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Í þessari ritgerð er fjallað um sjálfsmynd og hversdagsleika í sjálfsævisögulegum 

myndasögum Eddie Campbells. Fjögur af helstu sjálfsævisögulegum verkum Campbells eru 

rannsökuð með tilliti til birtingarmynda höfundarins á blaðsíðunni og framsetningu 

hversdagslegs veruleika. Sýnt er fram á þróun þessarra þátta sagnanna og víxlverkandi tengsl 

á milli þeirra, og loks niðurstöðu beggja í skáldaðri ævisögu. Áhersla Campbells á 

hversdagsleikann er auk þess sett í samhengi við hefð hinnar sjálfsævisögulegu myndasögu. 
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Inngangur 

 

Sjálfsævisögulegar myndasögur hafa notið vinsælda undanfarin ár og heilmikið hefur verið 

rætt og skrifað um margar þeirra en þekktastar eru sjálfsagt Maus Art Spiegelmans og 

Persepolis Marjane Satrapi. Fjölmargir myndasöguhöfundar hafa spreytt sig á forminu en fáir 

hafa afkastað jafn miklu og Eddie Campbell. Sjálfsævisöguleg skrif hans telja fleiri hundruð 

blaðsíður, enda hefur hann unnið að hinum svokölluðu Alec-bókum í ríflega þrjátíu ár. Furðu 

lítið hefur þó verið fjallað um þessi verk, ef til vill vegna þess að umfjöllunarefni Campbells 

eru langt frá því að vera stuðandi eða forboðin, heldur snúast bækur hans aðallega um fremur 

hversdagslega tilveru starfandi listamanns. Hér verður fjallað um tvær hliðar á 

sjálfsævisögulegum verkum Campbells: Annars vegar hina breytilegu sjálfsmynd sem hann 

hefur sett fram í bókum sínum en á þessum þrjátíu árum hefur hann skipt úr þriðju persónu 

frásögn yfir í aðra og fyrstu persónu, úr nafninu Alec MacGarry yfir í Eddie Campbell; hins 

vegar álíka fjölbreytilega framsetningu hans á hinum hversdagslega veruleika, því hið 

hversdagslega er alltaf í forgrunni í þessum bókum Campbells en tekið misjöfnum tökum. 

Þessar tvær hliðar eru nátengdar en eitt af því áhugaverðasta við sjálfsævisögulegt 

höfundarverk Campbells er hvernig myndun hins hversdagslega hefur áhrif á sköpun 

sjálfsmyndar á síðum myndasagnanna og um leið hvernig æ persónulegri nálgun Campbells á 

umfjöllunarefnið breytir hinu hversdagslega sjónarhorni. 

Í næstu köflum verða teknar fyrir fjórar af sjálfsævisögulegum myndasögum Campbells. 

Annar kafli fjallar um breytilega sjálfsmynd höfundar og aðalpersónu á langri útgáfusögu The 

King Canute Crowd; þriðji kafli tekur fyrir þá hversdagslegu heimsmynd sem fram kemur í 

þeirri sömu bók og breytinguna sem verður þar á í bókinni Graffiti Kitchen; í fjórða kafla 

verður fjallað um After the Snooter, þar sem sjálfsmynd Campbells og sýn hans á 

hversdagslegt líf taka nokkrum stakkaskiptum; og loks tekur síðasti kafli þessarar ritgerðar á 

skálduðu sjálfsævisögulegu myndasögunni The Fate of the Artist og hvað gerist þegar 

höfundur sjálfsævisögunnar lætur sig hverfa. Í fyrsta kafla verður hins vegar byrjað á að fara 

yfir sögu sjálfsævisögulegu myndasögunnar og tæpt á nokkrum atriðum sem helst ber á góma 

í umræðu um þær. 
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1. Sjálfsævisögulegar myndasögur 
 

1.1 – Maus 

Í sjálfsævisögum er víða að finna hugmyndina um vendipunkt. Einhvern atburð eða augnablik 

sem verður til þess að lífið tekur nýja stefnu eða snöggum breytingum, þaðan í frá er sögunni 

jafnvel skipt í „fyrir“ og „eftir“. Þetta getur verið vel skrásettur og margræddur atburður í 

heimssögunni, svo sem innrás Þjóðverja í Pólland í upphafi seinna stríðs, eða eitthvað 

persónulegra líkt og það að flytja af efri hæð húss í þá neðri. Það hvort atburðurinn er 

sannanlegur með vísan í fyrirliggjandi heimildir skiptir jafn litlu máli í sjálfsævisögulegu 

samhengi og víðari áhrif hans á heimsmælikvarða. Hefð sjálfsævisögunnar krefst þess 

einungis að frásögnin varpi ljósi á persónu og ævi sögumannsins og sé, eftir því sem hann 

kemst næst (eða eftir hans persónulegu túlkun) sönn. Þekktasta og ef til vill virtasta 

sjálfsævisögulega myndasaga sem um getur (og reyndar með þekktari og vissulega með 

virtustu myndasögum í heimi) fellir saman þessi svið persónulegrar og pólitískrar 

umbreytingar með fádæma árangri. Enda er engin leið að fjalla um sögu sjálfsævisögulegu 

myndasögunnar án þess að ræða hana að einhverju leyti. Þetta er Maus: A Survivor’s Tale 

