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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um landslagsljósmyndun og áhrif hennar á skynjun, en slík skynjun 

er hluti af viðameiri ferlum og má þar nefna viðhorf til nýtingar náttúru sem og 

sjálfsmynd hópa eða þjóða. Hugtakið landslag verður skoðað út frá kenningum um 

fagurfræði þess, sem og sjónarhornum landfræðinga. Dregin verður upp mynd af 

fjölbreytileika þessara fræðasviða varðandi nálgun á hugtakið, auk þess að líta á stöðu 

ljósmyndunar í tengslum við fagurfræði, list og eiginleika. Einn frægasti 

birtingarvettvangur landslagsljósmynda, National Geographic, verður skoðaður og 

gerð grein fyrir hvaða myndsýn er birt. Söguleg yfirferð á þróun 

landslagsljósmyndunar í Bandaríkjunum og á Íslandi, með áherslu á nokkra helstu 

ljósmyndara og viðfangsefni, varpar ljósi á stefnur og áhrifaþætti á nálgun 

ljósmyndara. Sú þróun varpar skýrara ljósi á þætti ljósmynda í mótun sjálfsmyndar og 

því ferli sem í því felst. Viðtöl við þrjá vel þekkta ljósmyndara, sem allir beina 

sjónum sínum að landslagi, draga fram beinar hugmyndir og afstöðu ljósmyndara og 

skapa tengingar við kenningar sem og sögulega þróun. Með því móti fæst 

heildsteyptari sýn á viðfangsefni sem tengist í gegnum fjölbreyttar nálgananir ýmissa 

fræðasviða. 
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Inngangur 

Landslagsljósmyndun og fjölbreytt áhrif hennar, krefst yfirferðar um vítt svið. Því vil 

ég byrja á að einfalda efnið með lýsingu á stakri ljósmynd, sem setur hugtakið 

landslag í nokkurt samhengi með því að gefa því víðustu mögulegu umgjörð, áður en 

hafist er handa við að afmarka og skoða viðeigandi áhrifaþætti. Stök ljósmynd, tekin 

árið 1972 úr geimfari Apollo 17 leiðangursins á leið til tunglsins, sýnir jörðina líkt og 

bláa og hvíta marmarakúlu sem svífur í myrku tómarúmi geimsins, enda er myndin 

kölluð Blue Marble. Allar skilgreiningar og nálganir á landslag, taka til þátta sem má 

segja að séu innan þessarar ljósmyndar af jörðinni, en ritgerð þessi mun reyna að 

draga fram mynd af landslagsljósmyndun og hvers kyns áhrif hún hefur á skynjun 

fólks. Í þeirri skynjun getur falist meira en fagurfræði, því þróun landslagssýnar er oft 

á tíðum hluti af þróun sjálfsmyndar einstaklinga, hópa, þjóða, og líkt og Blue Marble 

ljósmyndin sýnir okkur, erum við öll hluti af heildarlandslagi jarðarinnar og getur 

landslag í þessum víða skilningi verið hluti af sjálfsmynd okkar allra.  

Túlkun okkar á umhverfinu og þeim félagslegu þáttum sem eru helstu áhrifavaldar í 

lífi okkar er í miklum mæli í gegnum myndræna skynjun auk texta. Sú myndsýn og 

texti sem valin er að hverju sinni til að koma upplýsingum á framfæri felur 

óhjákvæmilega í sér túlkun, sjónarhorn og vissa afstöðu til viðfangsefnisins, og mun 

leitast við að greina þessa þætti. Sjónum okkar í ljósmynd af landslagi er sömueiðis 

beint að vissum þáttum. Ríkjandi stefnur og áherslur sem birtast í myndrænni 

framsetningu, bæði af félagslegum atburðum sem og af kyrru landslagi, munu 

vafalaust um ókominn tíma hafa áhrif á nálgun ljósmyndara sem og skynjun 

almennings. Yfirferð þessarar ritgerðar felur í sér að átta sig á slíkum stefnum og 

áhrifum þeirra á landslagssýn. Nálgun ljósmyndara og birtingarmiðill ljósmyndar eru 

því aðeins grunnur sem ofan á bætast fjölmargir áhrifaþættir. 

Áhrifaþættir ljósmyndar eru margir og á mismunandi stigum ferlisins, allt frá nálgun 

ljósmyndara að viðfangsefni, birtingarmiðill og undirliggjandi áherslur þess miðils, og 

loks þau samanlögð áhrif sem af ljósmyndinni verða. Í þessari ritgerð verður reynt að 

gera grein fyrir þessum helstu áhrifaþáttum. Farið verður yfir þau fræðasvið sem 

fjallað hafa um landslag, fagurfræði landslags og listræna framsetningu þess. Gerð 

verður grein fyrir birtingarvettvangi landslagsljósmynda í tímaritinu National 

Geographic. Í kjölfarið verður söguleg yfirferð landslagsljósmyndunar í 

Bandaríkjunum og Íslandi, með áherslu á nokkra helstu ljósmyndara, viðfangsefni og 
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áhrifin af þeirri landslagssýn á samfélagið. Viðtöl við þrjá ljósmyndara, þjóna loks því 

hlutverki að veita hugmynd um mikilvægi skoðana ljósmyndara sjálfra um myndir 

sínar varðandi nálgun þeirra og þá landslagssýn sem þeir skapa. Slíkt veitir 

heimildum, rannsóknum og sögulegum stefnum raunverulegra gildi og undirstrikar 

samband vissra þátta, sem í mörgum tilfellum heimilda eru fremur niðurstöður af 

fræðilegri túlkun en síður vissa um hvað ljósmyndari telur sjálfur skipta máli. 

Hvort greina megi félagslega áhrifavalda á framsetningu landslags og loks félagslegar 

afleiðingar í tengslum við slíka skynjun eru spurningar þessarar ritgerðar.  
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Kafli 1 

Landslagið, fagurfræði og fræðin 

Skynjun á landslagi er óhjávæmileg mannlegri tilveru. Hvort sem um sé að ræða 

nútímalegt manngert umhverfi borga og bæja, eða náttúru í sinni óspilltustu mynd, er 

skynjun okkar fólgin í þeim fjölda skynfæra sem við búum yfir. Það er þó nokkuð 

ríkjandi skoðun að sjónskynið sé í nútímanum álitið mikilvægast (Karl Benediktsson, 

2007: Crawshaw og Urry, 1997), sér í lagi hvað varðar aukið magn upplýsinga sem 

berast okkur fyrir sjónir í gegnum sjónræna miðla eins og bækur, tímarit, internet og 

sjónvarp (Griffin, 2008). 

Meðal þeirra sem hvað reglulegast er vitnað í varðandi ljósmyndun (Susan Sontag, 

1973; Roland Barthes, 1982; Bourdieu, 1990) hefur nálgunin verið heimspekilegs 

eðlis og oftar með áherslu á ljósmyndir af fólki eða viðburðum fremur en landslagi 

sem slíku. Heimspeki hefur verið frjó uppspretta fyrir fræðimenn sem fjalla um 

fagurfræði landslags, og má þar nefna hugmyndir Michel Foucault (Crawshaw og 

Urry, 1997), Immanuel Kant (Brady, 2003), Jaqcues Derrida (Cherry, 2003) ásamt því 

að hugmyndir Kant um ægifegurð (sublime) er algengt viðfangsefni í skrifum um 

ljósmyndun auk þess að vera áhrifavaldur margra ljósmyndara. Þess ber þó að geta að 

hugtakið menningarlegt landslag (e.cultural landscape) hafði í yfir öld verið 

viðfangsefni landfræðinga, en hefur aðeins nýlega hlotið athygli innan heimspekinnar, 

og er athyglin þá frekar á þær breytingar sem menn hafa á landslagið (Cooper, 2010). 

Fræðileg sjónarhorn á landslag 

Þegar afmörkuð hugtök, eins og landslagsskynjun, eru skoðuð í samhengi við aðra 

þætti, eins og landslagsljósmyndun, leiðir yfirferð heimilda fljótt í ljós hversu mörg 

hugtök, kenningar og nálganir þarf að samþætta svo heildsteypt mynd verði úr. Því 

verður farið yfir nokkur þau helstu fræðasvið sem fjallað hafa ítarlega um hugtakið 

landslag, og þaðan færum við okkur nær landslagsljósmyndun, birtingarmynd og 

sögulegri þróun og áhrifum. 

Nálgun fræðaheimsins á sjónræna skynjun birtist meðal annars á sviði sjónrænnar 

menningar (e.visual culture) og gera Crouch og Lubbinen (2003) grein fyrir 

þverfaglegri nálgun fræðimanna innan sviðsins sem leiðir til þess að hið sjónræna er 

skoðað út frá þáttum sem miðla sjónrænni skynjun. Listræn framsetning landslags í 

hvers kyns formi er skoðuð ásamt upplifun fólks af umhverfi sínu í sambandi við 
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ferðamennsku og rannsóknir tengdar því sambandi. Þar er meðal annars fjallað um 

breytingar í áherslum málara varðandi viðfangsefni, litanotkun og veðurfar í verkum 

þeirra á tímum vaxandi ferðamannaiðnaðar í Evrópu um og upp úr 19.öld. Einnig er 

fjallað um  það hvernig ljósmyndarar viðhéldu áskapaðri sýn ferðamannasvæða með 

vissri framsetningu þeirra í verkum sínum.  

Kenneth Robert Olwig (2002), út frá landfræði og landslagskenningum, fjallar 

ítarlega um hlutverk og stöðu landslags í vestrænu samfélagi allt aftur til 16. aldar. 

Hann útlistar samband landslags og valds yfir landinu, og nefnir landslagsmyndir á 

bakgrunnstjöldum breskra leikhúsa sem hluta af þróun stöðugleika sem og 

samfélagsbreytinga þess tíma. Varðandi landslag Bandaríkjanna í kjölfar landnáms 

Evrópubúa, leggur hann áherlslu á breytta túlkun landnema á landslagi sem andstöðu 

við gildi Evrópu, þar sem saga og menning einkenndu landið, en Bandaríkin 

einkenndust af ósnortnum víðáttum sem mótuðu þjóðarímynd með áherslu á framtíð 

og bjartsýni fremur en sögu og hefð. 

Menningarleg landfræði hefur fjallað um landslag útfrá þeirri togstreitu náttúru og 

menningar sem einkennt hefur hugtakið, en djúpstæð vandamál felast í því hvar 

mörkin eru dregin milli þessara þátta, auk þess hvar áherslan liggur. Undirliggjandi 

áhersla hefur þó verið á landslag sem leið til að sjá og skynja, sem felur í sér 

menningarlega sem og persónulega þætti. Upphafsmaður menningarlegrar landfræði, 

var Carl O. Sauer. Áhersla hans var á vettvangsvinnu í landslaginu sjálfu sem væri 

umfram allt efnislegur veruleiki utan við umhverfi borgarinnar sem mótaðist af 

menningarlegum þáttum, áhrifum og aðlögun mannsins að landslaginu. Hugmyndir 

hans urðu grunnur menningarlegrar landfræði, en seinni tíma fræðimenn líkt og 

Cosgrove og Daniels, Duncan og Duncan, Barnes og Duncan, Barthes ofl komu þó 

fram með nýja nálgun sem lagði áherslu á að landslag hyldi yfir ríkjandi hagsumuni. 

Slíkum hagsmunum vær meðal annars viðhaldið með framsetningu landslags í formi 

texta og mynda sem ávallt fælu í sér hugmyndafræðilegan tilgang, og mætti í raun 

lesa landslag eins og texta sem birtist í framsetningunni. Hugmyndir Sauers voru 

taldar fela í sér stöðnun varðandi áhrif og aðgerðir einstaklinga, þar sem áherslan á 

menningu var slík að þeir fjölmörgu áhrifaþættir innan hennar, þar á meðal átök, hlutu 

ekki ítarlegri athygli eða gagnrýni. Hin nýja nálgun, að hluta til undir áhrifum frá 

marxisma, miðaði að því að svipta hulunni sem lá yfir hugtakinu landslag, og var 

áherslan á hið sjónræna, þar á meðal myndræna framsetningu, áberandi (Wiley, 

2007). 
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Söguleg yfirferð Denis Cosgrove á landslagi og upphaf þeirra nálgana sem mótuðu 

hugtakið og notkun þess veitir mynd af þróun sem nær allt aftur til fimmtándu aldar.  

Hugtakið hefur síðan þá ekki aðeins verið tengt því sjónræna, sem leið til að sjá, 

heldur byggði einnig á vísindalegum grunni, þar sem sjónarhornið var aðferð til að 

skapa sýn ráðandi stétta á landslag. Hann benti á að kortagerð hafi verið nátengd allri 

framsetningu á landslagi og hugmyndinni um landslag og fól einnig í sér sjónræna 

skynjun. Framsetning landslags hafi ávallt verið tengd völdum og mikilvægi þess 

landslags fyrir ríkjandi stétt hvers tíma, fyrst í formi borgarlandslags en síðar 

náttúrulegs með auknum völdum manna yfir náttúrunni. Sjónarhornið hélt síðan 

mikilvægi sínu í gegnum þróun málaralistar og landslagsmálverksins. Hugtakið 

landslag tók á sig breytta merkingu á 16.öld Bretlands þar sem yfisýn (e. prospect) 

landssvæðis af hálfu landeigenda fól í sér félagslega og pólitíska eiginleika, sem og 

hugmyndir um rými. Tengingar hugtaksins við vald, telur Cosgrove draga úr 

trúverðugleika hugtaksins sem hlutlaus lýsing á svæði, enda hafi eitt hlutverk 

landslagsmálverka í gegnum tíðina verið að varpa fram mynd stöðugleika og valds, 

laus við átök milli félagshópa. Andstaða við pósitivískar nálganir á sviði húmanískrar 

(e.humanist) landfræði, en þeim mun meiri áhersla á kortalega og myndræna 

framsetningu landslags, telur hann þó geta takmarkað möguleikana á að þróa réttmæta 

gagnrýni á hugtakið landslag (a:Cosgrove, 1984). 

Samkvæmt Jackson (1986) getur landslag ekki sem hugtak né svæði verið eingöngu 

til að styrkja eina sjálfsmynd, þó svo að landslag getur heldur aldrei falið í sér 

fullkomna sameiningu tveggja sjálfsmynda þar sem önnur verður ávallt ofan á og 

ríkjandi. Það er þó hugtakið sjálft sem felur í sér vandamál, þar sem skilgreining þess 

er ekki aðeins breytileg eftir tímum og stöðum, heldur sé notkun þess breytileg. 

