
Hinar björtu miðaldir 
Stílbrögð og skreytilist 

Sigríður Guðrún Kristinsdóttir 





Listaháskóli Íslands 
Hönnunar- og arkitektúradeild 
Grafísk hönnun 

Hinar björtu miðaldir 
Stílbrögð og skreytilist 

Sigríður Guðrún Kristinsdóttir 

Sigríður Guðrún Kristinsdóttir 
Leiðbeinandi: Kristín Ragna Gunnarsdóttir 

Vor 2012 



Útdráttur

Á miðöldum þekktist ekki hugtakið list, heldur var skapandi fólk handverksmenn sem 

sérhæfðu sig í einhverri iðn svo sem steinristun eða tréútskurði. Fólk bjó til nytjahluti en bætti 

svo um betur og skreytti hlutina í bak og fyrir og fylgdi þá þeim stefnum sem voru í gangi á 

hverjum tíma fyrir sig. Það er þó erfitt að njörfa tímabilin niður á milli alda þar sem stílarnir 

bæði sköruðust og blönduðust og voru að auki mismunandi eftir löndum. Hér eru tekin saman 

helstu stíleinkenni svo að hægt sé að skoða gripina sem hafa varðveist frá miðöldum í 

samhengi og bera þá saman við myndlist og hönnun nútímans. Það kemur á daginn að 

handverksmenn miðalda voru listhneigðir og jafnvel mætti ganga svo langt að kalla suma 

þeirra listamenn, enda virðist svo vera að þeir hafi sjálfir litið á sig sem eitthvað meira en 

handverksmenn.
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Inngangur

Tímabilið 500 - 1000 e.Kr. einkenndist af mörgum stílbrögðum í handverki sem á 12. og 13. 

öld runnu saman og lögðu línurnar fyrir komandi listastefnur og stíla. Rúnir véku fyrir notkun 

skrifleturs, kirkjan reis kraftmikil upp og bjó til eigin reglur og stefnur og einstaklingurinn vék 

fyrir heildinni. Miðaldir voru heillandi tími hvað varðar frásagnastíl og skreytilist og það er 

eftirtektarvert þegar listamenn nútímans leita svo langt til fortíðar til að skapa eitthvað nýtt. 

Andstæðurnar miðaldir og endurreisn, heiðni og kristni, náttúra og vélvæðing hafa til þessa átt 

þátt í því að sköpunargleðin hefur brotist fram í andsvari, afturhvarfi og gagnrýnni hugsun. 

Hvernig þróuðust stílar og straumar á miðöldum og er hægt að kalla þá „list“ samkvæmt 

nútíma skilgreiningu? 

Mín nálgun á viðfangsefnið er persónuleg þar sem ég hef haft áhuga á náttúrunni og fornum 

hefðum síðan ég man eftir mér. Ég greip allt gamalt, antík og fornt og vildi eiga það eða 

snerta, eða eins og í seinni tíð, vil ég teikna það og útfæra. Það er því mín von að með 

ritgerðinni varpi ég ljósi á hvort forn stílbrögð og skreytilist eigi heima með nútíma mynd- og 

frásagnalist. Til að byrja með fer ég lauslega yfir stílbrögð frá 13. til 20. öld en þó ég skrifi 

fátt um þann tíma vil ég hafa hann með til hliðsjónar. Ég kafa síðan mun dýpra í stílbrögð 8. 

til 12. aldar og fer yfir helstu einkenni hvers tímabils og tala um einstaka muni og gersemar. 

Einnig tek ég fyrir rúna- og myndsteina og útskýri stílbrögð, myndefni og frásagnalist. 

Tímamótin verða þegar kristni tekur nánast alveg við af heiðni og skrifa ég nokkuð um 

möguleg trúarleg átök í myndefninu og frásagnalist og í lokin fjalla ég um hvað nútíminn 

hefur tekið með sér, eða sótt til miðalda, í sinni sköpun á list og handverki. 

Stílbrögð 13. til 20. aldar 

Á endurreisnartímanum tók við veraldleg ytri sýn af trúarlegri innri leit.1 Frá 13. til 18. öld var 

Kaþólska kirkjan alsráðandi og sló um sig dýrðarljóma m.a. með málverkum frá endurreisnar-

tímanum2 og upphóf sig með mikilfenglegum skrautstíl sem við þekkum sem Barokk.3 Ný-

klassíska stefnan mótaði formúlur eftir sígildum stöðlum fornra höggmynda og listin varð 

fræðileg eða „akademísk.“4 Upplýsingaöldin gekk í garð frá 1700 – 1800 og listamenn gátu 

fræðst meira um fortíðina en á endurreisnartímanum. Franska byltingin markar tímamót þar 

1 Jón Gunnar Þorsteinsson, „Hvað var endurreisnartímabilið og hvað var svona merkilegt við það í myndlist?“,
Vísindavefurinn, 24.9.2004. <http://visindavefur.is/?id=4529> Sótt 17.12.2011. 

2 Ernst H. Gombrich, Saga listarinnar, Halldór Björn Runólfsson þýddi, Opna, Reykjavík, 1998, bls. 202. 
3 Sama rit, bls. 436 – 437.
4 Sama rit, bls. 395. 
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sem klassísk myndefni véku fyrir frelsi til að túlka hvað sem hugurinn bauð uppá.5 Uppúr 

þessari fortíðarleit þróaðist rómantíski stíllinn sem var andsvar við komandi iðnbyltingu. 

Rómantískir listamenn leituðu enn lengra til fortíðar en á endurreisnartímanum og fóru aftur 

til hinna dularfullu miðalda og átti listin ekki að veita upplýsingar heldur vekja tilfinningar.6

Næstum samhliða rómantíkinni kom upp raunsæisstefnan sem mótsvar.7 Út frá þessu, þegar 

komið var fram á 20. öldina, urðu stílarnir og stefnurnar fjölmargar og ef upp kom einhver 

ákveðin stefna var stutt í mótsvarið. Frá því að rómantíkin mótaðist og til dagsins í dag hefur 

listastefnuhjólið snúist ört og hratt. 

Stílbrögð 8. til 12. aldar 

Almenn list getur í stuttu máli verið skilgreind sem upplifun sem er tjáð með hæfileikum eða 

ímyndunarafli.8 Fólk á miðöldum skapaði ekki list, eða hvað? Það er almenn vitneskja að fólk 

bjó yfirleitt ekki til gripi til þess eins að sýna þá heldur höfðu gripirnir iðulega notagildi. 

Þannig voru hversdagshlutir oft ríkulega skreyttir og til þess notaðar ýmsar flóknar aðferðir og 

skreytitæknin var byggð á stílum sem voru ríkjandi á þessum tímum. Ólíkt þeim stefnum sem 

komu í kjölfar endurreisnarinnar einkenndist skrautstíll víkingaaldar af dýrastílum, óraun-

sæum dýramyndum sem þróuðust hver fram af annarri og allar þjóðfélagsstéttir frjálsra manna 

voru undir áhrifum hennar. Í stað þess að brjóstast út úr skreytihefðinni og skapa andstæður 

með einhverju nýju notuðu menn það gamla til að byggja á og þróuðu dýrastílana áfram og 

notuðu oft eldri stíla með þeim gömlu. Reyndar voru samgöngur á þessum tímum það góðar 

að stílarnir breiddust iðulega hratt út og fólk var fljótt að tileinka sér nýjustu skreytistílana til 

að nýta í bland við þá sem það kunni. Með hverri kynslóð lærðist því nýr skreytistíll og annar 

gamall féll út eða þróaðist áfram.9

Dýrastíllinn átti sér sögu á Norðurlöndunum áður en hann reis sem hæst á víkingaöld. 