(1986) eftir Art Spiegelman. Bókin hlaut Pulitzer verðlaunin árið 1992 og varð sú upphefð til 

þess að mörgum þótti myndasöguformið hafa hlotið einhverskonar uppreisn æru eða að 

minnsta kosti tímabæra viðurkenningu. Þeir sem láta sig varða ofurhetjumyndasögur hafa bent 

á að tvö tímamótaverk í þeim geira, Watchmen Alan Moores og Dave Gibbons og The Dark 

Knight Returns eftir Frank Miller, komu út sama ár og fyrra bindi Maus var gefið út í heild 

sinni, árið 1986. Það var greinilega eitthvað á seyði í myndasögugeiranum á þessum tíma, 

Watchmen og The Dark Knight Returns voru ekki einar um umbyltingu 

ofurhetjumyndasagnanna en þær lyftu grettistaki. Maus hafði hinsvegar miklu víðari 

skírskotun og meiri áhrif út fyrir menningarkima myndasögunnar. 

Í Maus segir frá Vladek Spiegelman, sem er ungur gyðingur í Póllandi í upphafi seinni 

heimsstyrjaldar. Hann og kona hans, Anja, eru send í útrýmingarbúðir Nasista og eru svo 

heppin að komast lífs af, þau flytja til Svíþjóðar og þaðan til Bandaríkjanna. Allt kemur þetta 

fram í samtölum Vladeks við son sinn og höfund bókarinnar, Art Spiegelman. Art kemur í 

heimsókn til föður síns og tekur upp samtölin við hann, í þeim tilgangi að skrifa og teikna 

söguna sem að lokum verður Maus, og þessar heimsóknir eru hluti af sögu bókarinnar. Þannig 

blandast dagleg tilvera feðganna í New York 9. áratugs síðustu aldar við sögur Vladeks af 

nasistaofsóknum og lífsbaráttu í seinna stríði: Sá hluti Maus sem snýr að lífi Arts og sambandi 
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hans við föður sinn (og viðtökur lesenda á fyrsta bindi þegar komið er í annað bindi 

bókarinnar) er uppfullur af atriðum úr þeirra daglega lífi og umhverfi. Hluti Vladeks er þó 

ráðandi, sagan er drifin áfram af spurningum um Helförina og skýrasta vísbendingin um það 

að sár fortíðarinnar marki ennþá hversdagslegan veruleika nútíðarinnar (þ.e.a.s. nútíðar 

sögunnar) er sú að Spiegelman-feðgar og fjölskylda eru þar enn mýs í landi hunda. 

Myndræn framsetning Spiegelmans er fyrir margt áhugaverð en hann setur þessa sögu 

um ofsóknir, ofbeldi og útrýmingu fram sem leik katta að músum: nasistarnir eru manngerðir 

kettir (eða kattgerðir menn) sem elta uppi og drepa gyðinga í músalíki. Bandaríkjamennirnir 

eru hundar, Pólverjarnir svín, Frakkarnir froskar o.s.frv. og gyðingar sem fara huldu höfði í 

Póllandi bera svíns-grímur.1 Douglas Wolk hefur nokkur orð um þetta í þetta í bók sinni 

Reading Comics (2007). Að hans mati er vart hægt að hugsa sér einfaldari myndlíkingu, en 

þessi einfaldleiki felur tengingar og tilvísanir sem ljá frásögninni heilmikla vigt. Fyrir það 

fyrsta vísar Spiegelman í ákveðna hefð innan myndasögunnar sem hefur að gera með „fyndin 

dýr“ líkt og Andrés önd, Mikka mús og félaga, en sagan sem Spiegelman segir með þessum 

dýramyndum eins alvörugefin og „ekta“ og hugsast getur. Enn fremur eru þessi dýr teiknuð á 

mjög einfaldan, jafnvel fábrotinn máta: Við sjáum þau ekki sem myndir af dýrum heldur sem 

myndasögudýr. (Wolk notar orðið „cartoon“ eða „skrýtla“ til að greina þesskonar teikningar 

frá öðrum, þótt hvortveggja séu myndasögur, eða „comics“.) Þó búa þau í realísku umhverfi 

gettóa og fangabúða. Enn fremur má í þessum gettóum og fangabúðum sjá „alvöru“ hundum 

og rottum bregða fyrir, Spiegelman gefur þannig í skyn að í söguheimi bókarinnar séu bæði til 

gyðingar-sem-nagdýr og alvöru nagdýr, bæði Bandaríkjamenn-sem-hundar og alvöru hundar.2 