Upprunaleg orðabókaskilgreining tengdist listrænni framsetningu sýnilegs hluta 

umhverfisins, og hélst sú áhersla langt fram á 19.öld. Sjónarhornið hafi því einkennst 

af upplifun listamanna og efri stéttar og var litið framhjá nýtingarþáttum landbúnaðar 

á landslaginu. Helsta þróun hugtaksins hafi síðar falist í fjölbreytileika notkunar þess, 

þar sem oft er talað um landslag vissra svæða, landslag stjórnmála ofl. Þörfin fyrir orð 

sem geta fljótt veitt mynd af aðstæðum, með vísan í umhverfi og þær tengingar sem 

þvi fylgja, er ástæða fjölbreyttar noktunar hugtaksins. Slík notkun eykst þegar staða 

okkar í heiminum þarfnast stuðnings frá umhverfinu, nokkurs konar styrkingu með 

notkun hugtaka. Slík samlíkingarþörf má þó ekki aðeins vera til styrkingar 

persónulegs heims, þar sem landslag er umfram allt raunverulegt umhverfi til 
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sameiginlegra nota. Sömuleiðis taldi hann áherslu landslagsrannsókna byggjast um of 

á fræðilegum og sögulegum gögnum, en ekki á landslaginu sjálfu frá fyrstu hendi. 

Tilraunir menningarlegrar landfræði til að skilgreina hugtakið landslag með 

nákvæmni vísindanna hafa einkennst af mikilli fjölbreytni hugtaksins vegna 

fjölmargra tenginga við önnur fræðasvið, sem hvert um sig hefur skapað sínar eigin 

áherslur á hugtakið (b:Cosgrove,1984). Fjölbreytni fræðilegra nálgana að hugtakinu 

landslag takmarka því á vissan hátt sameiginlega skilgreiningu. 

Yfirferð landslagsljósmynda er að því leytinu til heppileg viðbót til skilnings, en líkt 

og efni þessarar ritgerðar sýnir, tekur landslagið á sig vissa sögulega og félagslega 

þætti sem sjást ekki með berum augum, og þjónar víð yfirferð því hlutverki að veita 

sem skýrasta mynd af hugtaki sem er grunnur landslagsljósmynda. 

Fagurfræði landslags 

Þar sem hefðbundnar landslagsljósmyndir fela fyrst og fremst í sér sjónræna skynjun, 

og þjóna við fyrstu sýn oftar þeim tilgangi að vekja jákvæð viðbrögð, er gagnlegt að 

skoða þær kenningar sem fjalla um fagurfræði og sjónræna menningu, en þar blasir 

við vítt svið ólíkra fræða og nálgana. Það einkennist af þeim fjölda nálgana á 

fagurfræðin býður upp á, sem hver um sig byggir á  eigin forsendum, og leiða til þess 

að fagurfræði landslags þróast eftir mismunandi stefnum. 

Skrif og skilgreiningar á fagurfræði umhverfis (Berleant, 1992), fagurfræði náttúrlegs 

umhverfis (Brady, 2003) menningarlegs landslag samkvæmt Sauer (Wiley, 2007) eiga 

það sameiginlegt að veita okkur ítarlegri sýn á viðfangsefni sem tengist í gegnum 

fjölmörg fræðasvið. Arnold Berleant (1992) lætur í ljós persónulega afstöðu varðandi 

ástand umhverfismála og af hverju breyta þurfi sambandi manns við náttúru/umhverfi 

auk þess sem hann útlistar eigin huglægar upplifanir í náttúrunni með persónulegum 

frásögnum. Mikilvægi náttúrulegra/fagurfræðilegra upplifana tengir hann þörfinni 

fyrir breytingum, vegna mikilvægis fyrir andlega velmegun. 

Blandaðri nálgun má finna í skrifum Emily Brady (2003) sem mótast af samþættri 

fagurfræði þar sem áhersla á aðstæður áhorfanda (e.subject) og viðfangsefnis 

(e.object) kemur í veg fyrir að litið sé framhjá þeim fjölbreyttu þáttum sem einkenna 

huglæga og hlutlæga þætti í upplifun okkar af umhverfi. Til styrktar þeirri áherslu 

tilgreindi hún hinar ýmsu kenningar sem fjalla um skynjun umhverfis, þar á meðal 

fagurfræði Kant og kenningu um hið myndræna (e.picturesque) sem var þróuð af 

William Gilpin og fjallaði um að meta (e.appreciation) listræna og náttúrlega upplifun 
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á náttúrunni. Hún taldi fagurfræðilega menntun ekki geta átt sér stað nema með beinni 

uplifun af viðfangsefninu, hvort sem um landslag eða list er að ræða, en 

menntun/þekking á fagurfræði er nauðsynleg til að geta gagnrýnt fagurfræði. 

 

Allen Carlson (2000) bendir á þrjár nálganir á fagurfræði náttúrunnar sem tengjast 

listrænni skynjun, og er sú fyrsta tengd áherslu á formlega þætti (e.formal qualities) 

náttúrunnar, en slík áhersla er sömuleiðis ráðandi í fagurfræði lista. Seinni nálgunin, 

”scenic cult”, felur í sér að skynja og sjá landslagið sem um málverk eða ljósmynd 

væri að ræða, og með því að beina athyglinni að litum og formum, eigi sér stað 

fagurfræðileg upplifun. Landslagsmódelið byggir á sömu hugmyndum en þróaðist í 

takt við hugtakið um hið myndræna (e.picturesque). Um svipaða nálgun er að ræða, 

þar sem landslagið er skoðað líkt og málverk, en þar er megin áherslan á sjónarhornið. 

Aðstoð handhægra speglaglugga gerði þannig ferðamönnum áður fyrr kleift að sjá 

útsýnið líkt og um rammað málverk væri að ræða, og leiddi til þess að leitað var að 

vissu útsýni eða sjónarhorni í landslaginu sjálfu sem veitti slíka málverkasýn. 

Slíkar kenningar hjálpa okkur að tengja myndræna framsetningu landslags í 

ljósmyndum við þær hugmyndir sem tilgreina landslagsmálverkið sem áhrifavald í 

skynjun. Beina áherslu á fagurfræði ljósmynda má finna í verkum Jonathan Friday 

(2002) sem útlistar fagurfræði miðilsins útfrá gagnrýni sem telur ljósmyndun fela í sér 

þá eiginleika að vera spegill (e.transparent) á viðfangsefni sín, en ekki túlkandi 

(e.represantational) líkt og myndlist. Túlkandi eiginleikar fela í sér að listamaðurinn 

geti haft áhrif á útlit verksins með notkun verkfæra sinna.  Það sé eðli listrverka að 

fela í sér túlkun listamanns ásamt stjórn yfir útliti verks, en ítarlegur samanburður 

ljósmyndunar og annarar myndrænnar framsetningar sem telst listræn, sýnir þó að 

sjónarhorn og val ljósmyndara á tæknilegri útfærslu, réttlætir stöðu ljósmyndunar sem 

túlkandi miðill. Mikilvægari niðurstaða fyrir efni þessarar ritgerðar, er sú að sjónræn 

upplifun mótist ekki aðeins að því hvernig heimurinn er, heldur fremur að því hverju 

viðkomandi áhorfandi sé að leita að og hverju hann sé vanur að sjá. 

Ljósmyndun: Ó/listræn 

Sú umræða sem fjallar um stöðu ljósmyndunar sem list, má rekja til miðrar 19.aldar, 

þegar dómsstóll í París komst að þeirri niðurstöðu að ljósmyndun gæti verið list vegna 

birtingar persónuleika ljósmyndarans í verkinu. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu hélt 

umræðan áfram, og andstaða sem og stuðningur var við stöðu miðilsins sem list. Í 
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gegnum tíðina hafði ljósmyndun haft áhrif á þróun og nálgun málara á viðfangsefni 

sín, sem og öfugt. Málarar hafi þó skipst í hópa bæði varðandi afstöðu, sem og að 

viðurkenna notkun sína á ljósmyndum í málverkum sínum. Ljósmyndun hafði þó á 

síðari hluta 20.aldar sannað stöðu sína sem uppspretta lista (Scharf, 1968), án þess þó 

að hafa rofið þau upprunalegu tengsl sem miðillinn hafði við vísindi (Wilder, 2009).  

Gildi slíkrar niðurstöðu er að skapa tilfinningu fyrir almennri stöðu ljósmyndunar með 

þeim skilgreiningum sem til staðar eru, en áframhald ákveðinnar óvissu um stöðu 

ljósmyndunar sem listgrein veldur því að aðeins yfirlýsing um stöðu vissra ljósmynda 

sem list er líkleg til að hafa áhrif á skynjun almennings. Í tilfelli landslagsljósmynda 

er engin ein ríkjandi skilgreining sem tilgreinir hvers kyns myndir eru 

fagurlistaljósmyndir (e.fine art photography), en helstu áherslur virðast vera fegurð, 

túlkun listamanns á viðfangsefnið og fagurfræði áhorfandans. Óljós skilgreining og 

breytileg staða viðfangsefna ljósmynda sem list, veldur því að hugtakið list tengd 

ljósmyndun mun ekki verða þungamiðja yfirferðar þessarar ritgerðar. 

Ljósmyndin, eðli og eiginleikar 

Innsæi Susan Sontag (1973) um eðli og eiginleika ljósmynda birtist hvað skýrast í 

áherslu hennar á að ljósmynd bjóði okkur þekkingu um heiminn ef við sættum okkur 

við hana, en slíkt sé andstæða raunverulegs skilnings, þar sem skilningur felist í að 

geta neitað gildi upplýsinga, enda sé alltaf er um að ræða afmarkað brot af heildinni. 

Sontag vitnar í Fauerbach, sem taldi almenning 19. aldar hafa tekið myndræna 

framsetningu fram yfir raunveruleikann. Þróun allra iðnvæddra samfélaga sé þrátt 

fyrir það í átt að því að gera þegna sína að myndafíklum. 

Þessi gagnrýna greining á ljósmynd er í andstöðu við mun eldri hugmyndir, sem 

tengja öflun þekkingar sjónrænni skynjun, og ná aftur til heimspeki Plato og jafnvel 

fyrr (Wilder, 2009). Þó skrif um grunneiginleika ljósmynda séu oftar byggðar á 

heimildarljósmyndum eða hvers kyns mannamyndum, tel ég mega yfirfæra ýmsar 

áherslur og gildi á landslagsljósmyndun. 

Dant og Gilloch (2005) greindu áherslur Roland Barthes og Walter Benjamin 

varðandi ljósmyndir, en báðir töldu þeir ljósmyndir búa yfir sögulegum eiginleikum, 

ásamt menningarlegum áhrifum. Staða ljósmynda tengdist því að vera táknmynd 

fortíðar og nútíðar. Barthes lagði áherslu á hlutverk ljósmynda í að miðla 

upplýsingum og ættu sér stað samskipti með myndum innan menninga, en Benjamin 

lagði meiri áherslu á hlutverk gagnrýnanda í að lesa innihald myndar og snúa því yfir 



  

 14 

á tungumál. Sögulegt mikilvægi ljósmynda litu þeir þó mismunandi augum, þar sem 

Barthes taldi persónulega túlkun og skilning á innihaldi mynda mikilvægari heldur en 

söguleg tímabila í ljósmyndum og vald þeirra yfir skynjun. Báðir undirstrikuðu mátt 

mynda þar sem Barthes talaði um ljósmyndir sem merkingarbera, en Benjamin taldi 

ljósmyndir fela í sér pólitískan dóm af hendi ljósmyndara á viðfangsefni sitt. 

Samband ljósmynda og ferðamennsku 

Rannsóknir sem tengjast ferðamennsku og landslagi eru sérstaklega gagnlegar þegar 

hlutverk ljósmynda í landslagsskynjun er skoðað, þar sem tenging ferðamanns við 

landslagið getur hafa átt sér stað jafnvel áður en í ferðalagið er farið. Ljósmyndir eru 

þar einn þeirra sjónrænu miðla sem líklegir eru til að hafa veitt ferðamanni hans fyrstu 

sýn af því landslagi sem hann síðar upplifar sjálfur. 

Samkvæmt Foresta (1992) er upplifun fólks í gegnum tímarit slík að segja megi að 

fleiri hafi heimsótt tunglið heldur en raunverulega og vinsæla ferðamannstaði, þar 

sem nær allir hafa séð ljósmynd af tunglinu. Slíkt undirstrikar hversu víðtæk og 

algeng upplifun almennings af landslagi er í gegnum ljósmyndir. 

John Urry (2001) fjallar um þá gríðarlegu aukningu í alþjóðlegri ferðamennsku, sem 

felst bæði í metfjölda einstaklinga sem ferðast milli landa, auk þess sem 

sýndarferðalög með aðstoð tækninnar, t.d. fyrir tilstuðlan internetsins, aukast að sama 

skapi. Samhliða þessu eykst áhersla á viðfangsefnið meðal fræðaheims og er um að 

ræða viðbrögð stofnana til að nýta möguleika vaxandi markaðar á sviði 

ferðamennsku. Þessi markaður einkennist af fjölda samtengdra þátta á alþjóðlega 

vísu, og er dreifing ljósmynda í hvers kyns miðlum þar mikilvægur þáttur. 

Samband ferðamennsku og landslagsljósmynda og áhrifin sem þessir þættir hafa á 

hvorn annan, má skýra betur með tölfræði. Svæðin sem falla undir þjóðgarða 

Bandaríkjanna (e.National Parks Service, NPS) eru með fjölsóttustu 

ferðamannastöðum Bandaríkjanna. Árlega sækja yfir 266 miljónir manns þau svæði 

sem NPS hefur umsjón með, og eru svæðin samanlagt 84.4 miljón hektarar. Ekki eru 

öll svæðin þjóðgarðar, heldur er einnig um að ræða sögulega staði, afþreyingarsvæði 

ofl, en eiga allir sameiginlegt að hafa vissa sérstöðu og flokkast fremur sem náttúrleg 

svæði. Efnahagsleg áhrif á byggðir í kring eru umtalsverð, og var bein sala tengd 

ferðamennsku á svæðunum 7.6 biljón bandaríkjadala árið 2003. Einnig reka ríkin sjálf 

sína eigin garða, sem eru um 5.616 talsins, með um 766 miljón gesti árið 2001 og 

56.237 starfsmenn. Mikilvægi fallegs útsýnis fyrir ferðamenn samkvæmt könnunum 
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auk umfang kaups og sölu á ljósmyndum (Goeldner og Ritchie, 2006), undirstrika 

hversu samtengd landslagsljósmyndun og ferðamennska eru.  