Uppruni hans er umdeilanlegur en um aldamótin 500 er hann orðinn alráður skreytistíll hjá 

öllum germönskum þjóðum. 500 – 700 fjarlægist stíllinn náttúruna og verður óhlutrænni, 

dýramyndirnar eru yfirleitt mjóar og bylgjast og hlykkjast á alla vegu eins og bönd. Bendildýr 

5 Ernst H. Gombrich, Saga listarinnar, bls. 480 – 481. 
6 Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Online Academic Edition, „history of Europe“,   
  Encyclopædia Britannica Inc., 2011, sótt 18.12.2011,    
  <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/195896/history-of-Europe>.   
7 Sama rit, „realism“, sótt 18.12.2011, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/493052/realism>.  
8 Sama rit, „art“, sótt 18.12.2011, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/630806/visual-arts> . 
9 Lise Gjedssø Bertelsen, „Yngri víkingaaldarstílar á Íslandi“, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 90. árg.,
  Mjöll Snæsdóttir þýddi, 1993, Sótt 18.12.1011, Tímarit.is ©2000-2012,     
  <http://timarit.is/files/11124783.pdf#navpanes=1&view=FitH>, bls. 52 – 53. 



Mynd 02. Tvö dýrshöfuð í Ásubergsstíl.

Mynd 03. Bendildýramótív. 

Mynd 01. Skraut af brjóstgjörð.
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(enska: gripping beast) með haus, hala og fætur líkjast ekki neinni dýrategund, þau eru túlkun 

handverksmannanna.10 Víkingaaldastílunum má skipta í sex klassísk stílbrögð. Þau eru 

Ásubergsstíll, Borróstíll, Jalangursstíll, Mammenstíll, Hringaríkisstíll og Úrnesstíll. Þeim er 

svo skipt til helminga í fyrri og síðari hluta víkingaaldarstíla.11

Ásubergsstíll, Osenberg style (780 – 850) 

Elsta stílafbrigðið er nefnt eftir frægri skipsgröf á Vestfold í Noregi. Skipið sem fannst þar var 

ríkulega skreytt af tréútskurði. Aðaleinkenni Ásubergsstílsins eru óraunverulegar, útflúraðar 

og upphleyptar dýramyndir, hlykkjandi skrautmunstur og skrautbönd sem sköruðust (mynd 

01). Bendildýramótívið og tignarlegar sveigjur var mikið notað og stíllinn þekktist í handverki 

á miðöldum lengi þrátt fyrir að nýjir straumar tækju við.12 Margir tréskurðamenn áttu sinn 

persónulega stíl innan Ásubergstílsins og setti hann ekki bara svip sinn á tréskurð á 

Norðurlöndunum heldur allar verklegar listir.13

Tvö dýrshöfuð sem fundust í Ásubergsuppgreftrinum eru frá svipuðum tíma en eru alls ólík í 

stíl (mynd 02). Ástæðan er einföld, sitthvor tréskurðameistarinn gerði hausana. Annar er 

íhaldssamur og sækir í fornan arf skreytistíla (hausinn hægra megin), hinn sækir í grunnin til 

undanfara Ásubergstílsstílsins en fer frjálslega með viðfangsefnið og kemur með persónu-

legan stíl. Svo virðist sem handverksmenn hafi tekið þessum nýja stíl fagnandi og í kjölfarið 

tóku stílbrögðin að þróast hratt og skemmtilega. 

Borróstíll, Borre style (840 – 970) 

Þegar Ísland byggðist á 9. öld var Bórróstíllinn sá skreytistíll sem var við lýði á Norður-

löndunum. Borróstíllinn er dýrastíll en allt er rólegra og fastara í sniðum en hjá hinum 

kraftmikla Ásubergsstíl. Bönd, fléttur og borðalykkjur eru notaðar með dýramyndum og eitt 

aðaleinkenni stílsins er að hann er upphleyptur líkt og Ásubergsstíllinn en hnútar og lykkjur 

eru meira áberandi. Borróstíllinn notast við bendildýramótífið og stóðu dýramyndirnar oft 

alveg sjálfstæðar og mannsandlit eða dýrshöfuð ein og sér voru ekki óalgeng (mynd 03).14

10 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé: úr heiðnum sið á Íslandi, Mál og menning, Reykjavík, 2000, bls. 429 – 432. 
11 Lise Gjedssø Bertelsen, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 90. árg., sótt 18.12.1011, Tímarit.is ©2000-2012,  
    <http://timarit.is/files/11124783.pdf#navpanes=1&view=FitH>, bls. 51 – 53.  
12 Archaeology in Europe, „Oseberg Style“, sótt 21.12.2011,
    <http://www.archeurope.com/index.php?page=broa-  oseberg-style>.
13 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, bls. 432 – 467. 
14 Sama rit, bls. 432 – 467. 



Mynd 06. Jalangursbikarinn. 

Mynd 05. Jalangurssteinninn. 

Mynd 04.  Döggskór frá Ljárskógum.
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Borróstíllinn er áhugaverður fyrir það leiti að hann var mjög algengur hérlendis. Hér hefur 

fundist mikið af munum frá þessum tíma bæði eitthvað sem hefur verið flutt til Íslands en líka 

munir sem hafa verið skreyttir hérlendis. Dæmi um íslenskan Borróstíl er á döggskó sem 

fannst í Ljárskóg (mynd 04). Stíllinn er augljóslega Borróstíll, höfuðstór mannsmynd eða 

gríma og fyllir út í umgjörðina. Við nánari skoðun er myndin ansi skondin, andlitið er með 

löngu nefi og starandi kringlóttum augum. Mætti ímynda sér heimskulegan íslenskan tröllkarl, 

einhvern leppalúða, sem skreytir þarna tígullegan skrautmun ætlaðan til að vernda oddinn á 

sverðum í slíðri sínu. 

Jalangursstíll, Jelling style (880 – 1000) 

Jalangursstíllinn er kenndur við Jelling á Jótlandi en þar hafa fundist rúnasteinar og aðrir 

munir. Þar er m.a. rúnasteinninn sem Haraldur blátönn reisti (mynd 05). Jalangursstíllinn var 

landlægur um öll Norðulönd en var þó fyrst og fremst danskur. Stíllinn er forn dýrastíll og eru 

löng bandlaga dýr uppistaða hans en ekki er notast við Bendildýrastílinn. Mjaðmir og axlir eru 

túlkuð með stórum spíral og efri vör dýranna er oftar en ekki uppbrett.15 Þau hafa höfuð, fætur 

og hala og fléttast svo saman þannig að mynstrið líkist oft meira bandfléttum en dýra-

flækjum. Hér kemur fram skyldleiki milli írskrar og norrænnar skreytihefðar en Jalangurs-

stíllinn minnti um margt á írska skrautlist, sem var þekkt í fornum, írskum handritum. 