Mýsnar í Maus eru þannig margræðar í einfaldleika sínum: Í fyrsta lagi birtast þær á 

síðunni sem manngerð dýr og vísa þannig til einfaldari – eða að minnsta kosti saklausari – 

myndasöguhefðar en Maus vinnur innan, þar sem dýrin elta hvert annað uppi og pynta og 

drepa. Hin ídealísku fyndnu dýr teiknimyndanna haga sér ekki þannig, en Maus minnir okkur 

e.t.v. á að þetta geri jú kettir í hinum raunverulega heimi og maður getur velt því fyrir sér 

hvaðan hún komi sú fáránlega hugmynd að öll dýrin í skóginum séu vinir. Í öðru lagi eru 

mýsnar einmitt ekki teiknaðar sem mýs, heldur sem teiknaðar mýs, nokkur einföld strik sem 

gefa til kynna höfuðlag, munn og augu. Allt í kringum þær má hins vegar sjá byggingar, lestir 

og bifreiðar sem eru mun áþreifanlegri, auk þess sem fötin þeirra eru oft á tíðum dregin upp í 

miklum smáatriðum. Það eru engin ný sannindi að eftir því sem lýsing á persónu í skáldverki 

verður nákvæmari, því minna svigrúm hefur lesandinn til að lesa sínar eigin hugmyndir og 

                                                 
1 Spiegelman 1996. Sjá myndir nr. 1-6 í viðauka. 
2 Wolk 2007: 343. Sjá myndir nr. 7-8 í viðauka. 
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væntingar úr eyðunum á milli línanna og um leið fjarlægist hann persónuna. Þannig má segja 

að í Maus séu nær allar persónur bókarinnar, sér í lagi mýsnar, eins óræðar og hugsast getur 

og þjáning þeirra og sigrar eins beintengdir okkar eigin upplifunum og frekast er unnt. Um 

leið er veröldin sem þær búa í áþreifanleg og „ekta“, rétt eins og sagan sem Vladek og Art 

segja, enda er mikil áhersla lögð á að segja satt og rétt frá, að þetta hafi allt gerst í alvörunni, 

að sagan skipti máli. Allt er það í hrópandi mótsögn við það að sýna fólk, sem var til í 

alvörunni og dó í Helförinni, sem teiknimyndamýs. Mergurinn málsins er sá að með þessu 

bendir Spiegelman á vanmátt myndhverfingarinnar, en heldur þó áfram að nota hana. Mýsnar 

í sögunni eru ekki bara tilbrigði við „fyndnar mýs“, þær eru ekki teiknimynda-mýs og ekki 

gyðinga-mýs – andstætt ekta-rottunum sem koma fyrir í sögunni – heldur fyrst og fremst 

myndhverfingar, einfaldanir. 

Charles Hatfield ræðir þetta í bókinni Alternative Comics: An Emerging Literature 

(2005). Hann vill meina að með því að byggja upp þessa dýra-myndhverfingu og benda síðan 

stöðugt á það hversu óviðunandi hún sé veiti Spiegelman sér leyfi til að teikna söguna yfir 

höfuð. Rétt eins og myndhverfingin sjálf er mjög einföld við fyrstu sýn þá er þessi íróníska 

nálgun, sem Hatfield les úr Spiegelman, einnig frekar hversdagsleg: Spiegelman getur ekki 

hugsað sér að setja söguna fram í fyllstu einlægni, eins og hann sér fyrir sér að fólkið hafi litið 

út og svo framvegis, svo hann fjarlægir sig manneskjunum með því að breyta þeim í dýr. En 

eins og Hatfield bendir á þá kemur hvergi fram í texta fyrra bindis Maus að persónur 

bókarinnar séu mýs eða kettir eða hundar, myndhverfingin á sér einungis stað – eins vel og 

það á nú við – á hinu myndræna sviði sögunnar.3 Það kemur margoft fram að Spiegelman 

telur sig ekki hafa rannsakað söguna nógu vel, hann efast um einstök atriði í sögu föður síns 

og fleira í þeim dúr, en það gerir hann líka að umfjöllunarefni í bókinni sjálfri og Maus er eins 

og áður segir að stórum hluta sagan af því hvernig hann vann Maus. Að sýna teikningu og 

skrif sögunnar í sögunni sjálfri er reyndar frekar algengt í sjálfsævisögulegum myndasögum. 