Þegar ferðamenn upplifa landslagið af eigin raun, taka ljósmyndir, og kaupa loks 

ljósmyndabækur atvinnuljósmyndara, skapast fjölbreytt minning sem einkennist af 

áhrifum eigin skynjunar og svo upplifun á túlkun ljósmyndara af landslagi, en Chalfen 

(1979) fjallaði einna fyrstur um samband ljósmyndunar og ferðamennsku. 

Ljósmyndir af slíkum þjóðgörðum sem til sölu eru, virðast því líklegir áhrifavaldar 

þegar kemur að því að móta vissa landslagssýn. Loks má greina hlutverk ljósmynda í 

að viðhalda stöðu ákveðins landslags, sér í lagi þegar landslagið er tengt 

ferðamennsku, en umfjöllun um þróun landslagsljósmyndunar í Bandaríkjunum og á 

Íslandi mun sýna betur fram á það.  

Fjöldi tímarita sem tengjast ferðamennsku eru hátt í hundrað talsins á heimsvísu 

(Srinivas). 

 

Kafli 2 

Birtingarvettvangar landslagsljósmynda 

Hvers kyns landslagsljósmyndir koma fyrir augu almennings, er forsenda þess að 

skilja helstu þætti í mótun landslagsskynjunar sem á sér stað með ljósmyndum. Til 

þess þarf að vita hver helsti birtingarvettvangurinn er,  í hvaða miðlum, og hvort að 

greina megi ríkjandi áherslur meðal þeirra sem eiga hvað mestan þátt í að koma 

landslagsljósmyndum fyrir sjónir almennings. Það sem hafa ber í huga eru ekki aðeins 

þau áhrif sem birting ljósmyndar hefur á almenning, heldur hvaða áhrif birtingarmiðill 

hefur á val á ljósmyndum og hvaða sýn er miðlað til fólks. 

Upptalning á birtingarformum landslagsljósmynda verður seint tæmandi, en meðal 

þeirra má nefna bækur, dagblöð, listasöfn, námsefni, skýrslur um hrun hagkerfa, 

konfektkassar, dagatöl, auglýsingar, ársreikningar, internetið, tímarit ofl. Farið verður 

yfir tímaritið National Geographic vegna sérstöðu þess á heimsgrundvelli sem eitt 

þekktasta og útbreiddasta tímaritið sem veitir myndræna sýn af heiminum. Tímaritið á 

sér langa sögu, víðan lesendahóp og hefur á snærum sínum marga þekktustu 

ljósmyndara á sviði landslagsljósmyndunar, enda er landslagsljósmyndun stór hluti 

þess efnis sem birtist innan hins víðfræga gula fernings á forsíðu blaðsins.  
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National Geographic 

Collins og Lutz (1993) fara ítarlega yfir þau margvíslegu áhrif sem ljósmyndir og 

texti verða fyrir áður en efni er birt í National Geographic. Í meira en öld hefur 

tímaritið verið einn helsti miðill ítarlegrar umfjöllunar um heiminn, og eru vinsældir 

þess og virðing slík að Collins og Lutz tala um menningarlegt vald, sem felst í því að 

efnið sem birtist öðlast sannleiksgildi með því einu að vera á síðum tímaritsins. Þau 

rekja áratuga sögu stöðnunar, þar sem heimurinn var sýndur í takt við stefnur 

bandarískra stjórnvalda og virtist friðsæll og náttúrulegur. Með ójafnri framsetningu 

ljósmynda af náttúru og glaðværum frumbyggjum, virtist heimurinn í jafnvægi, og 

lokað var á veruleika félagslegs mismunar og eyðileggingu náttúru. Loks upp úr 

sjöunda áratugnum varð breyting á ritstjórnarstefnu vegna gríðarlegra 

samfélagsbreytinga sem ekki var hægt að loka augunum fyrir án þess að glata að 

lokum trúverðugleika, og má þar helst nefna Víetnam stríðið og mannréttindarbarátta 

í suðurríkjunum. Stefna tímaritsins hafði ávallt bein áhrif á nálgun ljósmyndara 

tímaritsins, þar sem engum duldist til hvers var ætlast. Hluti þess voru sérstakar 

myndatökuaðferðir, samhengi mynda og síðar meir mikil áhersla á ýkta liti. Tímaritið 

hefur ávallt haft sérstöðu, og þá sérstaklega vegna trúverðugleika innihaldsins sem 

meðal annars má rekja til yfirlýstrar stefnu tímaritsins til að fræða, en slíkt tryggir þó 

ekki að sönn mynd sé dregin upp. 

Hin skekkta sýn af heiminum sem tímaritið er talið hafa veitt lesendum stóran hluta 

útgáfutímabilsins, er niðurstaða sem tímaritið sjálft kemst að í einni af stóru 

myndabókum sínum (In Focus, 2004) þar sem á opinskáan hátt er lýst hvernig 

tímaritið hafi á tímum kreppunnar í Bandaríkjunum sniðgengið veruleika 

samfélagsins og þess í stað varpað fram litríkri, bjartri og jákvæðri sýn á stöðu mála í 

Bandaríkjunum. Greinar fjölluðu fremur um ævintýraleiðangra og fjarlægar 

menningar heldur en veruleika samtíðarinnar, auk þess sem notkun loftljósmynda 

jókst gríðarlega.  

Að undanskildri ábyrgð þeirra miðla sem birta ljósmyndir, hefur einnig verið rætt um 

getu almennings til að greina myndræna þætti og merkingu þeirra. Þar séu hugtökin 

fjölmiðlalæsi og myndlæsi mikilvæg, en þó svo að þau hafi í notkun runnið í eitt, er 

skilningur á hvoru þeirra fyrir sig nauðsynlegt til raunverulegs skilnings. Áhersla 

fræðimanna hafi um of verið á rituð gögn en litið framhjá sjónrænum þáttum 

fjölmiðla, þar sem fjöldi þátta hafa áhrif á framsetningu veruleikans. Þar má nefna 
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tæknilegar og sjónrænar aðferðir við ljósmynda og kvikmyndatöku sem hafa áhrif á 

skynjun á atburði. Kannanir meðal háskólanema bentu til þess að hæfni þeirra til að 

greina sjónræna þætti ljósmynda væri mjög takmörkuð. Þess ber að geta að áherslur 

slíks fjölmiðlalæsis í heild sinni er hugsað sem nokkurs konar vörn ungmenna sér í 

lagi gegn neikvæðum áhrifum fjölmiðla, þar á meðal ofbeldis og félagslegra 

staðalmynda (Griffin, 2008). Þeir sem skoða ljósmyndir eru fremur taldir geta greint 

undirliggjandi pólitískar áherslur eða takmörk í heimildarljósmyndum heldur en þær 

undirliggjandi áherslur sem felast í landslagsljósmyndum (Southall, 1999). 

Að lokum ber að nefna stuttlega annan birtingarvettvang sem hefur mikið vægi þegar 

kemur að því að móta nálgun ljósmyndara að landslagi með beinum hætti. Þau áhrif 

birtast í tímaritinu Outdoor Photographer sem var stofnað 1985, gagngert fyrir 

jaðarhóp nátturuljósmyndara. Mikilvægi tímaritsins, ásamt almennum áhrifum 

fræðslu, leiðbeininga ofl, er flokkun þeirra á landssvæðum til ljósmyndunar. Þar 

hljóta þjóðgarðar Bandaríkjanna styrkingu stöðu sinnar, og sjónum ljósmyndara er 

beint að þeim landssvæðum sem teljast búa yfir sérlegri fegurð og kostum. Flokkunin 

er bæði í formi vals frægra ljósmyndara, starfsmanna tímaritsins og lesenda á 

fallegustu og mest heillandi stöðum til landslagsljósmyndunar, og má þar greina 

viðhald vissrar landslagssýnar eftir viðfangsefnum. 

Kafli 3 

Þróun landslagsljósmyndunar í Bandaríkjunum 

Hinn mikli fjöldi skilgreininga og nálgana á landslag, fagurfræði og áhrif ljósmynda, 

takmarkar niðurstöður, og mun ég því nálgast þróun landslagsljósmynda í 

Bandaríkjunum með áherslu á takmarkaðan fjölda ljósmyndara og viðfangsefni, sem 

eiga það þó sameiginlegt að geta talist hafa haft mótandi áhrif. Sú niðurstaða byggist á 

stöðu ljósmyndara, mynda þeirra og viðfangsefna. Vonast ég til að slíkt veiti skýrari 

sýn á raunverulegt hlutverk ljósmynda í mótun landslagsskynjunar og áhrif slíkrar 

skynjunar í víðara samhengi. Sams konar yfirferð verður notuð fyrir íslenska 

landslagsljósmyndun. 

 

Íbúar Bandaríkjanna á 19.öld voru afkomendur Evrópubúa. Því fylgdu áhrif frá 

Evrópu á ýmsum sviðum, en varðandi landslagssýn og skilgreiningu landslagsins 

birtist minnimáttarkennd gagnvart sögufylltu landslagi Evrópu. Landslag 
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Bandaríkjanna og hins ósnortna vesturs sérstaklega var eins og óskrifað blað, ungt og 

ferskt landslag sem einkenndist af möguleikum framtíðar í stað þeirrar fortíðar sem 

Evrópa táknaði, þar sem landslagið þótti þreytt og notað (Solnit, 2003).  

Ljósmyndarar sem mynduðu víðátturnar í vestri störfuðu flestir fyrir opinbera og 

einkaaðila eins og jarðfræðileiðangra, námu og járnbrautarfyrirtæki. Ríkjandi 

hugmyndafræði almennings sem fluttist búferlum eða starfaði á þessum svæðum 

einkenndist af nýtingu landsins og voru í beinni andstöðu við hugmyndir þeirra sem 

tengdu náttúruna háleitari hugmyndum um einveru óbyggðana (Foresta, 1992). 

Tilgangur jarðfræðileiðangranna var tvíþættur. Í fyrsta lagi að kanna jarðlög og 

jarðfræði og greiða þannig götu iðnaðar með nýtingu á svæðunum, og hins vegar 

kortagerð og ljósmyndun, en hvorutveggja veita ákveðna leið til að sjá og skynja 

landslagið. Báðir þessir þættir fálu í sér að eigna yfirvöldum landið (Trachtenberg, 

1989). Því gæti virst að ekki væri rúm fyrir rómantíska fagurfræði ljósmynda sem 

hömpuðu ósnortnu landslagi þegar kröfur vaxandi íbúafjölda á auðlindir héldu áfram 

að aukast. En þó svo að ljósmynd sé tekin, er ekki víst að hún hljóti útbreiðslu, náð 

eða hafi áhrif, og er því vert að skoða fremur hvaða myndsýn af þessu áður óséða 

landslagi kom fyrir sjónir almennings og hvernig hún átti þátt í að móta 

landslagsskynjunina og hafa víðari félagsleg áhrif. 

Fallegar ljósmyndir úr jarðfræðileiðöngrum voru notaðar í politískum tilgangi, til að 

ginna landnema (e.settlers) vestur á boginn og sem grunnur fyrir stofnun 

þjóðgarðakerfisins (Pool, 1999). Myndir Timothy O´Sullivan úr slíkum leiðöngrum 

19. aldar fólu í sér menningarlegan ramma, og birtist innan þess ramma sýnileg ferli 

landkönnunar og landnáms (e. settlement) (Clarke, 1997). Á myndum O´Sullivan má 

oft sjá tákn ferðalags manna yfir landslagið, og er ein sú frægasta af eyðimörk með 

hestvagn á leið yfir landslagið. Slík menningarleg viðmið voru einkennandi fyrir 

ljósmyndara 19.aldar, hvort sem um var að ræða í Bandaríkjunum eða 

landslagsljósmyndun í miðausturlöndum, sem hafði biblíuna sem grundvöll 

viðfangsefna og leit þannig gjarnan fram hjá vissum veruleika samtíðarinnar (Marien, 

2002). Gríðarlegur áhugi ljósmyndara á Yosemite, sem í dag er þjóðgarður, má rekja 

allt til ársins 1861 þegar Carleton Watkins hóf að ljósmynda þá tilkomumiklu 

náttúrufegurð sem svæðið varð frægt fyrir. Slíkar myndatökur fóru fram bæði á 

vegum fyrirtækja og jarðfræðileiðangra, en sömuleiðis á vegum ljósmyndaranna 

sjálfra, og voru þá myndir seldar almenningi eða gefnar út í bókum. Í myndum  
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ljósmyndaranna sem mynduðu vestrið var náttúran sögulaus og hurfu frymbyggjar og 

átök úr vitund áhorfandans (Solnit, 2003). Söguleysið, sem átti eftir að viðhaldast með 

svipuðum nálgunum ljósmyndara 20.aldar á þjóðgarðana, fól í sér að ljósmyndir 

sýndu landslag án  sýnilegrar tilveru og langrar sögu frumbyggja Norður Ameríku, 

sem vegna fjölgunar landnemabyggða og markvissra búferlaflutninga frá austurströnd 

Bandaríkjanna til vesturs, höfðu neyðst til að flytja vestar eftir því sem landssvæði 

þeirra féllu í hendur landnema og yfirvalda. Sú átakasaga hófst á austurströndinni við 

upphaf 17.aldar, og stóð allt fram til 1890, þegar síðasti meiriháttar bardaginn átti sér 

stað. Flóð landnema vestur á bóginn og inn í hin gríðarlegu eyðimerkursvæði, fól í sér 

ferli tilfærslu frumbyggja á verndarsvæði sem voru í flestum tilfellum mun lakari til 

búsetu, og hafði frumbyggjum Kaliforníu fækkað úr 100.000 í um 30.000 á árunum 

1849 til 1860 (Olson og Wilson, 1986). Slíkt söguleysi verður þó að taka með vissum 

fyrirvara þegar rætt er um yfirlýsta afstöðu ljósmyndara gagnvart því sem ekki birtist 

á myndum hans, enda fjölmargir áhrifaþættir sem liggja að baki nálgun hvers og eins. 

Auk þess hafði brottflutningur frumbyggja af mörgum svæðum átt sér stað áður en 

ljósmyndara hófu að mynda viss landssvæði. 