Áberandi einkenni Jalangursstílsins er að dýrin hafa tvöfalda útlínu og oft er líkami þeirra 

auðkenndur með þverröndum. Flöturinn er fylltur með skrauti og er hver flötur flúraður 

(mynd 06). Það sem kom nýtt með Jalangursstílnum er að jurtaskrautverk var notað til 

uppfyllingar í dýramynstrunum og til að loka fyrir anga og útlimi. Fyrst um sinn eru jurtirnar 

ekki mjög áberandi en sækja í sig veðrið þegar á líður og enda með að þröngva verulega að 

dýrunum. Einkennandi fyrir þetta jurtaskrautverk er að það endar á uppundingi eða hnúð.16

Jalangursstíllinn er líklega sá stíll sem flestir ímynda sér þegar talað er um skreytilist miðalda. 

Dýrin voru oft teiknuð með höfuð í prófíl og náðist þannig meiri svipur á fígúrurnar heldur en 

þegar horft var ofan á þær. Rúnasteinninn sem Haraldur Blátönn reisti er afar skrautlegur og 

alveg í anda Jalangursstílsins. Allur steinninn er skreyttur, ekki bara framhliðin. Að framan er 

Jésús Kristur, krossfestur en steinmyndasmiður Jalangursstílsins hefur útfært krossinn í flækju 

utan um frelsarann. Kristur er með geislabaug og myndin er mjög hátíðleg. Á annarri hlið 

15 Archaeology in Europe, „Jellinge Style“, sótt 21.12.2011,   
    <http://www.archeurope.com/index.php?page=jellinge-style>.
16 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, bls. 441 – 467. 



Mynd 09. Súlublóm,  
Acanthus mollis.

Mynd 07. Ljón á Jalangurs-stein-
inum.

Mynd 08. Ljón af Camminskríninu.

Mynd 10. Skrautlegt axarblað í Mammenstíl.
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steinsins er dýr, líklega ljón, sem stendur eitt og sér með orm flæktan utan um sig. Í samhengi 

við myndina af Kristi gæti sú mynd táknað baráttu góðs og ills. Á þriðju hliðinni er svo 

rúnatexti (sjá mynd 05).17

Mammenstíll, Mammen style (950 – 1030) 

Jalangurs- og Mammenstíllinn eru náskyldir og var yngri Jalangursstíll oft kallaður 

Mammenstíll. Jurtaskrautverk og stór, stílfærð ljónsmynd (mynd 07) sem var ekki eins 

óraunsæ og dýramyndirnar áður voru einkennandi fyrir upphaf þessa stíls. Jurta- og 

blaðaskrautið jókst á kostnað dýraskrautsins og voru nú útlimir, makkar og halar útfærðir eins 

og blöðkur eða annað úr jurtaríkinu og heildarsvipur myndanna minnti oft á jurtaskrautverk 

(mynd 08).  Blöðkur jurtanna sem voru teiknaðar eru mögulega akantusblöð eða Súlublóm 

(mynd 09).18

Munurinn á Jalangurs- og Mammenstíl er mjög lítill enda skrefið stutt á milli þeirra. Helstu 

einkenni sem gott að nota til að greina á milli stílanna er að ef stíllinn er nokkuð örugglega 

Jalangursstíll en aðalmyndefnið er stórt dýr eða gríma er möguleiki á að hann sé Mammen-

stíll.19 Fallegasti þekkti gripurinn er án efa skrautleg kastexi (mynd 10) frá Mammen í 

Danmörku sem stíllinn dregur nafn sitt af. Járnsmiðurinn sem skreytti exina hefur verið afar 

fær og vandað vel til verka. Heildarmyndin líkist jurtaskrauti en auga fyrir miðju fær mann til 

að leita að dýrinu sem jurtirnar umvefja, þegar maður sér dýrið er hægt að  fylgja útlimum 

þess og sjá þannig út fót með stórum spíralliðamótum og eitthvað sem gæti verið vængur, 

mögulega er myndin af fugli. Efst á exinni er gríma með mannsandliti. 

Hringaríkisstíll, Ringerike style (980 – 1070) 

Stíllinn er kenndur við nokkra norska rúna- og myndsteina. Dýr eru mikið til horfin úr 

skrautverkinu en stóra dýrið sem kom fram á síðari hluta Jalangursstílsins fylgir honum, oftast 

aðskilið frá skrautverkinu og túlkað á raunsærri hátt, eða nær því að vera sjálfstæð mynd 

frekar en skrautverk. Dýrið er sjaldnar skreytt á búkinn, augun eru meira möndlulaga en 

kringlótt og allir þræðir þynnast.20 Þegar hér er komið til sögu eru óraunsæ jurtaskrautverkin 

með akantusblöðunum sem byrjuðu að þróast í Jalangursstíl ofin saman við stóra snigla, 

17 Time-Life Books, Vikings: Raiders from the north, Time-Life Books, Alexandria, Virginia, 1993, bls. 82. 
18 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, bls. 443. 
19 Lise Gjedssø Bertelsen, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 90. árg., sótt 18.12.1011, Tímarit.is ©2000-2012,  
    <http://timarit.is/files/11124783.pdf#navpanes=1&view=FitH>, bls. 53 – 54.
20 Archaeology in Europe, „Ringerike Style“, sótt 21.12.2011,
    <http://www.archeurope.com/index.php?page=ringerike-style>.



Mynd 11. Hringaríkisstíll.

Mynd 13. Úrnesstíll.

Mynd 12a og b. Möðrufellsfjalir, efri og neðri partur.

Mynd 14. Úrneskirkjan í Sogni.
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lykkjur og hnúta (mynd 11). Tvöfaldar útlínur og þverrendur eru ekki notaðar í Hringaríkis-

stíl, mynstrið fær að njóta sín og teygja úr sér óháð flúri og auðir fletir eru jafnvel notaðir sem 

partur af skrautverkinu. Þetta gefur stílnum létt og frjálslegt yfirbragð. Samhverfa er hér orðin 

algeng og samhverfur blaðahnútur er eitt einkenni stílsins, en aflöng blöð með uppundum 

endum, þróuð frá akantusblöðunum, eru þó aðaleinkenni hans. Mynstur Hringaríkisstílsins var 

yfirleitt ekki upphleypt.21

Á íslandi var nokkuð um tréútskurð í Hringaríkisstíl. Skrautverkið á efri hluta Möðrufellsfjala 

(mynd 12a) er augljóslega samhverft og passar því inní stílinn en er þó upphleypt sem var 

mjög óalgengt fyrir skraut í þessum stíl enda passar neðri hluti fjalanna frekar í Jalangursstíl 

(mynd 12b). Hringaríkisstíllinn er meira til friðs en þeir sem komu á undan og auðir fletir 

minna á það sem brýnt er fyrir grafískum hönnuðum í dag, að nýta sér friðinn á auðu 

flötunum (enska: white space). Hér fær maður á tilfinninguna að handverksmenn miðalda hafi 

verið að hreinsa til úr fyrri stílum og fjarlægja allt óþarfa prjál. Dýrin höfðu fylgt skreyti-

stílunum í margar aldir og einbeittu handverksmenn Hringaríkisstílsins sér frekar að 

jurtaskrauti og táknum svo sem krossum.  

Úrnesstíll, Urnes style (1040 – 1150) 

Á þessu lokaskeiði fornar skreytilistar átti dýrastíllinn fyrir höndum glæsilegt blómaskeið. 