Það er hins vegar ekki leikið að setja fram eða gefa í skyn samskonar varnagla eða efasemdir í 

myndmálinu og alls ekki án þess að draga athygli frá sjálfri sögunni. Að mati Hatfields eru 

mýsnar tilraun Spiegelmans til að sýna í mynd það sem ekki er hægt að mynda. Hatfield kallar 

þetta íróníska staðfestingu (e. ironic authentication): Í stað þess að reyna að fanga veruleikann 

í teikningu, sem hlýtur að vera ómögulegt, bendir höfundurinn á tilbúning myndanna, og 

víkkar bilið á milli þeirra og þess sem þær eiga að sýna. Bilið á milli Spiegelman-

músafeðganna og fyndnu dýranna; á milli teiknimynda-músanna og raunverulegra músa; og 

                                                 
3 Hatfield 2005: 139-40. 
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umfram allt á milli gyðinga-músanna og fólksins sem var til í alvörunni og dó margt í 

fangabúðum nasista. Höfundurinn gefur til kynna að hann geti ekki sýnt ævisögulegan eða 

sagnfræðilegan veruleika í mynd, hann geti ekki einu sinni „feikað hann“ líkt og hægt er með 

prósa – þar sem lesandanum er frjálst að lesa sem svo að hann fái „hina sjálfsævisögulegu 

yrðingu“ milliliðalaust af síðunni. En með því að benda á þetta eykur höfundur 

sjálfsævisögulegu myndasögunnar trúverðugleika bókar sinnar, hann gefur til kynna að hér sé 

engum brögðum beitt, að sagan sé eins sönn og frekast er unnt innan geira myndasögunnar. 

Útgáfusaga Maus spannar ansi mörg ár en eins og algengt er með myndasögur kom 

sagan út í mörgum hlutum yfir nokkurra ára bil áður en henni var safnað saman í bók, eða 

bækur í þessu tilfelli. Sagan hóf göngu sína í myndasögutímaritinu Raw árið 1977, fyrsta 

bókin kom út árið 1986 og heitir My Father Bleeds History. Önnur bókin, And Here My 

Troubles Began, kom út árið 1991 og þannig má segja að útgáfunni hafi endanlega lokið 14 

árum eftir að hún hófst. Það má raunar teygja hana aðeins lengra aftur í tíma vegna þess að 

Spiegelman hafði þegar birt þriggja síðna myndasögu árið 1972, í fyrsta tölublaði Funny 

Animals, þar sem faðir í músarlíki segir syni sínum söguna af kattgerðu nasistunum og 

„Mauschwitz“. Þannig má rekja rætur þessarar tilteknu sögu – og sjálfsævisögulegu 

myndasögunnar eins og við þekkjum hana í dag – aftur til neðanjarðarhreyfingarinnar í 

bandarískum myndasögum sem stóð sem hæst við lok sjöunda áratugarins og byrjun þess 

áttunda. 

 

1.2 –  R. Crumb og neðanjarðarmyndasagan 

Það er vert að líta snögglega á myndasögusköpun neðanjarðarhreyfingarinnar og þau áhrif 

sem hún hafði á bandaríska myndasögugerð. Í bók sinni Comics, Comix and Graphic Novels: 

A History of Comic Art (1996), nefnir Roger Sabin þrjá þætti sem höfðu veruleg áhrif á 

upphaf og uppgang neðanjarðarhreyfingarinnar og alla má rekja til aðstæðna í bandarískum 

myndasögubransa sjötta áratugarins: Í fyrsta lagi tímaritið Mad og hefðin sem það skapaði, 

með afsprengjum og eftirlíkingum, þar sem háðsádeilan varð sífellt meira áberandi og 

iðkendur hennar skarpari. Í öðru lagi nefnir hann uppgang háskólatímarita, þar sem stúdentar 

birtu eigin myndasögur og gáfu út á háskólalóðum. Í þriðja lagi andúðina á siðareglum 

myndasagnanna eða „The Comics Code“, sjálfsritskoðun myndasögubransans sem var tekin 

upp um miðjan sjötta áratuginn og lagði blátt bann við umfjöllun um ofbeldi, kynlíf og 

eiturlyf, svo eitthvað sé nefnt. (Samkvæmt kóðanum mátti ekki sýna nekt í myndasögum, ekki 

blóta, ekki gefa lesanda færi á að finna til samúðar með glæpamanni og í öllum tilvikum 
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skyldi hið góða bera sigurorð á hinu illa.) Myndasöguhöfundar neðanjarðarhreyfingarinnar 

gáfu gjarnan bækur sínar út sjálfir eða í samvinnu við aðra af sama sauðahúsi og sneiddu 

þannig framhjá dreifingaraðilum sem gerðu þá kröfu að bækur og blöð fylgdu siðareglunum. 