Nafnagjöf á landssvæðum fólu oft í sér nöfn frá frumbyggjum, og er Yosemite rakið 

til þess heitis sem nærliggjandi hópar Miwok frumbyggja kölluðu frumbyggja 

Yosemite dalsins , en nafnið þýðir morðingjarnir, þó svo að hópurinn sjálfur notaði 

nafnið Awooni eða Owwoni. Frumbyggjar dalsins voru neyddir í burtu árið 1851 af 

herliði samsettu af námuverkamönnum frá svæðinu (Anderson, 2004). Virðist þetta 

vera hin eina birtingarmynd þeirrar fortíðar og sögu sem ljósmyndir gátu ekki sýnt, en 

algengt er að titlar landslagsmynda feli í sér nafn svæðisins. Hvort almenn vitneskja 

um merkingu staðarheita sé fyrir hendi, og því stöðug eða virk tenging við söguna 

sem annars birtist ekki, er efni ítarlegri yfirferðar heimilda en hér gefst kostur á. 

 Uppgötvun Yosemite dalsins um miðja 19.öld veitti Bandaríkjamönnum náttúrulegt 

kennileiti sem gat keppt við þau frægustu í Evrópu varðandi fegurð, en hafði það 

forskot að búa yfir fersku yfirbragði hins óspillta. Viss menningarleg þjóðernishyggja 

fólst í samanburði slíkrar náttúru við hæð dómkirkna Evrópu. Þróun dalsins sem 

ferðamannastaðar hófst nær um leið, og sameinuðust athafnamenn, listamenn og 

þingmenn auk hagsmunaaðila, til að festa hann í sessi í þjóðarvitundinni. Árið 1859 

birtist fyrsta ljósmyndin frá dalnum, og varð hlutverk ljósmyndara í að skapa sýn af 

svæðinu jafn mikilvægt og verk málara, auk þess sem að fjölföldun ljósmynda kom 

þess kyns sýn fyrir augu mun fleiri. Rökin sem beitt voru til verndunar svæðisins og 
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notkunar þess sem ferðamannastaðar fólu í sér mikilvægi þess að almenningur hefði 

aðgang að slíkri náttúru, en auk þess voru gríðarlegir hagsmunir í húfi fyrir 

ferðamannaiðnaðinn, járnbrautarfyrirtæki ofl. Stofnun þjóðgarðsins árið 1864, þess 

fyrsta í Bandaríkjunum, fól í sér menningarlegt afrek, en forsenda alls þessa var þó að 

breyta skynjun fólks varðand landslag fjalla. Talsmaður fegurðar og mikilvægis fjalla 

fyrir bandaríska þjóð var John Ruskin, og styrktu skrif, málverk og ljósmyndir með 

tímanum slíka fagurfræði (Sears, 1989). 

Notkun og áhrif ljósmynda eru skýr þegar er litið til þess að árið 1861 hafi 

ljósmyndarinn Carleton Watkins sýnt 30 stækkaðar ljósmyndir af Yosemite auk 100 

minni ljósmynda á sýningu í New York. Talið er að myndirnar hafi haft bein áhrif á 

Abraham Lincoln Bandaríkjaforseta þegar hann skrifaði undir lög til verndunar 

Yosemite og lagði þar með grunninn að stofnun þjóðgarðskerfisins (Department of 

Photographs, 2004).  

Umfram hin afmörkuðu svæði sem urðu þjóðgarðar, líktust gríðarmikil landssvæði 

vestursins stórum landslagsgörðum, og urðu tákn fyrir þjóðarímynd Bandaríkjanna, 

enda voru svæðin svo ólík skipulegum landslagsgörðum Bretlands að því leyti að þeir 

virtust frekar vera skapaðir af guði en mönnum. Slík landslagssýn birtist einnig í 

skrifum manna eins og Henry David Thoreau og Ralph Waldo Emerson, sem höfðu 

síðar áhrif á John Muir (Olwig, 2002), sem stofnaði náttúruverndarsamtökin Sierra 

Club og mótaði hugmyndafræði þeirra.  

Slíkar hugmyndir í formi hugsæisstefnu (transcendentalism) má greina í ljósmyndum 

William Henry Jacksons af svæðum eins og Miklagljúfrinu, en þær einkenndust af 

andlegri upplifun og þeirri ægifegurð sem fólst í aðkomu mannsins að slíkri dýrð, en 

einnig var Jackson mikill áhrifavaldur við stofnun þjóðgarða Bandaríkjanna (Clarke, 

1997). Við upphaf tuttugustu aldar hafði grunnur landslagsljósmyndunar í vestari 

hluta Bandaríkjanna þegar verið lagður með ljósmyndum Carleton Watkins, William 

Henry Jackson og Timothy O´Sullivan ofl. Þessir ljósmyndarar komu frá ólíkum 

bakgrunni, og hafði O´Sullivan meðal annars ljósmyndað borgarastríðið í 

Bandaríkjunum, en áttu það sameiginlegt að ljósmynda vestrið í störfum sínum fyrir 

jarðfræðileiðangra. Þjóðgarðar höfðu verið settir á fót og með því staðfesting á 

almennt samþykktum náttúruperlum í eigu þjóðarinnar.  

Undanfari róttækrar breytingar á nálgun ljósmyndara átti sér stað árið 1917, þegar 

skýrar og raunverulegar ljósmyndir Paul Strand léttu andrúmsloftið sem 

myndastefnan (e.pictorialism) hafði lagt á hugtakið listrænar ljósmyndir. Strand taldi 
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vísindin hafa verið jákvæð viðbót við listina í formi ljósmynda, sem fyrir vikið hélt 

stöðu sinni sem list (Goldberg & Silberman, 1999). Tilkoma nýrrar stefnu í 

ljósmyndun í kjölfar Strand, sem átti þátt í að móta landslagsljósmyndun, kom fram 

um 1932 með f.64 hópnum sem samanstóð af 11 ljósmyndurum á Vesturströnd 

Bandaríkjanna. Nálgun þeirra fólst meðal annars í því að skapa eins skýrar ljósmyndir 

og tæknilega væri hægt. Sýn ljósmyndarans á viðfangsefnið, í formi og 

myndbyggingu, ásamt tæknilega þróaðri nálgun, fól í sér brotthvarf frá ríkjandi stefnu 

myndastefnunnar sem einkenndist fremur af nálgunum málaralistar (Hostetler, 2004). 

Aðeins hluti hópsins lagði áherslu á landslag, en Ansel Adams notaði nálgunina á 

Yosemite þjóðgarðinn í marga áratugi og átti eftir að verða leiðandi afl í 

landslagsljósmyndun. Nálgun Adams fól í sér persónulega sýn og túlkun sem tók til 

innri upplifunar einstaklings, en þó með þeirri tæknilegu og skörpu nálgun sem 

einkenndi stefnu f.64 hópsins. Nálganir ljósmyndara á þjóðgarðinn höfðu farið í 

gegnum ýmis tímabil, þar á meðal mýkri myndir myndastefnunar (e.pictorialism), en 

þær birtust sem mótvægi við hinar markaðsvænu myndir sem seldar voru 

ferðamönnum (Watts, 2006). Staða Adams sem helsti ljósmyndari Yosemite á rætur 

að rekja til aðkomu hans að náttúruverndarsamtökunum Sierra Club. Birting þeirra á 

myndum hans, notkun þeirra í verndunarskyni og loks persónulegt starf Adams fyrir 

samtökin sem meðal annars fólst í að sannfæra stjórnmálamenn um gildi verndunar 

landssvæða sem þjóðgarða, voru veigamiklir þættir í velgengni hans. Myndir hans eru 

taldar hafa haft afgerandi áhrif á Franklin D. Roosevelt þegar kom að verndun Kings 

Canyon Park sem þjóðgarðs um 1940 (Sierra Club.). Til að forðast misskilning, skal 

tekið fram að ljósmyndir Watkins ofl frá 19.öld voru síður undir áhrifum myndastefnu 

heldur svipaði meira til mynda Adams, og er því breytingin í kjölfar f.64 hópsins 

fremur breyting á listrænni og fagurfræðilegri skilgreiningu ljósmynda. 

 

Endurskoðun/skilgreining landslags Bandaríkjanna 

Dave Hickey (1999) vitnar í listamanninn Oscar Wilde og mannfræðinginn Claude 

Levi Strauss, sem hvor um sig töldu menningar skapa sína eigin menningarbundnu 

náttúru, það er, samkvæmt Wilde, að listgreinar væru notaðar til að birta og túlka 

menninguna í formi náttúru. Strauss bætti við þessa hugmynd með því að halda því 

fram að megin verkefni menninga sé að nota listir og vísindi til að skapa og viðhalda 
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vissri sýn sem greinir á milli náttúru og menningar. Það er því athyglisvert að skoða 

þá stefnu sem kemur fram sem andstæð túlkun við fyrri ríkjandi stefnur. 

Sýningin New Topographics árið 1975 sameinaði verk 10 ljósmyndara sem sýndu 

landslagið í andstöðu við ríkjandi landslagsmyndir. Áhrif manns á umhverfi sitt voru 

undirstrikuð og vísuðu myndir í þætti eins og byggingarframkvæmdir, bíla og 

afþreyingarvenjur Bandaríkjamanna, og er slík nálgun talin vera hluti af 

samtímaumræðum um menningarlega landafræði. Stefnan hafði þau áhrif að sú 

aðgerð að lýsa landslaginu, í þessu tilfelli með ljósmyndum, fól í sér mikla ábyrgð á 

hendur ljósmyndara. Þetta var hluti af þeim áherslubreytingum sem áttu sér stað og 

var sett spurningarmerki við margt af því sem hefðbundin landslagsljósmyndun stóð 

fyrir. Viðfangsefni mynda breyttust, texti var notaður til að undirstrika boðskap og 

innihald mynda fól í sér erfiðar spurningar um afleiðingar iðnaðar og hlutverk hins 

ægifagra í samtíma ljósmyndalist (Foresta, 1992).  

Að túlka náttúruna og landslagið er sameiginlegt öllum menningum, en myndræn 

framsetning er þó fremur bundin við menningu Norður Evrópu, þar sem Islam og 

Gyðingdómur halda fjarlægð við náttúruna og notast aðeins við orð, og áhersla Suður 

Ameríku er frekar á tákn tengd dýrum eða líkamanum. Að þessu leyti má greina vissa 

trúarþætti í túlkun á landslagi í gegnum ljósmyndir, þar sem náttúran/landslagið birtist 

sem helgitákn, og hafi notkun landslagsljósmynda af hálfu Sierra Club verið sams 

konar eðlis, þar sem staðfestur var veruleiki mikilfenglegrar fortíðar, líkt og 

Edensgarður, en um leið loforð um framtíð slíks garðs. Nálgun New Topographics 

ljósmyndara glímdi því við sterka trúartengingu sem einnig birtist sem hefðbundin 

gildi varðandi fagurfræði landslagsins (Hickey, 1999). 

Slíkar nálganir jukust með tímanum, og í tilfelli Yosemite þjóðgarðs, markaði andlát 

Ansel Adams tímamót í fjölbreyttari og persónulegri nálgunum á svæðið, þar sem 

verndunarsjónarmið viku fyrir fjölbreyttari og persónulegri tjáningu (Watts, 2006). Þó 

skal þess geta að slíkar nýjar stefnur og ljósmyndir í andstöðu við ríkjandi gildi eru 

líklegri til að birtast á listrænni vettvangi og forsendum heldur en ljósmyndir sem 

seldar eru ferðamönnum í þjóðgarðinum sem vinsælar ljósmyndabækur. Því er ekki 

hægt að segja að þessi nýja sýn hafi á neinn hátt tekið yfir, þar sem sú fyrri er líklegri 

til að halda sessi og ná fyrir augu fleiri einstaklinga.  
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4 Kafli 

Ísland við fyrstu sýn  

Þegar litið er á þá landslagssýn sem fram hefur komið á Íslandi, er vert að nefna að 

fyrstu myndrænu framsetningar íslensks landslags komu frá erlendum aðilum sem 

heimsóttu landið fyrr á öldum, og voru teiknaðar myndir sem sýndu hin ýmsu 

landssvæði landsins í sérkennilegum hlutföllum, þar sem hlutföll virtust svo ýkt að 

hólar urðu fjöll og fjöll að fjallgörðum og varð viðfangsefnið illþekkjanlegt. Sérstöðu 

Íslands má tengja þáttum eins og veðurfari, jarðfræðilega ungt landslagi og virkt, 

fjöldi ferðamanna og lágur aldur þjóðar sem á sér stutta sögu lýðveldis og 

efnahagslegra framfara. Allir þessir þættir eiga þátt í að móta vettvang 

landslagsljósmyndunar. Gert verður grein fyrir brautryðjendum á sviði 

landslagsljósmyndunar og hvaða þættir höfðu áhrif á nálgun þeirra. Einnig verður 

fjallað um landslagsskynjun í gegnum ljóðlist, en notkun ljóða í baráttu virkjunarsinna 

sem og andstæðinga þeirra á fyrri hluta 20.aldar, má greina sem forvera notkunar 

ljósmynda þegar nær leið 21.öldina. 

Þróun íslenskrar landslagsljósmyndunar 

Staða atvinnu og byggðamála á Íslandi allt fram á 20.öld einkenndust af landbúnaði, 

og var andstaða ríkjandi afla við borgarmyndun og fólksflutninga úr sveit sem gerði 

það að verkum að meirihluti landsmanna bjó í sveitum landsins (Gunnar Karlsson, 

2001). Sú bylting í búsetuþróun, sem fól í sér að 90% landsmanna höfðu flust í 

þéttbýli, hafði áhrif á náttúrusýn landans. Þar sem jarðbundin nytjahyggja réð ríkjum 

á tímum skorts og fátæktar, krafðist rómantísk fegurðarsýn þess að náttúran ógnaði 

ekki tilveru og lífi fólks. Þessar tvær stefnur sameinuðust þegar fram liðu stundir með 

upphafningu náttúrunnar en einnig í formi framfara. Upp úr 1977 hafi nytjahyggjan 

byrjað að lúta í lægra haldi fyrir náttúrunni, sem varð ofan á sem sameiningartákn í 

þjóðernisstefnu og tengdist í auknum mæli náttúruvernd. Nú telst óspillt og villt 

náttúra fremur vera auðlind heldur en ögrun við siðmenninguna. Þessir þættir ásamt 

fleirum voru hluti af mótun á náttúrusýn Íslendinga þar sem þjóðerniskennd gegndi 

markvissu hlutverki. Þó svo ekki sé hægt að segja að áhersla á náttúru hafi birst í 

sjálfstæðisbaráttunni sjálfri, er hugtakið ættjörð lykilhugtak í sjálfsvitund allra 

nútímaþjóða, og birtist hvað skýrast á Íslandi í formi náttúruljóðsins (Guðmundur 

Hálfdánarson, 1999). 
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Yfirlit helstu brautryðjenda á sviði landslagsljósmyndunar mun veita nokkra hugmynd 

um hlutverk ljósmynda í þróun íslenskrar landslagssýnar. 