Úrnesstíllinn var léttur og notaði auða fleti líkt og Hringaríkisstíllinn gerði. Línurnar léku létt 

um flötinn, mynstrið var yfirleitt ekki upphleypt og var samansett af einföldu og látlausu 

skrauti. Dýrin höfðu enn spírallaga mjaðmir og axlir en ekki eins stórgerðar og í Jalangurs- og 

Mammenstílnum. Augun voru stór og möndlulaga.22 Mikil notkun dýramynda einkenndi 

Úrnesstílinn og voru þau mjög grönn, hálslöng og háfætt en sæmilega raunsætt sköpuð. Dýrin 

eru upprunin í ljóninu í Jalangursstílnum og með þeim eru nær alltaf ormar eða slöngur og 

þau virðast vera í átökum (mynd 13). Þó að táknræn hugsun hafi mögulega verið í þessum 

átökum á tíma Jalangursstílsins er þetta hreint skrautverk í Úrnesstílnum. Nafn stílsins kemur 

frá Úrneskirkjunni í Sogni en þar er stórbrotinn tréútskurður í þessum stíl (mynd 14). Úrnes-

stíllinn er stundum nefndur rúnasteinastíll þar sem mikið af rúnasteinum frá þessum tíma hafa 

fundist í Svíþjóð og Gotlandi.23

21 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, bls. 444 – 467. 
22 Archaeology in Europe, „Urnes Style“, sótt 21.12.2011,
    <http://www.archeurope.com/index.php?page=urnes-style>.
23 Kristján Eldjárn, Kuml og haugfé, bls. 459 – 467. 



Mynd 16. Nærmynd af skrautverki Úrneskirkju.Mynd 15. Rúnasteinn í Úrnesstíl.

Mynd 17. Eldra og yngra rúnastafróf. Mynd 18. Snældusnúður merktur með 
nafninu María og yngra rúnastafrófinu í 
heild sinni.
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Úrnesstíllinn er afar fallegur miðað við nútíma fagurfræði. Línurnar eru fágaðar og hausarnir 

eru straumlínulaga og grannir (mynd 15). Það er augljóst að þróun handverks var langt komið 

á þessum tíma og spurning hvað hefði gerst ef ekki hefðu orðið straumhvörf í bæði trúarlegum 

skilningi og listrænum. Úrneskirkjuveggurinn í Noregi er eitt fegursta handverkið frá 

víkingatímanum og er dásamlegt að horfa á heildarmyndina svo og að missa sig í einstaka 

fléttum og flækjum (mynd 16). Það er spurning hvort hér sé hrein listsköpun í gangi. Auk þess 

er skemmtilegt þegar saga úr norrænni goðafræði er notuð á kirkju, það sýnir að heiðni og 

kristni lifðu í sátt og samlyndi til að byrja með og fengu bæði trúarsamfélög að láni hjá hvoru 

öðru til að búa til fallegar myndir og höfða til nógu breiðs hóps fólks. Fyrir mér hefur 

útskýringin að veggmyndin í Úrnes tákni Ask Yggdrasil og orminn Níðhögg að bíta í hjört 

alltaf hljómað undarlega.24 Hjörturinn gæti nefninlega allt eins verið ljón miðað við víg-

tennur, makkann og langan halann á dýrinu en þó var ekkert ljón við rætur Yggdrasils. Hins 

vegar voru ljón notuð í kristnum frásögnum.25 Þar sem það var ólíklegt að fólk á Norður-

löndum hefði nokkurntíman séð ljón með eigin augum heldur skáldað útlitið miðað við 

frásagnir getur vel verið að það hafi teiknað upp ljón, alls ólíkum raunverulegum ljónum. 

Hjörturinn/ljónið bítur að sama skapi í omrinn Níðhögg svo að báðar skepnurnar hafa jafn 

mikið tak á hvor annarri. Hér gæti verið heimspekileg túlkun á valdabaráttu heiðni og kristni, 

en á þeim tíma sem verkið var gert var kristni að ryðja sér rúms sem höfuðtrú Norður-

landanna. Að sama skapi gæti myndin táknað ekkert annað en notkun á hefðbundnum skraut-

munum frá Úrnestímabilinu. 

Rúnir og steinar 

Eldri gerð rúnastafrófsins inniheldur 24 stafi. Það rúnakerfi var notað fram á 8. öld en þá var 

farið að nota annað stafróf sem var einföldun af því eldra, með 16 stöfum, og kallaðist yngra 

rúnastafrófið (mynd 17). Rúnirnar kölluðust Fúþark eftir fyrstu sex rúnunum en misjafnt var á 

milli landa hvaða stafir voru notaðir og því voru til nokkrar gerðir af rúnastafrófum.26 Rúnir 

voru mest nýttar í stuttar setningar eins og til að merkja sér hluti (mynd 18) og til að rista í 

steina. Til eru handrit skrifuð í rúnum en þegar latneska stafrófið varð aðgengilegt fyrir 

almenning, í gegnum kirkjuna, var augljóst að rúnirnar voru eftirbátur.27

24 Magnús Magnússon, „Tómið mikla“, Hamar Þórs: þrumufleygur norðursins, Dagur Þorleifsson þýddi, Örn og  
    Örlygur, Reykjavík, 1977, bls. 49.
25 Harold Bayley, The lost language of symbolism: volume II, Bracken Books, London, 1996, bls. 71 – 72. 
26 Matthías Viðar Sæmundsson, Galdrar á Íslandi, Almenna bókafélagið hf., 1992, bls. 85 – 86. 
27 Guðvarður Már Gunnlaugsson, „Af hverju hættu Íslendingar að nota rúnir og byrjuðu að nota bókstafina eins  
    og þeir eru núna?“, Vísindavefurinn, 24.07.2006, sótt 02.01.2012, <http://visindavefur.is/?id=6079>.



Mynd 19. Rúnasteinameistarinn 
Öpir hefur merkt hér með nafni 
sínu: Öpir risti.

Mynd 20a og b. Röksteinninn frá 9. öld..

Mynd 21. Gripsholmsteinninn frá 11. öld.
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Rúnasteinar (980 – 1130) 

Rúnasteinar geta verið með rúnum eða eingöngu með myndum og gætu þá kallast mynd-

steinar eða grímusteinar ef myndin er af andliti eða grímu. Á 11. öld voru uppi nokkrir þekktir 

rúnasteinameistarar sem sumir hverjir merktu steinana með nafni sínu (mynd 19).  

Anne-Sophie Gräslund bjó til kerfi sem er einkar hentugt til að staðsetja rúnasteina í aldri og 

hef ég hennar rannsóknir sem viðmið í þeim efnum.28 Flestir steinar voru settir upp til 

minningar um einhvern eða stóra viðburði en einnig voru margir steinar settir upp sem 

skilaboð en það eru einfaldari steinar og innihalda aðeins rúnir. Rúnasteinar voru afar 

misjafnlega mikið skreyttir en miðaldastílarnir höfðu áhrif þar eins og í öðru handverki. 

Röksteinninn (mynd 20a og b) er frá 9. öld og ber lengstu rúnaáletrun af þeim steinum sem 

hafa fundist. Hann er ekkert skreyttur að öðru leiti. Rúnirnar eru af yngri gerð en einnig er rist 

í steininn 9 línur með eldra rúnaletrinu og að lokum notar rúnameistarinn galdrarúnir. 