Hippatímabilið og ört vaxandi and-menning, ef svo má kalla, gáfu af sér bæði höfunda sem 

vildu fylgja annarri stefnu í myndasögugerð en þeirri sem stóru útgáfufyrirtækin gerðu ráð 

fyrir, og lesendur sem sóttu í þesskonar bækur. Sabin vill meina að útgáfa 

neðanjarðarmyndasagna hafi staðið hæst á árunum 1967-75 og að þar hafi myndasögur Robert 

Crumb verið gríðarlega áhrifamiklar, einkum og sér í lagi myndasögutímaritið Zap! sem kom 

fyrst út árið 1968.4 

Þegar horft er aftur yfir neðanjarðartímabilið er hægt að finna mörg dæmi um 

hæfileikaríka myndasöguhöfunda en það er enginn jafn áberandi né jafn einkennandi fyrir 

tímabilið og R. Crumb. Myndasögur Crumbs fjalla um morð og limlestingar, nauðganir, 

sifjaspell, kynþáttahatur og hverskyns óþverra. Hann gerir jafnt grín að stofnuninni og 

viðteknum gildum samfélagsins sem og fávisku og fánýtni andmenningarinnar sem hann þó 

tilheyrði frekar en nokkru öðru. Og þegar myndasögurnar hans áttu ekki upp á pallborðið hjá 

útgefendum þá prentaði hann þær sjálfur – ásamt vinum sínum eða kollegum – og seldi á 

götum úti. Í ofanálag hafði hann gert nokkrar tilraunir með ofskynjunarlyf, sem hann reyndi 

að koma til skila í myndasögunum sínum, sem og litríkum kynlífsórum, og hvort tveggja 

virtist eiga nokkuð erindi við hippakynslóðina í San Fransisco. Margt af því sem hann gaf frá 

sér virkar enn í dag ansi lausbeislað, ekki síst vegna þess hversu fær teiknari hann var og er. 

Furðulegar fantasíurnar taka á sig annarlegri svip en ella þar sem teikningarnar eru bæði hráar 

og agaðar, þéttar og snarpar í senn. Sabin vitnar í viðtal við Crumb þar sem hann reynir að 

útskýra það hvað neðanjarðarmyndasögurnar gengu út á: 

 
I think the best way to define them is to [talk in terms of] the absolute freedom involved. I think 

that’s real important. People forget that that was what it was all about. That was why we did it. We 

didn’t have anybody standing over us saying “No, you can’t draw this” or “You can’t show that”. 

We could do whatever we wanted.5 

 

Í öðru viðtali, sem birtist í heimildamyndinni The Confessions of Robert Crumb árið 1989 

segir hann: 

 

                                                 
4 Sabin 1996: 94. 
5 Sama: 95. 
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Yeah, I suppose I am a sexist. I’ve tried to raise my consciousness, God knows. I have this 

recurring vision that I’m standing before this tribunal of feminist women and they’re demanding 

that I answer for my exploitation of women in my cartoons. And the only answer I have is that I’m 

telling a truth about myself for better or worse. Take it or leave it.6 

 

Crumb kunni sannarlega að meta frelsið sem honum hlotnaðist og hann hafði ákveðinn 

drifkraft til að nýta þetta frelsi til sköpunar. Þegar maður les sögurnar hans frá þessum tíma 

fær maður oftar en ekki á tilfinninguna að hann hafi einfaldlega stungið niður penna og byrjað 

að teikna það sem honum datt í hug þá stundina, og það sést beinlínis á sumum sögum sem 

eru heldur endaslepptar. En þegar hann er spurður hvað hafi gefið þessum sögum gildi – að 

minnsta kosti þeim ógeðfelldari, þeim sem honum finnst sjálfum e.t.v. erfitt að finna eitthvað 

til ágætis – þá er svarið á þá leið að þær segi sannleika um hann sjálfan. Ekki sannleikann, 

sem gefur í skyn að það sem honum dettur í hug að játa um sjálfan sig þurfi ekki endilega að 

vera í samræmi við það sem hann hefur áður sett fram, en þó tekur hann fram að hér sé um að 

ræða sannleika um hann sjálfan – frekar en t.d. listina, þjóðfélagið, eða persónur skáldaðrar 

myndasögu. Enda kemur Crumb oftsinnis fram í eigin persónu í sögunum sínum. Þarna kemur 

fram sú hugmynd, eða sú skoðun, að sé sagan sönn þá veiti það henni ákveðið gildi og að sá 

sannleikur miðist við höfundinn sjálfan, frekar en veröldina innan veggja sögunnar eða 

samfélagið í fjarmynd. 