 

Sigfús Eymundsson varð fyrsti íslenski ljósmyndarinn til að gera fagið að lífsstarfi, 

árið 1871, og markaði þannig þáttaskil í íslenskri ljósmyndun. Ferðamenn sem komu 

til Reykjavíkur versluðu af honum ljósmyndir og má þar nefna myndir af Gullfoss, 

Geysi, Heklu og Þingvöllum (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001). 

Meðal þeirra ljósmyndara sem fylgdu og átti sérlega stóran þátt í að móta 

landslagssýnina sem birtist innanlands sem og utan um og upp úr aldamótum 1900 var 

Magnús Ólafsson. Hann seldi erlendum ferðalöngum ljósmyndir og er talinn vera 

fyrsti íslenski ljósmyndarinn sem sérhæfði sig í landslagljósmyndun. Sérstaða hans 

fólst meðal annars í því hversu víða um land hann ljósmyndaði og taldi hann 

mikilvægt að mynda sem flesta hluta landsins. Afstaða hans birtist skýrt í 

styrkumsókn til Alþingis árið 1909, þar sem hann heldur því fram að ljósmyndir af 

fallegri náttúru landsins glæði ekki aðeins föðurlandsást, heldur geti einnig haft 

jákvæð áhrif á komu erlendra ferðamanna til landsins (Inga Lára Baldvinsdóttir, 

2000). 

Linda Ásdísardóttir (2008) rekur feril eins fremsta ljósmyndara Íslands á fyrri hluta 

20.aldar, Vigfús Sigurgeirssonar, en hann átti stóran þátt í að koma landinu fyrir 

sjónir umheimsins með þáttöku sinni á heimssýningunni 1939 í New York auk 

sýninga í þýskalandi og víðar. Jákvæð viðbrögð erlendis voru túlkuð af Íslendingum 

sem sigur íslenskrar náttúru. Landslagssýn Vigfúsar fól í sér helstu þætti þeirra 

breytinga sem áttu sér stað á fyrri hluta 20.aldar. Búferlaflutningar úr sveit í borg 

ásamt tækniframförum og möguleikum ferðaþjónustu birtust í landslagsmyndum hans 

sem sameinuðu fegurð, kyrrð og blíðviðri íslenskrar náttúru, ásamt stolti á framförum 

sem birtust í mannvirkjagerð og samgöngum. Nálgun hans á fyrri hluta ferilsins var 

rómantískari og sýndi hrikalegri útgáfu af landinu, en hann hvarf frá þeirri myndsýn 

sem margir aðrir ljósmyndarar þess tíma aðhylltust. Þess í stað hafi hann fremur 

skapað landslagssýn sem var hentugri sem landkynning og jók aðdráttarafl fyrir 

erlenda ferðamenn, og birtist sú sýn greinilega í ljósmyndabók sem gefin var út af 

Ísafoldarprentsmiðju í samstarfi við Ferðafélag Íslands árið 1938, með friðsælum 

landslagsmyndum (Inga Lára Baldvinsdóttir, 2001). Bókin var talin mikilvæg sem 

tenging við endurminningar kunnugra sem og að auka áhuga annara á fjölbreytni 
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íslenskrar náttúru. Þjóðarstoltið sem birtist á mörgum mynda hans var hluti af 

birtingarmynd sterkra strauma þjóðerniskenndar sem blésu um Evrópu. Áður hafði 

hann gefið út ljósmyndabókina Myndir frá Íslandi árið 1930, sem einkenndist af 

fortíðarbrag og rómantík, og voru háleitari en seinni tíma myndir hans. Þó lítið hafi 

farið fyrir bókinni, þá var hún aðeins hluti af víðtækari sölu Vigfúsar á ljósmyndum til 

ferðamanna. Þörf þess að kynna Ísland sem áfangastað fyrir ferðamenn einkenndi 

verk Vigfúsar, en er sömuleiðis talin hafa gegnsýrt íslenska landslagsljósmyndun allt 

fram til dagsins í dag(Linda Ásdísardóttir, 2008). 

Guðmundur Hálfdánarson (1999) bendir á svipaða sýn sem birtist í ættjarðarljóðum, 

og líktust textum landkynningarbæklinga, nema verið var að telja landsmönnum trú 

um ágæti íslenskrar náttúru. Ferðamennska og tenging hennar við landslagssýn hefur 

haldist allt til þessa dags, þar sem hagsmunir ferðaþjónustu eru nú lykilatriði þegar 

kemur að umræðum um iðnað og virkjanir, og hefur áherslan fremur verið á 

sjónmengun heldur en beina umverfismengun  

Vöxtur í ferðamennsku hefur haldist í hendur við útgáfu ljósmyndabóka sem sýna 

landslag Íslands í ýmsum útfærslum. Fjöldi bóka er mikill, og sérhæfa sig margir 

ljósmyndarar á því sviði. Landslagssýnin sem birtist á síðum þessara bóka er 

fjölbreytt eftir vali á svæðum, árstíðum og veðrum, en fljótlega má þó greina að sum 

svæði njóta vissrar sérstöðu. Þar sem stór hluti þessara bóka, sem markaðssettar eru 

fyrir ferðamannamarkað, eru eftir íslenska ljósmyndara, má spyrja sig hvort að 

landslagssýn þeirra sé annars eðlis en erlendra aðila. Þó spurningunni verði ekki 

svarað hér, hefur fjöldi erlendra ljósmyndara og ferðalanga myndað landið og bækur 

gefnar út, en ljósmyndir erlendra ferðamanna má rekja allt aftur til 1875 (Sigurjón 

Baldur Hafsteinsson, 1997).  

Gagnkvæm áhrif ferðaþjónustu og ljósmyndunar á Íslandi, urðu því samtengdir þættir 

allt frá upphafi íslenskra landslagsljósmynda, og má þar greina sams konar þróun og í 

Bandaríkjunum. Aðkoma Ferðafélags Íslands að útgáfu ljósmynda og not þeirra af 

þeim tengist áherslum á vissa tegund af ferðamennsku, tengd útivist, og má greina 

sameiginlega þætti, sbr birting mynda Vigfúsar á Íslandi, og Adams í Bandaríkjunum 

á vegum Sierra Club. Bæði félögin leggja áherslu á verndunarsjónarmið, en þau eru 

þó víðtækari og yfirlýstari sem stefna hjá Sierra Club. 
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Ægifegurð Íslands 

Þróun landslagsmynda í útgáfum Ísafoldarprentsmiðju á fyrri hluta 20 aldar, fól í sér 

markvissa þróun frá rómantískri nálgun, í takt við sófamálverkið (Anna Jóhannsdóttir 

og Ástráður Eysteinsson, 2010) yfir í tilfinningaríka og kröftuga myndsýn, þar sem 

harka landsins og váveður fengu að njóta sín (Linda Ásdísardóttir, 2008). 

Þessi þróun hefur ekki leitt til þess að almenn nálgun ljósmyndara síðari tíma felist 

eingöngu í hrikalegri og hrárri einkennum landsins, en hefur þó gert slíka náttúrusýn 

að hluta af fagurfræði Íslandsmynda, og má þar nefna landslags/mannamyndir RAX, 

forsíðumynd Lost in Iceland bókar Sigurgeirs Sigurjónssonar og myrka fjallasýn í 

myndum Thorsten Henn svo fátt eitt sé nent. Ísland er í nokkurri sérstöðu hvað varðar 

áhrif veðurs og árstíða. Árstíðarskipti fela í sér gífurlega breytingu á birtu og litum, 

ásamt því að skýjafar er mun ægilegra um vetrarmánuðina. Í þessu getur falist 

heillandi sýn á landslag sem undirstrikar kraft náttúrunnar, ólíkt kyrrum 

sumarmyndum sem bjóða manni ekki birginn á sama hátt. Meðal ljósmyndara um 

allan heim er birta Íslands víðkunn, sér í lagi þegar sól er lágt á lofti. Einnig spila virk 

eldfjöll stórt hlutverk í landslagsmyndum íslenskra samtímaljósmyndara, en 

samkvæmt Sigurjón Baldri Hafsteinssyni (1997) hafði eldvirkni og óreiða náttúru 

Íslands verið kennileiti landsins í augum erlendra ferðamanna allt frá 18.öld.  

Þó svo að landslag og veðurfar séu samtengdir þættir, hefur áhersla fræðaheimsins 

ávallt verið á landslag sem fast yfirborð, og í raun verið litið framhjá áhrifum 

veðurfars, þrátt fyrir mikil áhrif þess á skynjun og upplifun af landslagi (Ingold, 

2005). 

Sú ímynd sem felst í myndum af auðn, hrjóstrugu landslagi og váveðrum, má telja 

heillandi sýn þegar litið er til þess að stór hluti vesturlandabúa býr í fjölmennum 

borgum þar sem náttúrulegt umhverfi, kyrrð og ró er víðsfjarri. Óblíð náttúra ekki 

lengur tákn hættu heldur tækifæri til andlegrar hvíldar og einveru. 

Fossana fagurfræði: átök um sjálfsmynd þjóðar 

Eitt helsta átakamál í sögu íslenskrar atvinnuuppbyggingar hefur verið í tengslum við 

virkjun fallvatna. Hin gríðarlega óbeislaða orka hefur með tímanum verið virkjuð og 

nýtt til þess að uppfylla þarfir heimila, fyrirtækja og stóriðnaðar á 20.öldinni. Að baki 

þessari  orku eru fallvötn sem eru eitt höfuðeinkenna íslenskrar náttúru, líkt og 

rannsóknir Unnar Birnu Karlsdóttur (2010) sýna, en hún hefur fjallað um náttúrusýn 

og nýtingu fallvatna á Íslandi frá upphafi 20.aldar fram til 2008, og þá helstu þætti 
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sem hafa mótað þá náttúrusýn. Hún undirstrikar þar hlutverk náttúruljóðsins við 

upphaf 20.aldar í baráttu andstæðra hugmynda um nýtingu fallvatna. Þar var Einar 

Benediktsson í forsvari ljóðskálda sem voru virkjunarsinnar, en Þorsteinn Erlingsson 

meðal andstæðinga. Aðdáun á fossum og ættjarðarást voru samofnir þættir tengdir 

þjóðernissinnaðri upphafningu á íslenskri náttúru. Þó svo umfjöllun hennar nái allt 

fram að nýjustu og umdeildustu virkjunarframkvæmd Íslands, Kárahnjúkavirkjun, 

verðum við að skoða verk annars fræðimanns til að átta okkur á hlutverki ljósmynda 

við mótun á landslagssýn í tengslum við virkjun fallvatna. Karl Benediktsson (2007) 

tilgreindi þrjár meginstefnur innan fræðanna þegar kemur að því að brúa bilið milli 

náttúru og samfélags/menningar. Hagfræðileg, félags og menningarlegar nálganir, og 

loks viðbragðanetskenning (e.actor-network kenningar), eiga það allar sameiginlegt 

að hafa lagt meiri áherslu á það félagslega á kostnað þess sjónræna, þó svo að 

hugtakið landslag í enskumælandi skilningi sé fyrst og fremst tengt hinu sjónræna. 

Ríkjandi mat á náttúrulegum landssvæðum þegar kemur að framkvæmdum, treysti um 

of á hlutlægni, sem metur landslagið með tölulegum gildum sem hylma í raun yfir 

undirliggjandi huglægt mat. Ljósmyndir Ragnars Axelssonar og Jóhanns Ísfelds sem 

notaðar voru í baráttuni gegn virkjun, hafi þannig gert sjónræna skynjun á svæðinu að 

miðpunkti umræðunnar á landsvísu á vissum tíma. Svæði sem myndu fara undir 

uppistöðulón voru sýnd bæði sem víðáttur, en einnig með áherslu á hið smáa sem 

finna mátti, í formi gróðurs eða klettamyndana, og varð ljósmynd Ragnars Axelssonar 

af einkennandi klett við jökulá tákngervingur umræðunnar. Karl bendir á mikilvægi 

slíkra frásagna af landslagi með sjónrænum miðlum til að vega á móti ríkjandi 

áherslum á smættarhyggju (e.reductionist) frásagnir sem mótast af ávinningum út frá 

skilgreiningum verkfræði og hagfræði. Í takt við þessar áherslur Karls, telur Cosgrove 

(a:1984) bandaríska húmaníska landfræðinga (e.humanist geographers) fjalla um 

landslag vegna tengingar hugtaksins við mannleg og skapandi tengsl sem felast í 

sambandi fólks við umhverfið, ólíkt hlutlægum og kerfisbundnu áherslum 

fyrirrennara sinna. 

 

Aðkoma Carl Steinitz (2001), prófesors í landslagsarkitektúr, að Rammaáætlun 

varðandi nýtingu jarðvarma og vatnsafls á Íslandi, sýnir skýrt hversu margir þættir 

koma að mati á gildi landslags. Persónuleg skynjun einstaklinga útfrá mismunandi 

aðstæðum, sjónarhornum ásamt grunnþáttum landslagsins eru þar aðeins brot af því 

sem talið er skipta máli. Áhersla Steinlitz er á hið sjónræna, og tilgreindi hann þörfina 
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fyrir að vinna stundum utan kenninga, og nefndi dæmi um mat landslags fyrir 

þjóðgarð í Bandaríkjunum, þar sem engin kenning hafi hentað að öllu leyti. Rannsókn 

með notkun ljósmynda hafi því leitt í ljós að fagurfræði ferðamanna fælist helst í 

landslagi án fólks og mannvirkja, auk dulúðar svæðis. 

Ritgerðin mun ekki fara yfir niðurstöður Rammaáætlunar sem síðar voru notaðar fyrir 

Kárahnjúkaframkvæmdir, heldur aðeins vekja athygli á fjölbreyttu mati á landslagi, 

og aðkomu og mikilvægis ljósmynda í því mati.  