Steinninn er talinn vera tileinkaður myrtum syni þess er lét rista í steininn. Rúnameistarinn 

skrifar undir nafn sitt, Sibbi.29 Þegar rúnasteinar voru ristir einvörðungu með rúnum er ekki 

hægt að tala um einhvern ákveðinn stíl, frekar hefð. Á þessum tíma var hefðin sú að rista rúnir 

á böndum sem enduðu ekki í neinu skrauti. 

Gripsholmsteinninn (mynd 21) frá 11. öld er þekktastur svokallaðra Yngvarssteina en þeir 

fjölluðu allir um Yngvar hinn víðförla.30 Steinninn er rúnasteinn og böndin utan um rúnirnar 

enda í slönguhaus og hala. Hefðin á þessum tíma var að gera myndirnar séðar ofan frá (enska: 

birds-eye-view). Seinna fóru rúnasteinarnir að verða flóknari og stílar sem voru í öðru hand-

verki var nýtt í útfærslum á myndum og skrauti.31

28 Marie Stoklund, Runes and their secrets: studies in runology, Kaupmannahöfn, Museum Tusculanum Press,    
    2006, sótt 19.12.2011, Google book Search Engine ©2011 Google,
    <http://books.google.is/books?id=USIpSluLe10C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_  
    esc=y#v=onepage&q&f=false>, bls. 117 – 139. 
29 Encyclopædia Britannica, „Rök stone“, sótt 19.12.2011,   
    <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/506970/Rok-Stone>
30 Þórgunnur Snædal, Ingegerd Wachtmeister, Runstenar i Södermanland: Vägvisare till runristningar i  
    Södermanslands län, Södermansland museum, Nyköpning, 1984, bls. 110.  
31 Marie Stoklund, Runes and their secrets, sótt 19.12.2011, 
    <http://books.google.is/books?id=USIpSluLe10C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_   
    esc=y#v=onepage&q&f=false>, bls. 119 – 120. 



Mynd 22. Angarnkirkjusteinninn frá 11. öld.

Mynd 24. Gýgjarsteinninn frá 10. öld.

Mynd 23. Vaksalasteinninn frá 11. öld.
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Angarnkirkjusteinninn (mynd 22) er múraður í vegg Angarnkirkjunnar í Svíþjóð. Hann er í 

Hringaríkisstíl og er frá fyrri hluta 11. aldar. Á honum sést að ormarnir eða drekarnir voru 

komnir í prófíl og var það hefðin þaðan í frá þó að myndir séðar ofan frá slæddust með öðru 

hverju.32 Vaksalasteinninn (mynd 23) í Svíþjóð er frá 11.öld og er í Úrnesstíl. Rúnirnar eru 

yngri gerðin af Fúþarkrúnunum og er steinninn gerður af rúnasteinameistaranum Öpir. Öpir sá 

gerði marga rúnasteina, alla í Úrnesstíl og merkti iðullega steinana með nafni sínu (sjá mynd 

19). Á Íslandi eru elstu rúnasteinar frá 14. öld. Það eru allt legsteinar með rúnaáletrunum en 

enginn hefur fundist skreyttur eins og steinarnir á Norðurlöndum. Ástæðan er þó sennilega 

frekar gerðin á íslensku grjóti fremur en að Íslendingar hafi ekki hoggið myndir í stein og eru 

myndirnar því líklega allar veðraðar og því löngu horfnar.33

Myndsteinar

Steinarnir voru oft legsteinar en ekki var tekið beint fram hverjum þeim voru ætlaðir heldur 

átti áhorfandinn að lesa það úr myndmálinu eða þá að sá sem steinninn var ristur fyrir var það 

þekktur að það þurfti ekki að taka það fram. Einn af Hunnestadsteinunum, kallaður 

Gýgjarsteinninn (danska: Gygestenen), fjallar um gýgurinn Hyrrokkin (mynd 24). Sagan á 

bakvið myndina er úr norrænni goðafræði. 

En æsirnir tóku lík Baldurs og fluttu til sævar. Hringhorni hét skip Baldurs. Hann var 
allra skipa mestur. Hann vildu goðin fram setja og gera þar á bálför Baldurs. En skipið 
gekk hvergi fram. Þá var sent í Jötunheima eftir gýgi þeirri er Hyrrokkin hét, en er hún 
kom og reið vargi og hafði höggorm að taumum, þá hljóp hún af hestinum, en Óðinn 
kallaði til berserki fjóra að gæta hestsins og fengu þeir eigi haldið nema þeir felldu 
hann. Þá gekk Hyrrokkin á framstafn nökkvans og hratt fram í fyrsta viðbragði, svo að 
eldur hraut úr hlunnunum og lönd öll skulfu. Þá varð Þór reiður og greip hamarinn og 
myndi þá brjóta höfuð hennar áður en goðin öll báðu henni friðar34.

Þar sem steinninn er legsteinn er myndin með þessa sögu á bakvið sig við hæfi. Þannig hefur 

steinmyndameistarinn hugsað sér þegar æsirnir sáu Hyrrokkin koma úr Jötunheimi á úlfi 

sínum (vargur) og myndgert það í steininn.35 Sagan er úr heiðnum sið og er steinninn, sem 

gerður er um 970 – 1020, mestmegnis af Mammenstíl en nær aðeins inná Hringaríkisstíl með 

einstaka skrauti.36

32 Marie Stoklund, Runes and their secrets, sótt 19.12.2011,
    <http://books.google.is/books?id=USIpSluLe10C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&redir_   
    esc=y#v=onepage&q&f=false>, bls. 132 – 133. 
33 Þórgunnur Snædal, „Rúnaristur á Íslandi“, Árbók Hins íslenzka fornleifafélags, 96. árg., Hið íslenzka  
    fornleifafélag, 2003, sótt 03.01.1012, Tímarit.is ©2000-2012,  
    <http://timarit.is/files/11128756.pdf#navpanes=1&view=FitH>, bls. 6. 
34 Netútgáfan, sótt 19.12.2011, <http://www.snerpa.is/net/snorri/gylf.htm>.  
35 Erik Moltke, Runerne i Danmark: og deres oprindelse, Forum, Kaupmannahöfn, 1976, bls. 204 – 207. 
36 Danske Runeindskrifter, sótt 20.12.2011, <http://runer.ku.dk/VisGenstand.aspx?Titel=Hunnestad-sten_3>.



Mynd 25. Stóri Hamarssteinn I.

Mynd 27. Tólftu aldar skraut.

Mynd 28. Næla með dreka 
frá 12. öld.