Crumb ræðir ekki eðli sannleikans eða hugsanleg vandamál í framsetningu hans í 

myndasöguformi, en í áðurnefndri Alternative Comics: An Emerging Literature tekur Charles 

Hatfield tiltekna myndasögu Crumb sem dæmi um þær mörgu spurningar sem kunna að vakna 

í því samhengi og ber saman við hliðstæða sögu eftir höfund af yngri kynslóð. Sögurnar eru 

 „The Many Faces of R. Crumb“ eftir Crumb og „Just Another Day... “ eftir Daniel Clowes.7 

„The Many Faces of R. Crumb“ er meginpart upptalning á mismunandi birtingarmyndum 

persónu höfundarins, hvernig hann lítur á sjálfan sig frá degi til dags eða hvernig hann gerir 

sér í hugarlund að fólkið í kringum hann líti á hann. Crumb nefnir „Crumb the status-quo 

booshwah business cartoonist,“ „Crumb the passionate revolutionary and friend of the little 

guy“, „hopelessly neurotic, guilt-ridden cry-baby“ og svo framvegis.8 Þessum einkunnum 

fylgja myndir af persónuleikunum margvíslegu og þar má alltaf þekkja Crumb þótt útlit hvers 

og eins hæfi sinni einkunn vel. Í lok sögunnar segir Crumb að hver hann sé þá stundina fari 

allt eftir því í hvaða skapi hann er, sem er auðvitað rétt eins langt og það nær en liggur ansi 
                                                 
6 Crumb 1987. 
7 Sagan „My Love Book“ eftir Gilbert Hernendez er einnig til umfjöllunar en við látum okkur nægja Crumb og 
Clowes í bili. 
8 Crumb 1972: 17-8. Sjá myndir nr. 9-10 í viðauka. 
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nálægt því að teljast tvítekning eða sísanna: ef hægt er að tala um persónuleikabreytingu frá 

degi til dags eða stundu til stundar, þá er persónuleikinn lítið annað en dagsformið, eða 

skapið. Það er varla hægt að segja að Crumb standi við undirtitil sögunnar, sem er „an inside 

look at the complex personality of the great me!!!“ þar sem myndin sem hann dregur upp af 

sjálfum sér er ekki sérlega flókin jafnvel þótt á henni séu margar hliðar. Undirtitillinn skapar 

þó vissa stemningu ásamt yfirskrift titilsins („Me, Myself and I presents“), eftirskriftinni 

(„He’s cute ‘n’ clever!!“) og enn annari sjálfsmyndinni, sem er í allt öðrum stíl en þær sem á 

eftir koma og segir „I love me; who d’you love?“9 Crumb leggst ansi þungt á sveifina strax í 

titilrammanum, hann gefur þannig í skyn að hann ætli ekkert endilega að kryfja sjálfan sig eða 

sitt þjakaða sjálf á næstu tveimur síðum, heldur sé hann einmitt þessa stundina sá R. Crumb 

sem syngur um sjálfan sig. 

Í öllu falli sýnir „The Many Faces of R. Crumb“ nokkrar sjálfsmyndir Crumbs og 

Hatfield vill meina að í öðrum ramma sögunnar, þar sem Crumb segir „I get what I want by 

drawing a picture of the desired object“10 gefi hann í skyn að sjálfsmyndirnar sem koma í 

kjölfarið séu ekki bara lýsingar á því sem Crumb þekkir í eigin fari heldur grímur eða „andlit“ 

(sbr. titil sögunnar) sem hann áskapar sér með teikningu. Crumb er sjálfur mjög áberandi 

persóna í sögum sínum og hér vísar hann til þess að sú mynd sem lesendur hans fá af honum 

sé jú teiknuð af honum sjálfum: Þeir sem ekki þekkja hann í eigin persónu þekkja þann 

Crumb sem teiknarinn og sögumaðurinn R. Crumb vill sýna. Hatfield segir: 

 
The real subject of what follows, after all, is not so much the “truth” about Crumb himself as his 

ability, through drawing, to impose an arbitrary vision on the world and on himself. The drawings 

may be confused with the real, but Crumb reminds us that they are neither true nor sufficient in 

themselves.11 

 

Með öðrum orðum fjallar sagan um tilbúning birtingarmynda Crumbs af hreinskilni, og ef til 

vill skiptir hún mestu máli þar sem tilbúningurinn – eða listin – liggur til grundvallar öllum 

lestri okkar á Crumb. 