Þar sem íslensk náttúra er talin geta verið handhægt sameiningartákn á tímum mikilla 

samfélagsbreytinga, (Guðmundur Hálfdánarson, 1999), virðist landslagsljósmyndun 

ekki síður líkleg til þess að móta landslagssýn heldur en ljóð fyrri tíma. 

Á þessum tímapunkti í ritgerðinni fara listformin að renna saman í hlutverkum sínum. 

Ljóðlist, ljósmyndun og myndlist eiga það sameiginlegt að geta skapað sýn á 

landslagið sem má túlka sem birtingarmynd ákveðinna hugmynda. Í flestum tilfellum 

er ekki um að ræða eðliseiginleika ljósmyndar, heldur fremur í hvaða samhengi hún er 

sýnd. Þar má nefna ljósmyndir gegn virkjunarframkvæmdum, til verndunar 

landssvæða, gagnrýni á stöðnun ríkjandi landslagssýnar, eða sem fagurfræðileg 

framsetning landslags til sölu fyrir ferðamenn. 

Kafli 5 

Ljósmyndarar: Viðtöl 

Viðtöl voru tekin við þrjá ljósmyndara sem eiga það sameiginlegt að ljósmynda 

landslag, en nota ólíkar nálganir og veita mjög mismunandi sýn á landslagið. Val á 

ljósmyndurum fólst í nokkrum þáttum. Ljósmyndir James Balogs eru talin 

tímamótaverk varðandi landslagssýn af náttúrunni, þar sem greina má áhrif 

ljósmyndara sem fjallað hefur verið um í þróun í Bandaríkjunum. Myndir hans sýna 

ósnortið landslag, líkt og ríkjandi landslagssýn, en áherslur hans og nálgun svipar til 

þeirra hugmynda sem einkenndu New Tophographics stefnuna, og birtist í boðskap og 

merkingu verka hans, þar sem áhrif manns og samfélags eru að verki. Sigurgeir 

Sigurjónsson, landsþekktur náttúruljósmyndari, byggir mikið af sínum verkum á 

ferðamannamarkaði, og tengist því umfjöllun um samband ferðamannaiðnaðar og 

ljósmynda, auk sögulegrar þróunar í Bandaríkjunum og Íslandi. Pétur Thomsen er í 

andstöðu við ríkjandi landslagssýn Íslands með ljósmyndum sínum af 

Kárahnjúkaframkvæmdum, en tengist þeim breytingum í landslagssýn sem styrktist í 
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kjölfar New Topographics. Myndir hans bæta við mjög óhefðbundnu sjónarhorni í 

umræðu náttúruverndar, sem farið hefur verið yfir varðandi virkjanaframkvæmdir. 

Tilgangur viðtalanna er að sýna persónulegar hugmyndir og nálganir ljósmyndara, og 

hvernig þær tengjast sögulegum þáttum í þróun landslagsljósmyndunar. 

James Balog 

Ljósmyndir Balogs af náttúru og dýralífi einkennast af stöðugt nýjum nálgunum hans 

á viðfangsefnin, og eru verk hans almennt álitin tímamótaverk. Má þar nefna Tree, 

sem í fyrsta sinn í sögunni veitti heildsteypta sýn af hæstu trjám Norður Ameríkur, og 

Extreme Ice Survey, sem er viðamesta sjónræna framsetning af bráðnun jökla víðs 

vegar um heim. Tree fól meðal annars í því að síga úr trjátoppum og ljósmynda 

hundruðir mynda á leið niður, sem síðan voru settar saman í staka mynd, og hafa 

sumar verið stækkaðar sem þriggja metra háar ljósmyndir. Áherslur hans í texta við 

verkið, undirstrikar samband manns og náttúru, helst í formi skógarhöggs. Extreme 

Ice Survey undirstrikar lofstlagshlýnun og ábyrgð nútímasamfélaga. Með 38 

sjálfvirkum myndavélum við 22 jökla víðs vegar um heim, sem nú hafa tekið myndir 

á 20 mínutna fresti í dagsbirtu, í yfir 3 ár,  er um að ræða viðamestu myndatöku af 

þessu tagi sem gerð hefur verið. Myndir hans hafa birst í fjölda tímarita, þar á meðal 

National Geographic, hlotið verðlaun og verið sýnd víðs vegar um heim. Hann 

fæddist og ólst upp á austurströnd Bandaríkjanna, 1952, en býr nú í Boulder í 

Colorado fylki. Viðtalið var tekið í gegnum internetið í formi ritaðra spurninga og 

svara. 

 

Ástríða hans á náttúrunni var undanfari þess hann byrjaði að ljósmynda, en 8 ára hóf 

hann að ljósmynda dýr, síðar fjalla og klifurferðir á háskólaárum sínum. 

Náttúruhamfarir sem áttu sér stað í heimafylki hans (Colorado), og urðu grunnur að 

mastersritgerð hans í jarðfræði, gerðu hann agndofa gagnvart þeim krafti náttúrunnar 

sem hann upplifði. Þó niðurstöður hans með vísindalegum aðferðum vörpuðu ljósi á 

vissa þætti hamfaranna, skildist honum að nálgun hans þyrfti að byggjast á breiðari 

grunni en afmörkun vísindanna, og taldi hann ljósmyndun hentugan miðil til þess. 

Hugmyndin um að verða umhverfis og ævintýraljósmyndari í anda National 

Geographic, sem hafði haft áhrif á hann allt frá æsku, byggðist þó á reynsluleysi af 

ljósmyndun og eina þekking hans var í gegnum tímarit og einstaka námskeið. En 

reynlsu af fjallamennsku, jarðfræðibakgrunnur og loks örlög gerði honum kleift að 
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halda áfram á þessari braut, auk þess að vera án fjárhagslegra skuldbindinga. Þrátt 

fyrir eyðileggingarmátt hamfaranna, leit hann á náttúruna í gegnum rómantík 

hugsuða/ljóðskálda eins og Robinson Jeffers, Henry David Thoreau, John Muir og 

ljósmyndir Ansel Adams og Elliot Porter, sem gaf út ljósmyndabók ásamt ljóðum 

Thoreau, og hafði mikil áhrif á hann. Hann nefnir einnig bein áhrif þess að hafa varið 

svo miklum tíma í náttúrunni, sem og kynni af fjölda listasafna sem hann ráfaði um á 

ferð um Evrópu árið 1974. Hann telur upplifanir sínar af náttúrunni hafa skapað sérleg 

tengsl hans við hana og framtíðarnálgun hans í ljósmyndun. 

Eftir aðeins þriggja ára feril sprakk Mount Saint Helen eldfjallið í Washington fylki, 

árið 1980, og breytti sá atburður viðhorfi hans. Í kjölfarið fór hann að líta dýpra þegar 

kom að sambandi manns og náttúru. 

Birtingarform ljósmynda hans eru fjölbreytt, og telur hann notkun þeirra allra 

nauðsynlega. Þó bækur og sýningar feli í sér gæði og framsetningu listrænna 

yfirlýsinga, sé sjónvarp og internet heppilegra varðandi hámarksdreifingu. Þó séu öll 

birtingarformin fjárhagslega vandasöm. Núverandi sýn hans á stöðu mála varðandi 

umhverfismál mótist af slæmri stöðu mála og þörfina fyrir breytta skynjun, ný 

grundvallarviðmið og heimspeki varðandi sambands manns við náttúru. Slíka afstöðu 

telur hann þess virði að setja fram í tengslum við verk sín, og þá helst sem texta í 

bókaformi. Listir, notaðar með hæfileikum og tilgangi, telur hann geta haft jákvæð 

áhrif. Honum þótti ríkjandi landslagsljósmyndun á upphafsárum sínum í faginu um of 

einkennast af hefðbundnum rómantískum áhrifum og því fyrirsjáanleg. Helst var þó 

takmörkun ljósmyndunar við að sjá bak við þá hulu blekkinga sem einkenndi skynjun 

fólks á landslagi, en upplifun fólks af landslagi í nútíma samfélagi telur hann vera í 

gegnum myndræna miðla. Ljósmyndun sjálf hafi, því miður, fremur orðið að 

misnotuðu tóli til að skapa langanir fyrir neyslusamfélagið, og tækifæri fyrir 

heimildarverkefni með einhverja merkingu eru færri, og verða þeir sem skapa slík 

verk að sætta sig við lægri lífsskilyrði og veraldleg gæði fyrir vikið. Ástæður hans 

fyrir því að ljósmynda eru margar, en þættir eins og skylda, köllun, blessun, ánægja 

og þörf eru nokkuð lýsandi. 

Sigurgeir Sigurjónsson 

Sigurgeir Sigurgeirsson er einn afkastamesti landslagljósmyndari Íslands undanfarna 

tvo áratugi, með yfir tug útgefinna bóka, og eru bækur hans meðal þeirra vinsælustu á 

sviði landslagsmynda sem og mannamynda. Hann hefur fangað landslag Íslands, íbúa 
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þess og dýr sem birst hafa í bókum og sýningum við góðar undirtektir. Meðal 

landslagsbóka hans má nefna Amazing Iceland, Lost in Iceland, Found in Iceland og 

Volcano Island, og hafa bækur hans verið gefnar út á fjölmörgum tungumálum. Hann 

er fæddur í Reykjavík árið 1948, þar sem hann býr og starfar. Viðtal við Sigurgeir, á 

vinnustofu hans, undirstrikaði nokkra þá þætti sem einkenna nálgun hans og 

hugmyndir um landslagsljósmyndun. 

 

Ljósmyndataka Sigurgeirs hófst um 1964, á tímum dægurtónlistar Hljóma og 

Trúbrots, og birtust ljósmyndir hans af hljómsveitum og viðburðum þess tíma í 

ýmsum miðlum. Árið 1992 kemur út hans fyrsta bók með landslagsljósmyndum, 

Íslandslag, og síðan um 1996 hefur hann nær eingöngu fengist við bókaútgáfu, og er 

því um meginbirtingarvettvang hans að ræða. Aðkoma hans að ljósmyndun fram að 

því hafði verið stöðugt starfs og menntunarferli, fyrst á Íslandi, en síðar í Stokkhólmi 

og Bandaríkjunum, auk 15 ára starfsferils á eigin auglýsingastofu og fyrir það 

blaðaljósmyndun á Vikunni. Upphaf landslagsmynda hans má rekja til ljósmyndunar 

fyrir dagatöl Eimskips sem urðu níu talsins, en á þeim tíma þóttu landslagsmyndir 

vera botn fagsins. Í dag er tenging nafns hans þó helst við landslagsljósmyndun, og 

hefur fagið fyrir ýmsar sakir verið lyft upp af botninum og er nú stærsti hluti 

útgefinna ljósmyndabóka. Nýlegasta nálgun hans á landslagið er í formi loftmynda, 

sem og landslagsmyndir settar upp við hlið portretmynda. 

Fyrirmyndir hans í ljósmyndum voru síður landslagsljósmyndarar, en útgáfa bóka 

hans eru þrátt fyrir það flestar með áherslu á landslagsmyndir. Áhugi hans á 

landslagsljósmyndun sem slíkri, sé þó takmarkaður. Tengsl hans við landslag Íslands 

eru mjög tengd ferðalögum hans um landið við ljósmyndun, og segir hann að 

landslagsljósmyndunin útskýrist að hluta til vegna löngunar til útiveru. Ferðir séu 

sambland af útiveru og ljósmyndum, án þess að leggja of mikla áherslu á 

myndatökuna. Í því felst nálgun að mynda það sem fyrir augu ber, en bíða ekki eftir 

réttu ljósi eða slíku. Undirliggjandi hugmyndir fyrir verk sín byggjast að miklum hluta 

fyrir hvaða markað varan sé hugsuð, en þarf ávallt að vera faglega unnið. Notkun 

hans á manneskjum á landslagsmyndum sínum tengjast hversu óaðgengilegt landslag 

fyrri mynda virtist, og því gerðu manneskjur á mynd staðinn aðgengilegan í huga 

fólks, en á síðari tíma hefur hann í auknum mæli haft þær mannlausar. 

Ljósmynd telur hann fela í sér að taka vissan hlut umhverfisins út úr stærra samhengi, 

og nefnir hann þar sem dæmi skrumskælingu erlendra ferðamanna fyrr á öldum á 
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landslagi þar sem hlutföll fjalla voru skrumskæld í hæð, og megi segja að notkun 

ljósmyndara á mismunandi linsum sé svipaðs eðlis. En notkun fjölbreyttra aðferða og 

útbúnaðar telur hann fyllilega réttlátan, enda sé um persónulega túlkun ljósmyndara 

að ræða og og nefnir málara og nálgun hans á landslagið. Varðandi nálgun íslenskra 

ljósmyndara og erlendra á landslag Íslands, telur hann engan mun þar á, og nefnir 

sjálfan sig við ljósmyndun í Argentínu þar sem nálgunin mótist af fagmennsku, en 

hann tilgreinir mun á skynjun í hvert skipti sem maður kemur aftur á sömu staði. 

Varðandi öðruvísi nálgun á landslagið, í formi vondra veðra eða myrkar myndir, felist 

það fremur í að þora að birta slíka mynd og séu möguleikar á breyttri nálgun 

raunhæfir, þó svo að útgefendur séu ekki mjög þorandi á því sviði. Sú ímynd sem 

notuð er til að kynna landið, telur hann á margan hátt ranga, og vísar þar til áherslu á 

hefðbundin viðfangsefni jökla og heiðríkju. 

Sérstaða Íslands í tengslum við landslag telur hann ótvírætt og ber hann fjölbreytnina 

saman við meiri einsleitni stórra landssvæða í Evrópu. Hann telur að kynni Íslendinga 

af landinu séu að aukast í formi gönguferða. Í tengslum við það telur hann áherslu á 

virkjanir spilla framtíðarmöguleikum, þar sem radíus áhrifanna er meiri og skiptir 

miklu máli fyrir lítið land, auk þess sem sérstaða vissra svæða eins og Mývatn sé ekki 

hægt að meta í prósentum. Myndir hans hafi ekki verið notaðar markvisst fyrir 

verndun náttúrunnar, en hann segir myndabanka sína opna og ókeypis öllum þeim 

sem heyja slíka baráttu. 