Mynd 26. Valhnútur 
af mynd 25.
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Öllu flóknara myndmál er notað í myndsteinana frá Gotlandi. Þeir eru allir hlaðnir frásögnum 

og er það undir áhorfandanum komið að túlka hvað þær þýða. Stóri Hamarsteinninn I

(sænska: Store Hammar Sten) (mynd 25) er í dag umdeilanlegur hvað varðar myndmálið en 

ofarlega á steininum er tákn Óðins Valhnúturinn(mynd 26) sem getur táknað þá sem dáið hafa 

í bardaga. Mikið er um dauða og bardaga á steininum, en einnig fléttast kona inn í söguna og 

skipið neðst fær mjög mikið vægi. Reyndar er ein hugmynd sú að myndin fjalli um 

Heiðarvígsögu sem var m.a. um bardaga sem endaði aldrei.37 Steinninn er fagurlega skreyttur 

og flókið hnútamynstur rammar inn frásögnina. Hér þarf ekki  rúnir til að skilja skilaboðin 

heldur varð fólk annað hvort að kunna söguna eða geta lesið út úr steininum hvað um var að 

vera. Allar þjóðfélagsstéttir höfðu því möguleika á að skilja steininn. Líklega er of langt liðið 

síðan að steinninn var gerður og of mikið af munnmælasögum og hefðum í myndmáli miðalda 

týndar til að við getum nokkurntíman komist að sameiginlegri niðurstöðu um hvað mynd-

steinarnir í Gotlandi voru að fjalla enda ekki er hægt að reiða sig á rúnaletur til að segja okkur 

blákalt hvað steinmyndameistarinn meinti. 

Tímamót

Þegar á 11. öld var orðin togstreita milli kristni og heiðni sem einnig kom fram í stílbrögðum 

þess tíma. Myndir voru jafnvel farnar að sýna baráttuna milli góðs og ills og spurning er hvort 

kristnir áhrifamenn hafi markvisst unnið gegn heiðnu dýraflækjunum. Eftir Úrnesstílinn urðu 

sviptingar í stílbrögðum og dýramyndir heyra sögunni til að miklu leiti.  

Rómanskur stíll (12. til 14. öld) 

Rómanski stíllinn einkenndist af blaðaverkum, jurtateinungum og vængjuðum drekum. 

(myndir 27 – 28) Rómanskir handverks- og listamenn höfðu meira frelsi til túlkunnar á 

viðfangsefninu en þeir sem á undan komu. Þeir þurftu ekki endilega að notast við liti úr 

náttúrunni heldur gátu skáldað litasamsetningar að vild. Þeir gátu raunar sleppt öllu raunsæi 

og miðlað þannig andlegri speki kirkjunnar betur.38 Þessi þróun varð m.a. til þess að fátækur 

almúginn sem gat ekki lesið fékk betri skilning á speki kirkjunnar í gegnum myndefnið. Hér í 

kjölfarið er fjallað um tvo mjög ólíka hluti sem eru þó einkennandi fyrir þetta tímabil og sýna 

vel frásagnastíl rómanska tímans. 

37 Netútgáfan, sótt 20.12.2011, <http://www.snerpa.is/net/isl/heidarv.htm>.
38 Ernst H. Gombrich, Saga listarinnar, bls. 181 – 182.  



Mynd 29. Sena úr bardaganum um Hastings.

Mynd 32. Myndlýsing úr Sögunni um 
hrafninn og refinn úr dæmisögum 
Esóps.

Mynd 30. Úlfaldi. Mynd 31. Ljón með vængi.

Mynd 33. Allsbert fólk.

Mynd 34. Maður vafinn í 
vínvið.

Mynd 35. Bendildýramótív 
til samanburðar.
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Bayeux refillinn 

Refillinn frá Bayeux er rúmlega 70 metra langur strangi alþakinn refilsaumuðum myndum 

sem innihalda frásögnina um Harald konung og baráttuna um Hastings 1066 (mynd 29). 

Refilsaumur er eins og Björn Th. Björnsson segir sjálfur í bók sinni Brotasilfur „einfalt

keðjuspor í öllum útlínum og flatasaumur í fyllingum myndanna“.39 Refillinn sjálfur var 

gerður aðeins fáeinum árum eftir bardagann um Hastings eða um 1070 - 80.  Stíll refilsins er 

rómanskur en inntakið er ekki trúarlegs eðlis heldur samtíma frásögn og varðveittist sennilega 

einungis vegna þess að hann var geymdur í kirkju. Það er mjög gaman að skoða Bayeux 

refilinn og rýna í myndirnar og spekúlera í frásagnatækninni. Miðað við myndasteinana frá 

Gotlandi hafði frásagnatæknin tekið stórt stökk fram á við og hægt er að lesa refilinn eins og 

bók þrátt fyrir lítinn texta. Hæfileikar þeirra sem gerðu myndlýsingar refilsins liggja aðallega í 

sterkri frásögu, enda næsta víst að þeir hafi upplifað bardagann við Hastings persónulega eða 

fengið fólk sem lifði þennan tíma og þekkti til sögunnar til að draga upp raunsæja mynd af 

atburðunum. Myndirnar eru á köflum barnalegar og kómískar en á öðrum stöðum er augljóst 

að teiknarar refilsins höfðu fyrirmyndir að vinna með (mynd 30). Refillinn er þrískiptur og í 

miðjunni er aðalfrásögnin en efst og neðst birtast oft kynjaverur sem fylla uppí reitina. Þær 

eru af allskonar tegundum og sumar eru skáldaðar svo sem drekar, griffon, sentárar (mynd 31) 

og önnur furðudýr en aðrar tegundir eru til í raunveruleikanum svo sem fuglar og hundar. 

Dýrin virðast oft ekki tengjast frásögninni beint en þau aukast þó þegar nær dregur 

bardaganum og gætu því átt að ýta undir spennu hjá áhorfendum. Hinsvegar eru myndir á 

nokkrum stöðum úr dæmisögum Esóps40 og spegla þar mögulega eða túlka efnið í 

aðalræmunni (mynd 32).41 Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort teiknarar refilsins hafi 

átt einhverjar rætur í gömlu stílunum svo sem Úrnesstílnum þar sem hefðin var að teikna dýr 

sem hreint skrautverk og ekki með neinn annan tilgang en að fegra umhverfið, eða hvort allar 

smá-myndirnar í reflinum hafi þýtt eitthvað sérstakt og að smásögur sem virðast birtast af og 

til hafi verið kjaftasögur eða samtíma skandalar sem týnst hafa með tímanum (mynd 33). Í 

það heila er Bayeux refillinn hlaðinn frásögum og táknum sem höfundar hans hafa haft 

þekkingu á og skilið. Hann er eitt það merkilegasta sem varðveist hefur frá þessum tíma bæði 

hvað varðar handverk og stílbrögð og gefur glögga innsýn í heim miðalda og ljóstrar jafnvel 

upp kjafta-sögum. Síðasta myndin á reflinum er af manni flæktum í vínvið (mynd 34 – 35) 

39 Björn Th. Björnsson, Brotasilfur, Heimskringla, Reykjavík, 1955, bls. 36. 
40 Encyclopædia Britannica, „fable“, sótt 30.12.2011, 
    <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/199714/fable>.
41 Mogens Rud, The Bayeux Tapestry: and the battle of Hastings 1066, Christian Eilers, Publishers,  
    Kaupmannahöfn, 2004, bls. 40. 



Mynd 36.Valþjófsstaðahurðin.
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sem gæti táknað flækjuna sem englendingar voru nú komir í, eða er þetta útfærsla á 

bendildýramótívinu forna sem höfundar refilsins hafa viljað sýna að þeir þekktu? Höfundarnir 

höfðu áður sýnt að þeir þekktu dæmisögur Esóps og gátu því vel kannast við eldri stíla 

miðalda, þetta var því mögulega tilraun til að útfæra eldri stílbrögð á samtíma verki.  