Sagan „Just Another Day...“ eftir Daniel Clowes er mjög lík „The Many Faces of R. 

Crumb“ að því leyti að þar birtir höfundurinn sífellt breytilegar myndir af sjálfum sér. Í sögu 

Clowes er hins vegar hver sjálfsmynd tilbúningur þeirrar sjálfsmyndar sem kemur á eftir. Það 

er að segja: Sá Clowes („Daniel Clowes“) sem birtist í upphafi sögunnar er persóna á blaði 

                                                 
9 Sama: 17. 
10 Sama. 
11 Hatfield 2005: 120. 
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þess Clowes sem birtist skömmu síðar til að tala við lesandann („The Real Clowes“), sem er 

aftur tilbúningur Clowes sem kemur á eftir honum („The Real Real Clowes“) og svo koll af 

kolli.12 Rétt eins og í sögu Crumbs eru allir þessir persónuleikar frábrugðnir hvor öðrum en þó 

kennilegir sem Daniel Clowes. Stefnan í sögu Clowes er skýrari en Crumbs, enda er 

tilgangurinn öðrum þræði að gera grín að sjálfsævisögulegum myndasögum sem velta sér upp 

úr neyðarlegum atvikum, persónulegum játningum sem lýst er í minnstu smáatriðum. Clowes 

hafnar því að myndasöguhöfundur geti tengst lesandanum nánar en ella ef hann ljóstrar upp 

einhverju neyðarlegu úr sínu einkalífi, eða að minnsta kosti því að þau tengsl séu meira virði 

en önnur. Auk þess geti hver sem er búið til neyðarlega játningu af þeim toga, eitthvað 

smávægilegt en skammarlegt sem geti þá þjónað sama tilgangi og hreinskilnin sem hann 

hæðir: Til að benda á þetta sýnir hann sjálfan sig þar sem hann þefar af óhreinu sokkunum 

sínum, en segir lesandanum strax í kjölfarið að hann hafi aldrei gert nokkuð þessu líkt, þessi 

sena sé skáldskapur upp frá rótum. Þessháttar senur eru, að mati Clowes, tilraunir höfundanna 

til að upphefja sjálfa sig með því að sýnast heiðarlegri en náunginn, þar sem hreinskilnin (eða 

sannleikurinn) er slagorð eða barmmerki frekar en tæki til að segja eitthvað sem skiptir máli. 

Ef til vill er tilgangslaust að búa til myndasögur um sjálfan sig yfir höfuð, segir Clowes, og 

vísar til lokaorða „The Many Faces of R. Crumb“: „The way you depict yourself really 

depends on how you feel about yourself and that can change every two minutes.“13 Sagan 

endar síðan í babúskuleik þar sem Clowes fleygir fram og hafnar hverju sjálfinu á fætur öðru. 

Sagan er öðrum þræði spéspegill „strangheiðarlegu sjálfsævisögunnar“ og hringiða 

sífellt breytilegra sjálfa, en hún er líka samansafn sjálfsmynda, aftur líkt og saga Crumbs. 

Viljinn til að koma þessum sjálfsmyndum til skila er háður fremur manískri sjálfsmeðvitund 

og þeirri hefð sem hefur skapast innan sjálfsævimyndasögugeirans síðan Crumb sendi frá sér 

„The Many Faces of R. Crumb.“ Clowes vill ekki láta líta út fyrir að hann sé að strauja yfir 

nokkuð af þessu og truflar því söguna með sífelldum innskotum, bakslögum og breytingum á 

sjónarhorni sem keyra hana að endingu í kaf. En á leiðinni fangar Clowes það hvernig honum 

„líst á“ sjálfan sig eins hreinskilnislega og honum er unnt. Þetta er annað og e.t.v. skýrara 

dæmi um það sem Charles Hatfield kallar íróníska staðfestingu, það að komast næst hinu 

ósegjanlega með því að benda á þá staðreynd að raunveruleg nálgun sé ómöguleg. Þessar 

sögur Crumb og Clowes, segir Hatfield, „assert truthfulness through falsity.“14 Það er að 

segja, þær nýta sér margreynd stílbrögð o.þ.h. í frásögn sinni en benda jafnóðum á þessi sömu 

                                                 
12 Clowes 2002: 44-7. Sjá myndir nr. 11-2 í viðauka. 
13 Sama: 47. 
14 Hatfield 2005: 124. 
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stílbrögð og frásagnaraðferðir, í stað þess að sníða af hornin til þess að virðast gagnsæjar eða 

blátt áfram. 