Varðandi áhrif ferðamannaiðnaðar, sem er helsti markaður íslenskra landslagsmynda, 

telur hann sig og aðra íslenska ljósmyndara hafa ef til vill reynt um of að þóknast 

þessum markaði, og draga um leið upp aðeins of rómantíska og hrífandi mynd af 

landinu, þar sem hið siður myndræna, auðn og tómleiki vissra svæða, hafa farið 

forgörðum. Í því samhengi hafa viss landssvæði fengið meiri athygli en önnur, og 

nefnir hann Landmannalaugar, en svæði eins og Vestfirðir og Austfirðir fremur orðið 

út undan, en slíkt sé þó eðlilegt. Þó bækur hans innihaldi texta utanaðkomandi aðila í 

formi inngangs, telur hann þó takmarkað hversu víðtækur lestur er á textanum. 

Áhrif af landslagsmyndum, sér í lagi útbreidd dagatöl, telur hann geta falist í að fylla 

fólk þjóðarstolti auk þess að vera gluggi heim fyrir Íslendinga sem búa erlendis. 

Möguleikar ljósmynda til að breyta skynjun og fagurfræði áhorfandans telur hann 

vera til staðar, en tekur fram að fagurfræði fólks varðandi landslag sé mjög 

mismunandi. Smekk og fagurfræði fólks telur hann áunnið, tengjast uppeldi og séu 

Íslendingar illa upp aldir í sjónrænum skilningi, þeir sjái illa í sjónrænum skilningi og 
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séu illa upplýstir um myndsýn og listir. Ljósmyndir telur hann geta hjálpað til. 

Varðandi stöðu ljósmyndunar á Íslandi, þá fylgist hann lítið með því sem er að gerast 

á sviðinu, en telur nálgunarmöguleika á landslagið vera endalausa. 

Pétur Thomsen 

Pétur Thomsen er fæddur 1973 í Reykjavík, og lærði ljósmyndun í Frakklandi frá 

2001-2004, en hafði fyrir það lært listasögu og fornleifafræði frá 1998-1999, 

sömuleiðis í Frakklandi. Hann hefur haldið 14 einkasýningar og tekið þátt í á fjórða 

tug samsýninga víðs vegar um heim og hefur hlotið fjölmargar viðurkenningar og 

styrki. Langtímaverkefni hans líta á þá breytingu sem landslag verður fyrir þegar 

maðurinn tekur það í sína þjónustu, og má þar nefna þróun úthverfa Reykjavíkur, og 

framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun á austurlandi sem hófust árið 2003 og höfðu 

viðamestu áhrif á náttúru í Evrópu. Verkið var hans framlag í umræðuna tengd 

framkvæmdum. Viðtalið, sem var tekið í Ljósmyndasafni Reykjavíkur, var með 

sérlega áherslu á Kárahnjúkaverkið. 

  

Pétur Thomsen ólst upp við ljósmyndun í gegnum afa sinn og alnafna. Fyrstu myndir 

Péturs voru fuglamyndir um 11 ára aldur, en portret og mannamyndir urðu síðar 

helstu viðfangsefnin. Landslagljósmyndun hans varð undir áhrifum frá New 

Topographics ljósmyndurunum en mikilvægi nálgunar þeirra að mati Péturs fólst í að 

koma með nýtt sjónarhorn á landslagið. Hann hefur ferðast mikið um landið, en 

upplifun hans af landslagi hafði aldrei verið sú sama og hann upplifði í gegnum 

ríkjandi landslagsljósmyndir og nefnir þar áhrif Páls Stefánssonar og Ragnars 

Axelssonar á landslagsskynjun sína, en upphafning ósnortiðs landslags telur hann 

aðeins sýna hálfan sannleikan, og séu áhrif ljósmynda sem söluvara þar greinileg. 

Fyrirmyndir á því sviði landslagsljósmyndunar líkt og New Topographics telur hann 

ekki hafa verið til staðar á Íslandi að undanskildum heimildarljósmyndum af þróun 

borgarlandslags, sem voru hluti af framkvæmdum. Sýn Péturs hafi þó frekar falið í sér 

að sjá áhrif mannsins á náttúrulegt landslag, en hann telur fátt eftir af ósnortnu 

landslagi í Evrópu, þó svo að Ísland sé viss undantekning. Landslag skilgreinir hann 

sem sjónarhorn manns á landið, mótað af því menningarumhverfi sem maðurinn lifir 

í, og sé það landslag alltaf í mótun. Þó tekur hann fram að náttúrulegt landslag sé 

annars eðlis.  
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Myndir hans sýni nútíma landslag Íslands, og hvernig við lítum á það landslag. Verk 

hans henta frekar sýningum í söfnum og galleríum heldur en sem söluvara handa 

ferðamönnum, en gallinn við slíkt sýningarform er að myndirnar berast síður til 

fjöldans/almennings, þó svo að margar sýningar hans hafi verið vel sóttar. 

Bókaformið telur hann henta vel, og sé útgáfa bókar væntanleg, en efni mynda hans 

höfðar þó ávallt til takmarkaðs hóps, og sé takmörkuð umfjöllun um slík verk í 

fjölmiðlum. 

Upphaf Kárahnjúkaverks hans má rekja til umhverfisumræðunnar, auk þess sem 

upphafleg nálgun hans á landslag hafði ollið honum vonbrigðum. Persónuleg reynsla 

hans af starfi í álveri í fimm ára hafi fremur styrkt afstöðu hans gegn framkvæmdum 

Kárahnjúkavirkjunar, sem voru beintengdar álveri á Reyðarfirði. Afstaða hans til 

virkjunarframkvæmdanna hafi ekki verið hlutlaus, heldur birtist í nálgun hans útfrá 

ægifegurðarhugtaki Immanuel Kant og Wassily Kandinsky, þar sem undir fegurðinni 

megi greina öfl sem geta vakið ótta með tímanum.  

Viðbrögð fólks og túlkun við verkinu voru á báða bóga, bæði sem um gagnrýni eða 

upphefð væri að ræða, en notkun texta eða yfirlýsng persónulegrar afstöðu taldi hann 

óþarfa, upplifunin eigi að koma í gegnum myndirnar og ægifegurðina. Þegar tíminn 

líður magnast þó þörfin fyrir að gera afstöðu sína ljósa, enda séu myndirnar líkt og 

vopn, og því þurfi að beita á réttan hátt. Pólitíkin sem hafði hvað mest áhrif á viðhorf 

fólks var mun meiri þáttur í að móta viðbrögð þess við ljósmyndum Péturs á þeim 

tíma sem framkvæmdin var í gangi, en minnkuðu eftir framkvæmdir. Varðandi 

notkun mynda hans fyrir einhvern málstað, kaus hann að halda þeim utan við þess 

kyns notkun, vegna þess hversu stutt er í áróður og þeim öfgum sem því geta fylgt. 

Áróður sé ekki góður miðill til árangurs. Viðhorf varðandi virkjanir telur hann hafa 

breyst eftir Kárahnjúkavirkjun, þar sem áður hafi engin gagnrýni verið ríkjandi, og 

myndirnar síður túlkaðar sem gagnrýni. Viðbrögð á sýningum erlendis hafa verið 

annars eðlis, þar sem fremur er litið á verkið sem framlag í umræðuna um samband 

manns við náttúru og þá nýtingu sem á sér stað, og virðist fólk frekar skynja þá 

ægifegurð sem myndir hans búa yfir. Ástæðuna telur hann vera fjarlægð áhorfenda 

við pólitíkina sem tengist framkvæmdunum. Markmið verksins, að vekja umræðu, 

telur hann hafa náðst, en sýnilegur eða beinn árangur sé ekki kominn fram. 

Hluti afstöðu hans mótast af heildarsýn á aðkomu mannsina að náttúrunni, sem hann 

telur vera á rangri leið og séu nútímalífshættir megin orsakavaldur, þó svo að lokum 

muni náttúran sigra, og sólin gleypa jörðina. 
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Viðbrögð við nálgun hans á landslag hefur hlotið hörð gagnrýni meðal annars vegna 

þess að hann notar hugtakið landslagsmyndir, sem samrýmist ekki hefðbundnum 

myndum konfektkassana. Um sé að ræða ríkjandi skynjun á hvað telst landslag, en 

með Kjarval sem dæmi og málverk hans af hrauni sem áður hafði ekki þótt 

fagurfræðilegt, nefnir Pétur sem gott dæmi um breytingu á landslagsskynjun. 

Fagurfræðilega skynjun telur hann lærða fremur en meðfædda, en fagurfræðilegt 

uppeldi almennings telur hann takmarkað, og sé menntun þar um að kenna. Hann telur 

sama þekkingarleysi ríkjandi meðal áhugaljósmyndara, þar sem skortur á 

þekkingarlegum grunni beri hæst. Sýnin sem birtist meðal áhugaljósmyndara sé 

fremur sjálfhverf og megi frekar bera saman við umbúðir heldur en innihald. 

Umræður um viðtöl og tenging við efni ritgerðar 

Í áherslum og hugmyndum þessara þriggja ljósmyndara má greina tengingu við 

sögulega þætti sem og fræðilega. Greina má áhrif myndastefnu (e.pictorialism) hjá 

Sigurgeir, þar sem hann líkir ljósmyndara við málara þegar kemur að frelsi í að túlka 

landslagið eftir eigin fagurfræði, en nálgun James og Péturs á meira skylt við nálganir 

New Topographics, en hver á sinn hátt. Áhersla Péturs er líkt og New Topographics, á 

áhrif manns á náttúru/landslag, en James myndar það sem virðist ósnortin náttúra, en 

felur í sér ferli mannlegra áhrifa, í formi skógarhöggs og loftslagshlýnunar. Má þar 

kannski greina vissa ægifegurð þegar vitneskjan er til staðar. Áhrif ferðamennsku á 

nálgun ljósmyndara, bæði á Íslandi og í Ameríku, er einnig greinileg þegar kemur að 

áherslum Sigurgeirs, þar sem hann er meðvitaður um markhópinn, og þá sýn sem sett 

er fram fyrir þann markhóp. Þó er nálgun hans fjölbreyttari heldur en greina má í 

áherslum fyrri brautryðjenda á fyrri hluta 20.aldar að því leytinu til að hann telur 

möguleika á annars konar sýn þar sem áherslan gæti verið á svæði sem síður hafa þótt 

myndræn. Hann deilir þó hugmyndum Magnúsar Ólafssonar, forvera síns, varðandi 

áhrif ljósmynda til að styrkja ást/stolt á landinu, og má þar greina vissa 

þjóðerniskennd. Samband hugmynda ljósmyndarans, útgefanda og loks markaðar, 

bendir til þess að viðhald vissra landssvæða sem myndrænni en önnur, getur haldist 

mjög lengi. Útgefandi sem og ljósmyndari þurfa að hugsa um söluvænleika vöru, og 

birtast eftirvæntingar eða kröfur markaðar sem áframhald ríkjandi sýnar, sem erfitt er 

að brjóta upp. Þjóðgarðar Bandaríkjanna og vinsældir þeirra sem ferðamannastaðir, 

sem og myndefni áhuga og atvinnuljósmyndara, leiðir til þess að sú landslagssýn 

styrkist með tímanum. 
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Varðandi fagurfræði og kenningar á því sviði, tel ég fjölbreytni landslags víðs vegar 

um heim, og í ljósi aukins ferðamannastraums til allra horna veraldar (Urry, 2001), 

takmarka niðurstöðu um ríkjandi fagurfræði sem allir deila. Hvert land mótar sína 

eigin áherslu, sem styrkist meðal annars fyrir tilstilli ljósmynda, og skapar þannig 

mögulega ideal landslag þeirrar þjóðar, sem íbúar samþykkja, líkt og mikilvægi 

Gullfoss fyrir Íslendinga. Þannig öðlast hvert land sín sameingartákn í landslaginu, og 

miðlast sú sýn þaðan, í gegnum ferðamennsku, ljósmyndabækur og þá stöðu sem 

svæðið hefur fengið.  

Sú Íslandssýn sem Pétur Thomsen birtir er í andstöðu við ríkjandi gildi ef miðað er 

við þær myndir sem markaðssettar eru fyrir ferðamenn, en líkt og Pétur greinir frá er 

viss hefð fyrir mannvirkjaljósmyndun á Íslandi. Myndir Péturs fela í sér ádeilu vegna 

stöðu Kárahnjúkaframkvæmda sem nokkurs konar tímamót, þegar stuðningur og 

andstaða varð jafn umfangsmikil og raun bar vitni, og talar ljósmynd sterkara máli 

heldur en ef um hefði verið að ræða framkvæmd sem ekki var jafn umdeild. 

Ljósmyndir New Topographics og þeirra sem síðar fygdu, beindu sjónum sínum á 

svipaðan hátt að stórum málefnum, t.d. mengun og úthverfavæðingu, sem og þeim 

landssvæðum sem höfðu fest í vissri ímynd, líkt og Yosemite. Slíkar áherslur má 

tengja við hugmyndir Barthes um að ljósmyndari leggi pólitískan dóm með myndum 

sínum (Dant og Gilloch, 2005). 

Ef litið er á ríkjandi sýn á landslag, án ádeilu eða breytingu í fagurfræði, og hún tengd 

við birtingarvettvang eins og National Geographic áður fyrr eða ljósmyndabækur 

seldar til ferðamanna, virðist vettvangur fyrir nýja landslagssýn sem inniheldur ádeilu, 

takmarkaður. Þar, líkt og birting verka Péturs sýna, er listavettvangur líklegri sem 

birtingarmiðill slíkra mynda, en fyrir vikið nær sú landslagssýn fyrir augu færri aðila. 

Fyrir vikið eru mótunaráhrif slíkra mynda varðandi fagurfræði eða landslagssýn 

almennings, ávallt takmarkaðri. Áhrif af ljósmynd eru þó margs konar, og getur 

ljósmynd fyrir augu vissra aðila, haft mikil áhrif, sbr. myndir Carleton Watkins af 

Yosemite á Abraham Lincoln og verndun dalsins sem þjóðgarðs í kjölfarið 

(Department of Photographs, 2004). Slík áhrif ljósmynda í tengslum við verndun 

landssvæða, virðast eiga sér lengri og markvissari hefð í Bandaríkjunum, þar sem 

náttúruljóðið var notað á Íslandi framan af. Kárahnjúkavirkjun markaði þar kannski 

viss tímamót í notkun ljósmynda á Íslandi. 