Valþjófsstaðahurðin

Einn merkasti gripur Íslendinga er án efa skálahurðin frá Valþjófsstað (mynd 36). Sagan á 

bakvið hurðina er áhugaverð og skemmtileg og sýnir m.a. hvað samgöngur voru hægar hér á 

19. öld og hvað ein hurð getur valdið miklum umræðum og látum. Í bókinni Brotasilfur42 er 

ítarleg lesning um sögu hurðarinnar og lýsingar á henni eftir Björn Th. Björnsson. Hurðin sem 

áður prýddi kirkjuna á Valþjófsstað var hálf göbbuð úr höndunum á Íslendingum árið 1851 og 

send á Þjóðminjasafn Dana og var þar til ársins 1930 þegar henni var skilað aftur. Tré-

skurðurinn er í rómönskum stíl  en undir sterkum áhrifum fyrri stílbrigða. Þetta sést glöggt á 

neðri mynd hurðarinnar sem er af fjórum drekum sem vefjast um hvorn annan og krækja 

saman fótunum. Þessar flækjur voru algengar á víkingaöld en sjaldgæfar þegar rómanski 

stíllinn var við lýði, enda vildi kirkjan ekki sjá heiðin stílbrögð á sínum veggjum. Auk þess er 

útfærslan á drekunum á neðri part hurðarinnar mjög í anda Jalangursstílsins; „Áberandi 

einkenni Jalangursstílsins er að dýrin hafa tvöfalda útlínu og oft er líkami þeirra auðkenndur 

með þverröndum.“ Eins og segir í kaflanum um Jalangursstílinn (bls. 7). En samhverfan gæti 

verið ættuð úr Hringaríkisstíl. Neðri partur hurðarinnar er því mögulega afar áhugavert aftur-

hvarf til fornra stílbragða. Þeir stílar sem voru mest við lýði á miðöldum hérlendis voru 

Borró- og Jalangursstíll en hurðin á fátt sameiginlegt með Borróstílnum. Tréskurðameistarinn 

gæti því vel hafa verið af erlendu baki brotinn eða farið utan til að læra iðn sína. Efri hluti 

Valþjófsstaðarhurðarinnar er öllu flóknari til útskýringa. Þessi eini hringur er fylltur af 

frásögnum sem ekki þótti sjálfsagt að lesa úr á 19. öld. Björn Th. Björnsson kemur með ágæta 

útskýringu sem mér þykir rökrétt að mestu leyti. 

Þar sjáum við hjálmprýddan riddara hleypa fáki sínum að miklum flugdreka og reka 
hann í gegn með sverði. Riddarinn hefur skjöld um öxl og með honum flýgur haukur. 
Út til vinstri stekkur grimmúðlegt dýr sem við skulum kalla ljón. Drekinn hafði verið 
að því kominn að hremma það, og jafnvel í fjörubrotunum hefur hann enn vafinn um 
það sporðinn. Á grundinni eru liljulaga urtir, margslungið tré, og efst til hægri gægjast 
fram þrír hausar. Það er ungviði drekans í hellinum. Efri helmingur reitsins sýnir svo 
annan og þriðja þátt þessarar myndsögu. Riddarinn ríður þar heim að unnu verkinu, 
heldur á drekaklónni í hægri hendi, jartein afreksins, og haukurinn er seztur á makka 
hestsins. Á eftir honum röltir gæft ljónið og hefur slegið hala sínum undir kvið með 

42 Björn Th. Björnsson,  Brotasilfur.



Mynd 37a. Efri mynd Valþjófsstaðarhurðarinnar.

Mynd 37b. Neðri mynd Valþjófsstaðarhurðarinnar.
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skúf á enda. Loks lýkur sögunni: Riddarinn er látinn, dýrið hefur lagzt á leiði hans og 
syrgir þar lífgafa sinn til dauða. Á leiðinu er kross og fyrir aftan sér á húsgafl eða 
kirkju.43

Rúnir eru á leiði riddarans og merkja þær: „(sjá hinn) ríka konung hér grafinn, er vó dreka 

þennan“.44 Sagan er ekki íslensk og í raun ekki víst hvaða sögu er verið að myndgera á 

hurðinni enda voru þær nokkrar sem fjölluðu um riddara að drepa dreka og bjarga ljóni. Eitt 

vekur athygli og það er að ef hurðin var gerð á Íslandi hafði útskurðameistarinn augljóslega 

erlent hestakyn sem fyrirmynd. Áseta riddarans líkist mjög ásetu knapanna á Bayeux reflinum 

og höfuðburður hestsins er af erlendri fyrirmynd. Íslenskir hestar hafa aldrei og munu vonandi 

aldrei hafa þennan ýkta höfuðburð. Ýmsum smáatriðum er gaman að velta fyrir sér svo sem 

skjöldunum sem riddarinn ber. Sá neðri er skreyttur með sólkrossi en sá efri með kristnum 

krossi. Á neðri part myndarinnar drepur riddarinn dreka sem er flæktur um ljónið sem er 

sláandi ef maður tengir það við kirkjuna að reyna að afmá heiðnar fléttumyndir úr hefð 

handverksmanna, þar sigrar kristnin hinn heiðna dreka. Á efri part myndarinnar sýnir ljónið 

risastóran skúf sinn sem er vísun í Jalangursstílinn „einkennandi fyrir þetta jurtaskrautverk er 

að það endar á uppundingi eða hnúð“ (bls 7), en í hinum endanum á myndinni er örlítill kross 

á leiði riddarans. Maður myndi ætla að svo merkur riddari fengi almennilegan kross á leiði 

sitt. Því er rökrétt að álykta að tréskurðarmeistari Valþjófsstaðahurðarinnar hafi verið erlendur 

eða Íslendingur er nam iðn sína erlendis og hafi haft sterkar skoðanir á trúarstefnu kirkjunnar, 

eða jafnvel verið á móti henni. Björn Th. Björnsson kemur m.a. með góð rök fyrir því að 

hurðin hafi upprunalega verið staðsett á heiðnum skála og síðar sett framan á kirkjuna.45

Íslenskir prestar hafa mögulega ekki skilið frásögnina í myndinni og gert sig ánægða með 

krossinn og þá staðreynd að frækinn og kristinn riddarinn drap dreka (myndir 37a – b). 

Nútíminn (19. og 20. öldin) 

Hefur orðið afturhvarf til miðalda? Síðan að heimurinn iðnvæddist hafa komið fram stefnur, 

stílar og straumar mun örar en gerðist á miðöldum og fram á 19. öld. Eins og að allir hafi 

orðið strax leiðir og alltaf þurft að koma með eitthvað nýtt. Í dag afneita sumir þessari þróun 

og leita í rómantíkina, aftur til fortíðar til að finna andann og skapa jafnvel eitthvað fallegt í 

leiðinni. Aðrir telja rómantíkina íroníska og illa fallna til þess að læra af, enda erum við mun 

upplýstari í dag en í þá daga. En er þá hægt að tengja nútíma stílbrögð beint við miðaldirnar? 

43 Björn Th. Björnsson,  Brotasilfur, bls. 79 - 80. 
44 Sama rit, bls. 80. 
45 Sama rit, bls. 82 – 87. 



Mynd 40. Verk eftir Wil-
liam Morris í anda Art’s 
and crafts.

Mynd 38. Verk eftir 
William Morris í anda 
Art’s and crafts.

Mynd 41. Brot úr Bayeux 
reflinum til samanburðar.

