaði, því Kodak vél mömmu var ekkert 
sérlega góð. 

Áhuginn vaknaði fyrir 
ljósmynduninn , 
myndirnar sem ég málaði 

fóru að breytast, svo allt 
í einu voru þetta orðin 
tvö aðskild listform. 



Ég lærði rafeindavirkjun og fór að gera við fiskileitartæki í skipum sem voru 
staðsett víðsvegar um landið.  Í allar þær ferðir sem ég þurfti að fara út á 
land var myndavélin alltaf með í för og stundum urðu ferðirnar aðeins 
lengri en til stóð 

Það var ekki fyrr en ég 
gekk í Fókus að ég fór að 
sjá einhverjar jákvæðar 
framfarir í myndunum 
hjá mér. Ég kynntist 
mikið af góðum 
ljósmyndurum og oft 
hugsaði ég “Ooooo mig 
langar að vera jafn 
góður og þessi, eða 
þessi eða…  



Í Fókus héldum við margar samsýningar  sem var gríðarlega gaman. 
Þar kom hvatinn til þess að bæta sig og vera ekki með síðri myndir en hinir 
snillingarnir . 
Það var ekki um neitt annað að ræða en að bæta sig og leggja meira á sig. 

Á þessum tíma fann ég 
þann farveg sem mig 
langaði að fara og var 
það 
landslagsljósmyndun, 
því ég unni mínu fallega 
landi og langaði að sýna 
öðrum hvílíka gersemi 
við ættum.  

Eitt leiddi af öðru, ég hafði áhuga á fjalla og hálendisferðum, átti góðan bíl 
til þess að komast þarna uppeftir og þar með var ekki aftur snúið. 



Talandi um hálendið 

Kíkjum aðeins þangað 



Hrauneyjalón með Heklu í bakgrunn 



Á leið til Landmannalauga 



Landmannalaugar - Brennisteinsalda 



Landmannalaugar - Bláhnúkur 



Landmannalaugar – Í átt að Gráskalla 



Landmannalaugar – Laugahraun/Suðurnámur 



Landmannalaugar – Grænagil 



S-Fjallabak – Foss í Bláfjallakvísl 



S-Fjallabak – Bláfjöll 



S-Fjallabak – Axlafoss 



S-Fjallabak – Mælifellssandur/Mælifell 



S-Fjallabak – Mælifellssandur/Mælifell 



S-Fjallabak – Brennivínskvísl/Mælifell 



S-Fjallabak – Mælifellssandur að Svartaklof 



S-Fjallabak – Foss í Markarfljótsgljúfri 



S-Fjallabak – Rauðibotn gígur 



Kerlingarfjöll 



                   N-Fjallabak – Fögrufossar (Lekafossar, Hrauneyjafossar) í Sigöldugili 



Veiðivötn 



Veiðivötn 



Landmannalaugar 



Hveravellir 



Fagrifoss 



Innri Tungnaárbotnar (við rætur Vatnajökuls) 



Í námunda við Mókollar (Við rætur Vatnajökuls) 



Skaftá 



Laugafell 



Fimmvörðuháls eldgos 



Fimmvörðuháls 



Fimmvörðuháls 



                     Norðurljós yfir Fögrufossar (Lekafossar, Hrauneyjafossar) í Sigöldugili 