Athyglisvert er að greina upprunalega áhrifavalda James sem þá sömu og tengjast 

Ansel Adams og þeim áherslum sem þróuðust út frá þjóðgörðum Bandaríkjanna, og 



  

 37 

felst viðhald vissrar hugmyndafræði og náttúrusýnar í þeim áhrifum. Þó svo 

náttúruljóðið hafi verið mótandi í landslagssýn hér, voru áhrif þeirra ekki tilgreind hjá 

Sigurgeiri né Pétri, en þó skal tekið fram að textar íslenskra ljósmyndabóka eiga sér 

langa hefð ljóðanotkunar. Einnig er munur á hugmyndum þeirra allra varðandi 

textanotkun. James telur hann mikilvægan þar sem hann kemst að, þá helst í 

bókaformi, Sigurgeir er efins um almennan lestur textans, en Pétur leggur áherslu á 

ljósmyndirnar sjálfar og hvað þær fela í sér í formi ægifegurðar. 

Þó Balog hafi ekki hlotið formlega menntun í ljósmyndun, má greina áhrif 

jarðfræðimenntunar (e.geomorphology) í myndum hans, sérstaklega í Extreme Ice 

Survey, en nálgun Sigurgeirs virðist fremur undir áhrifum þess markaðar sem hann 

myndar fyrir, þó reynsla móti ávallt nálgun. Pétur hefur þó vissa tengingu við 

menntun sína með áherslu sinni  á fagurfræði og þekkingarlegan grunn, sem hann 

telur skorta hér á landi, og deilir á því sviði hugmyndum Sigurgeirs, og má tengja við 

hugmyndir Brady (2003) um fagurfræðilega menntun. 

Ljósmyndararnir þrír eiga það sameiginlegt að telja ljósmyndun geta haft áhrif á 

landslagssýn fólks, en hver með sína áherslu um hvert og að hverju ætti að beina 

sjónum fólks. Við yfirferð sögulegrar þróunar og persónulegra hugmynda 

ljósmyndara, kemur í ljós að nokkuð ríkjandi er að myndir séu ekki aðeins taldar geta 

haft áhrif, heldur er notkun þeirra oft markvisst til að hafa áhrif. Skiptir þá síður máli 

hvort áhrifin séu styrking Yosemite dals sem ferðamannastaður eða sem verndað 

landssvæðis, áhrif á sýn almennings eða afstöðu til landslagsins, breytt eða óbreytt, 

áhrif má greina á öllum sviðum. Ljósmyndararnir virðast fremur meðvitaðir um slík 

áhrif, annaðhvort með yfirlýstum skoðunum eða með nálgun sinni einni saman. 

Mikilvægi birtingarvettvangs/miðils felst í því að koma sýn ljósmyndara fyrir augu 

almennings, og er lykilatriði. En hafa ber í huga að, líkt og Collins og Lutz (1993) 

bentu á varðandi National Geographic, að fjölmargir þættir geta haft áhrif á 

framsetningu ljósmynda, hvort sem er í tímariti, bók eða öðrum miðlum. Sömuleiðis 

eru mótunarþættir ljósmyndara fjölbreyttir, en undirstrika verður áherslurnar sem ríkja 

innan ljósmyndasamfélagsins. Flokkun landssvæða og gildismatið sem miðlað er, t.d. 

á síðum Outdoor Photographer, er hluti þess að viðhalda stöðu vissra landssvæða, sem 

fyrir vikið koma oftar fyrir augu almennings vegna áherslu ljósmyndara. 
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Lokaorð 

Landslag hefur orðið mjög vítt hugtak í meðferð ýmissa fræðigreina, en fyrir vikið er 

mikil gróska í þróun þess. Landfræðingar og heimspekingar hafa nálgast það með 

mismunandi áherslum, án þess að skapa sameiginlega algilda nálgun. Sama má segja 

um fagurfræði landslags, en tengingar við arfleið lista er þar sérlega sterk. Þegar 

kemur að ljósmyndinni sem slíkri, hefur staða hennar sem listgrein löngu verið 

staðfest, þó sú staða virðist stöðugt umdeild. Eðli og eiginleiki ljósmynda er 

viðfangsefni af heimspekilegum toga sem hefur hlotið ítarlega umfjöllun, en býður 

upp á enn meiri þróun samhliða þeim breytta heimi og landslagi sem hægt er að 

ljósmynda.  

Sterkasta birting landslagsljósmynda er í á sviði ferðamennsku, náttúruverndar og 

loks í þeirri gagnrýni sem fram kemur á ríkjandi stefnur og sýn. Landslagsljósmyndun 

birtist sem hluti af sjálfmynd þjóðar í víðum skilningi, sem og við mótun félagslegra 

þátta í formi viðhorfa til landslags. Slík viðhorf geta meðal annars verið áhrifavaldar 

þegar kemur að stefnu í atvinnumálum tengd ferðamennsku og virkjun fallvatna. 

Ljósmyndir eru liður í að skapa visst gildismat, hvort sem er meðal almennings, 

fræðimanna eða jafnvel yfirvalda, og í dæmi Bandaríkjanna var um að ræða ferli 

sjálfsmyndarsköpunar í andstöðu við Evrópu. Hugmyndafræðilegar tengingar, sem og 

efnahagslegar, má greina í nálgun ljósmynda, þar sem veruleikinn er sambland beggja 

þátta og starfsferill ljósmyndara þarf að ganga upp fjárhagslega. Því eru 

landslagsljósmyndir ríkjandi stefnu sem tengjast ferðamannamarkaði, líklegri 

vettvangur fleiri ljósmyndara sem starfsvettvangur.  

Birtingarvettvangur ljósmynda er í mörgum tilfellum undir áhrifum annara aðila, td 

útgefenda, eða undir áhrifum frá þeim markaði sem myndin er hugsuð fyrir, sbr 

ferðamannamarkað. Fjölbreytni landslagsljósmynda, þó mikil, virðist þó takmarkast 

við viss landssvæði og má þar einnig greina áhrif ferðamannamarkaðar. Birting allra 

landslagsljósmynda heims myndu ekki veita okkur meðaltal landslags, heldur myndu 

birtast toppar og frávik í formi vinsælla staðalmynda. Það eru slíkar staðalmyndir sem 

sögulega hafa átt þátt í að móta viðhorf og að einhverju leyti sjálfsmynd þjóða. 

Félagsleg birtingarmynd þess felst í afleiðingum viðhorfa þjóðar til landslagsins, í 

tengslum við atvinnuvegi, afþreyingu og nýtingu landslags. 



  

 39 

Heimildaskrá 

Anderson, Daniel E.  (2004). Origin of the Word Yosemite. Sótt 28 nóvember 2010 af 

http://www.yosemite.ca.us/library/origin_of_word_yosemite.html 

Berleant, Arnold. (1992). The Aesthetics of Environment. Philadelphia, Temple 

University Press. 

Bourdieu, Pierre. (1990). Photography, A Middle-brow Art. Stanford University 

Press. 

Brady, Emily. (2003). Aesthetics of the Natural Environment. Tuscaloosa, The 

University of Alabama Press, 

Carlson, Allen. (2000). Aesthetics and the Environment, The Appreciation of nature, 

art and architecture. Londond and New York, Routledge. 

Chalfen, Richard M. (1979). Photograph's role in tourism : Some unexplored 

relationships. Annals of Tourism Research. Volume 6, October-December 1979, 

(bls 435-447).  

Cherry, Deborah. (2003). Algeria In and Out of the Frame: Visuality and Cultural 

Tourism in the Nineteenth Century. Visual Culture and Tourism. Crouch, David 

and Lubbren, Nina (ritstj.). (Bls 41-58). 

Clarke, Graham. (1997). The Photograph. Oxford/New York, Oxford University 

Press.  

Collins, Jane L. & Lutz, Catherine A. (1993). Reading National Geographic. Chicago 

and New York, University of Chicago Press. 

a.Cosgrove, Denis. (1984). Prospect, perspective and the evolution of the landscape 

idea. 

b.Cosgrove, Denis. (1984). Social Formation and Symbolic Landscape. Wisconsin & 

London, The University of Wisconsin Press.  

Department of Photographs. (2010). "Carleton Watkins (1829–1916) and the West: 

1860s–1870s". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The 

Metropolitan Museum of Art, 2000–. Sótt 27 óktober 2010 af 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/phws/hd_phws.htm  

Foresta, Merry A. (1992). Between Home and Heaven: Contemporary American 

Landscape Photography. Washington, D.C., National Museum of American Art 

Smithsonian Institution,  

In Association with the University of New Mexico Press, Albuquerque, New Mexico 

http://www.yosemite.ca.us/library/origin_of_word_yosemite.html


  

 40 

Goeldner, Charles R. and Ritchie, J.R. Brent. (2006). Tourism: Principles, Practices, 

Philosophies, Tenth edition. New Jersey, John Wiley & Sonc, Inc,  

Goldberg, Vicky & Silberman, Robert. (1999). American Photography: A Century of 

Images. San Fransisco, Chronicle Books. 

Cooper, David E. (2010).  Ideas of the century: The cultural landscape. The 

Philosophers Magazine. Sótt 10 janúar 2011 af 

http://www.philosophypress.co.uk/?p=1370 

Crouch, David og Lubbren, Nina. (2003). Visual culture and tourism. Oxford and 

New York, Berg. 

Crawshaw, Carol & Urry, John. (1997).  Tourism and the Photographic Eye. Touring 

Cultures: Transformations of Travel and Theory. Rojek, Chris and Urry, John 

(Ritstj.). London and New York, Routledge. 

Gilloch, Graeme. (2005). Pictures of the past: Benjamin and Barthes on photography 

and history. European Journal of Cultural Studies 2002 5: 5. (Bls 5-23). 

Griffin, Michael. (2008). Visual competence and media literacy: can one exist without 

the other? Visual Studies; Sep2008, Vol. 23 Issue 2, p113-129.  

Gunnar Karlsson. (2001). „Af hverju voru yfirvöld á Íslandi áður á móti 

borgarsamfélagi og Reykjavík?“. Vísindavefurinn 29.6.2001. 

http://visindavefur.is/?id=1754. (Skoðað 4.1.2011). 

Guðmundur Hálfdánarson. (1999). Hver á sér fegra föðurland: Staða náttúrunnar í 

íslenskri þjóðernisvitund. Skírnir. (bls 304-336). 

Friday, Jonathan. (2002). Aesthetics and Photography. Aldershot, Ashgate. 

Hickey, Dave. (1999). the altered landscape. Pool, Peter O.(ritstj.) Reno & Las Vegas 

Nevada Museum of Art in association with University of Nevada Press. (bls 22-32). 

Hostetler, Lisa. "Group f/64". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York:  

The Metropolitan Museum of Art, 2000. Sótt  5 desember 2010 af 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/f64/hd_f64.htm (October 2004) 

In Focus. (2004). National Geographics Greatest Portraits.  Washington, D.C., 

National Geographic. 

Ingold, Tim. (2005). The eye of the storm: visual perception and the weather. Visual 

Studies, Vol. 20, No. 2. (Bls 97-104). 

Inga Lára Baldvinsdóttir. (2001). Ljósmyndarar á Íslandi, 1845-1945. Reykjavík, JPV 

Útgáfa og Þjóðminjasafn Íslands. 



  

 41 

Inga Lára Baldvinsdóttir. (2000). Magnús Ólafsson og framlag hans til íslenskrar 

ljósmyndunar. Ljósmyndasafn Reykjavíkur.  

Linda Ásdísardóttir. (2008). Þjóðin, Landið og Lýðveldið. Inga Lára Baldvinsdóttir 

(Ritsj.).  Þjóðminjasafn Íslands. (Bls 7-24). 

Jackson, John Brinckerhoff. (1984). Discovering the Vernacular Landscape New 

Haven and London, Yale University Press,  

Karl Benediktsson. (2007). Scenophobia”, Geography and the Aesthetic Politics of 

Landscape. Swedish Society for Anthropology and Geography. (Bls 203-217). 

Marien, Mary Warner. (2002). Photography: A Cultural History. London, Lawrence 

King Publishing.  

Olson, James S. & Wilson, Raymond. (1986). Native Americans In the Twentieth 

Century. Urbana and Chicago, University of Illinois Press. 

Olwig, Kenneth. Robert. (2002). Landscape Nature and the boldy politic: From 

Britain´s Renaissance to America´s New World. The University of Wisconsin 

Press 

Pool, Peter E. (Ritstj.) (1999). The Altered Landscape. Reno & Las Vegas, Nevada 

Museum of Art in association with University of Nevada Press. 

Scharf, Aaron. (1968). Art and Photography. Middlesex, England &Maryland, USA 

& Victoria, Australia, Penguin.  

Sears, John F. (1989). Sacred Places: American Tourist Attractions in the Nineteenth 

Century. Amherst, University of Massachusetts Press.  

Sierra Club. Ártal vantar. History: Ansel Adams. Sótt 11 desember 2010 af 

http://www.sierraclub.org/history/ansel-adams/ 

Sigurjón Baldur Hafsteinsson. (1997). Rites and Passage through the Lens. Gardar 

XXVII.  

Solnit, Rebecca. (2003). AS EVE SAID TO THE SERPENT: On Landscape, Gender 

and Art. Athens, The University of Georgia Press. 

Sontag, Susan. (1973). On Photography. New York, Picador, Farrar, Strauss and 

Giroux. 

Southall, Thomas W. (1999). the altered landscape. Reno & Las Vegas, Nevada 

Museum of Art in association with University of Nevada Press. Peter E. Pool 

(ritstj.). (Bls 33-49). 

Srinivas, Hari. Ártal vantar. Tourism-related Journals. Sótt 10 janúar 2010 af 
http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/journals.html 



  

 42 

Steinitz, Carl. (2001). Aðferðir við að meta sjónrænt gildi landslags. Sótt 5 nóvember 

2010 af  http://www.landvernd.is/natturuafl/fraedsluefni/steinitz_2.html 

Trachtenberg, Alan. (1989). Reading American Photographs-Images as History, 

Matthew Brady to Walker Ewans. New York, Hill and Wang. 

Unnur Birna Karlsdóttir. (2010). Náttúrusýn og nýting fallvatna á Íslandi 1900-2008.      

Hið íslenska bókmenntafélag 

Urry, John. (2001). Globalizing the Tourist Gaze. published by the Department of 

Sociology, Lancaster University, Lancaster LA1 4YN, UK, at 

http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Urry-Globalising-the Tourist-

Gaze.pdf 

Watts, Jennifer A. (2006). Yosemite: art of an American icon. Berkeley, University of 

California Press. (Bls 115-151). 

Wilder, Kelley E. (2009). Photography and the art of science.Visual Studies, Vol. 24,  

No. 2, September. (Bls 163-168). 

Wiley, John. (2007). Landscape. London & New York, Routledge. 



  

 43 

 