Mynd 39. Brot af 
Úrneskirkjunni til   
samanburðar.

Mynd 42. Victor Horta. Mynd 43. Charles 
Mackintosh.

Mynd 44. Gustav Klimt.

Mynd 45. Teikning eftir Tolkien. Mynd 46. Úr kvikmyndinni Hringadóttinssaga.
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Art’s and crafts (u.þ.b. 1860 – 1910) 

William Morris var mikill áhrifamaður um afturhvarf til fortíðar og fór aldrei leynt með það 

að hann var áhugamaður um miðaldir og gömul handrit og sótti hann efnivið og innblástur 

þangað. Hann sagði m.a. að list og handverk væri náskylt eins og raunin var með handverks-

menn miðalda. Þar voru skilin á milli listar og handverks óljós frá fyrstu tíð. Í verkum Morris 

og annarra lista- og handverksmanna gætti áhrifa fornra stíla eins og Úrnes- og Rómanska-

stílsins (myndir 38 – 41), en einnig sóttu þeir innblástur til austurlanda.46

Art nouveau (u.þ.b. 1890 – 1910) 

Nýstíllinn kom í kjölfar gagnrýni William Morris á hnignun handverksiðna. Nýstíllinn kom 

með nýjan efnivið að vinna með og nýjar tegundir skrauts og lúxus. Hugmyndirnar voru sóttar 

til austurlanda í japanska list í mörgum tilvikum og til miðalda eða jafnvel til Kelta í sumum. 

Raunar var nýstíllinn afar fjölbreyttur eftir því í hvaða landi hann kom fram. Þannig var hann  

lífrænn og náttúrulegur hjá Victor Horta í Belgíu47 (mynd 42), austurlenskari og rúmfræðilegri 

í Bretlandi hjá Charles Mackintosh48 (mynd 43) og listamaðurinn Gustav Klimt í Austurríki 

sótti m.a. innblástur til miðalda í myndlist sinni (mynd 44).49

Art’s and crafts og nýstíllinn voru bæði stefnur með afturhvarf til náttúru og handverks. 

Öllum er ljóst að forsvarsmenn þessara listastefna voru fróðir um miðaldir og sumir vildu 

endurvekja þann forna grunn. Hinsvegar tókst það ekki og iðnvæðingin hélt ótrauð áfram inn í 

20. öldina. Rómantíkin hafði á undan reynt það sama með afturhvarfi til fortíðar og ekki haft 

erindi sem erfiði. Seinna komu af og til listastefnur sem leituðu til fortíðar en þó aldrei mjög 

djúpt. Þrátt fyrir að listastefnur nútímans leiti sjaldnar andagiftar til miðalda er ýmislegt sem á 

rætur þangað að rekja. Varla er hægt að skrifa um áhrif miðalda á nútímann án þess að 

minnast á J.R.R.Tolkien50 sem var mikill fræðimaður um enska tungu og hafði brennandi 

áhuga á miðöldum. Hann eyddi frítíma sínum í að skrifa sögur þar sem sögusviðið var ekki 

ósvipað því sem gerðist á miðöldum (myndir 45 – 46). Sögurnar innihéldu ekki iðnvæðingu 

heldur landbúnað, náttúru, fornar listir og sérstaklega voru álfarnir í sögunum hans afar 

listhneigðir. Tolkien sótti andagift til miðalda en einnig í art’s and crafts stefnuna. Þegar 

46 Thomas Hauffe, Hönnun: sögulegt ágrip, Háskólaútgáfan, 1999, bls. 41. 
47 Sama rit, bls. 45. 
48 Rosalind Ormiston, Michael Robinson, Art nouveau, Flame Tree Publishing, London, 2009, bls. 132. 
49 Sama rit, bls. 44. 
50 Encyclopædia Britannica, „J.R.R. Tolkien“, sótt 04.12.2011,  
   <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/598643/J-R-R-Tolkien>.  
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kvikmyndirnar voru gerðar eftir sögum Tolkien var sérlega gaman að sjá hve vel tókst til með 

útlit og að sviðsmyndahönnuðir hafi augljóslega kynnt sér vel forna skreytilist miðalda.  

Lógó eða firmamerki eru oft tekin beint úr teikningum og táknum frá miðöldum eða unnin 

útfrá þeim. Dæmi um vel þekkt merki er hakakross nasistaflokksins. Hakakrossinn á rætur að 

rekja lengra en til miðalda og þekkist um allan heim. Hann er upprunalega tákn sólarinnar eða 

sólkross, norrænir menn notuðu hann sem tákn hamars Þórs en hann á ekkert skylt við hernað. 

Í dag þykir vinsælt að steypa rúnir í mót og selja ferðamönnum. Rúnir eiga rót að rekja til 

miðalda og höfðu/hafa sína merkingu, stundum dulda, og ætti alltaf að umgangast með 

virðingu. Því miður eru þessir fornu stafir á góðri leið með að tapa virðingu sinni endanlega í 

hendurnar á markaðssetningu og ferðamannaiðnaði. Ég læt mér nægja að birta myndir af 

nútíma firmamerkjum og bera saman við myndir og tákn frá miðöldum (myndir 47 – 48). 

Niðurstaða

Þrátt fyrir að langflestir geri sér grein fyrir því að á miðöldum voru til handverksmenn sem 

ristu í steina og skáru út í tré eru fáir sem tengja þá við heimspekilegar útfærslur, eða hvað þá 

list. Raunin er þó sú að á miðöldum fóru fram miklar tilraunir í listsköpun og þó að mikið af 

þeim hlutum sem fundist hafa séu nytjahlutir eru aðrir sem voru skreyttir af kostgæfni og 

túlkun. Þar má sem dæmi nefna rúna- og myndsteina, silfurbikara, skrautnælur og hurða-

skreytingar. Lesa má í gegnum aldirnar að túlkun hafi aukist með tímanum og náð hámarki 

rétt áður en miðöldum lauk formlega og endurreisnin tók við. Á 12. öld var frásagnatækni 

orðin afburða góð, og það góð að við getum enn í dag skilið hvað menn fyrir rétt tæpum 2000 

árum voru að bardúsa með því að skoða myndir eða handverk frá þessum tímum. Handverks-

menn á miðöldum túlkuðu viðfangsefni sín af kostgæfni og natni og litið var upp til þeirra 

sem sumir hverjir eru enn í dag nafnkunnir. Stílar miðalda þróuðust hægt og rólega og urðu 

mögulega undirstaða þess að kirkjan tók upp myndrænan frásagnastíl, þar sem almenningur á 

miðöldum gat lesið í myndmál samlanda sinna. Kirkjan vildi fá fólkið til sín og það kom til að 

hlýða á prestana þylja latneska sálma og horfa á fallegar myndir, eins og það hafði alltaf gert. 

Eftir að hafa skoðað gersemar frá miðöldum, rúna- og myndsteina, silfurskreyttar axir og hvað 

eina fer að laumast að manni sá grunur að myrku miðaldirnar hafi ekki verið eins myrkar og 

kirkjan vill meina. Í raun voru miðaldirnar erfiður tími en handverks- og listamenn þess tíma 

gerðu sitt besta og gott betur til að lýsa upp og létta tíðarandann með einstökum skraut-

munum, frásagnagleði og afburða fegurðarskyni.
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