 

1.3 –  Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary 

Sögur Crumbs og Clowes eru því hvorugar frásagnir af atburðum sem gerst hafa í raun og 

veru. Þær hafa sitthvað að segja um höfundana og sjálfsmyndir þeirra en atvikin eða senurnar 

sem höfundarnir nota til að koma meiningu sinni til skila eru uppspuni. Hvorugar myndu því 

falla að annars nokkuð nýtri skilgreiningu Philippe Lejeunes á sjálfsævisögunni, sem hann 

setti fram í greininni „Sjálfsævisögulegi samningurinn“ árið 1975 og hljóðar svo: „[A] 

retrospective prose narrative written by a real person concerning his own existence, where the 

focus is his individual life, in particular the story of his personality.“15 Að mati Lejeunes eru 

ævisagan og sjálfsævisagan einu bókmenntaformin sem gera sig út fyrir að veita heimild um 

„raunveruleika“ utan síðna bókarinnar og að sú heimild sé sannanleg. Hann heldur áfram: 

„Their aim is not simple verisimilitude, but resemblance to the truth. Not “the effect of the 

real” but the image of the real.“16 Hverskonar skáldskapur getur náð fram realískum áhrifum, 

eða dregið upp mynd af veruleika sem samræmist meira og minna þeim veruleika sem 

lesandinn þekkir af eigin raun. Sjálfsævisagan gengur lengra og miðar sjálfa sig við 

sannleikann og hið raunverulega. Þó vel að merkja: Lejeune talar ekki um að fanga hreinan 

sannleika heldur „líkingu við sannleikann,“ og ekki sjálfan raunveruleikann heldur „mynd af 

hinu raunverulega.“ Enda tekur hann fram að þessi markmið sjálfsævisögunnar séu háð 

mannlegum takmörkunum höfundarins. 

Saga Crumbs er skrifuð með öðrum formerkjum og leitast e.t.v. frekar eftir því að stuða 

lesandann heldur en að ná tengslum í gegnum afhjúpun sjálfsins.17 Það má samt sem áður 

draga nokkuð skýra línu frá því hvernig Crumb hellti sjálfinu í kassa myndasögunnar og yfir í 

verk þeirra höfunda sem komu til með að þróa form hinnar eiginlegu sjálfsævisögulegu 

myndasögu, sem átti eftir að falla betur að skilgreiningum Lejeunes. Heimildum ber ekki 

endilega saman um það hver hafi skrifað og teiknað fyrstu söguna sem kalla má sjálfsævisögu 

í myndasöguformi. Oftast er Justin Green þó efst á lista og saga hans Binky Brown Meets the 

Holy Virgin Mary sem kom út árið 1972 (og þá höfum svo að segja náð aftur í skottið á 

Maus). Það liggur nokkuð ljóst fyrir að Green varð fyrir miklum áhrifum frá Crumb og hann 

lýsir því sjálfur í viðtali frá því um það leyti sem bókin kom út: 

                                                 
15 Lejeune 1989: 4. 
16 Sama: 22. 
17 Gardner 2008: 8. 
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Therein was a cartoon by a fellow named Crumb that was to change my life. The page was packed 

with harsh drawing, stuffed into crookedly drawn panels. I was engrossed, even before reading, in 

the texture of the page. The drawing was disarmingly simple and consistent, yet had none of the 

spineless minimal look that characterizes so much contemporary cartooning. In fact, the piece 

reminded me of the harsh, gothic image of a woodcut. Exploding in frenzied laughter, and 

pounding the wall like a mad man, I knew I was on to something.18 

 

Ástæðan fyrir því að hægt er að kalla Binky Brown fyrstu „alvöru“ sjálfsævisögulegu 

myndasöguna frekar en t.d. eitthvað af því sem Crumb gerði á árunum áður er sú að hún lýsir 

ákveðinni þróun sjálfsins, uppvexti í endurliti frekar en játningum sem gerast í rauntíma eða 

eiga sér eingöngu stað á blaðsíðunni. Það er óþarfi að taka svona skilgreiningar of hátíðlega 

(Lejeune tekur sérstaklega fram að sjálfsævisagan skuli vera „prósafrásögn,“ sem myndi jú 

útiloka allt það sem er hér til umræðu) en það er engu að síður hjálplegt að skilja á milli 

sjálfsævisögunnar og annarra greina sem kalla má sjálfsævisögulegar, svo sem játningar og 

ritvíg Crumbs, „fréttamennsku“-myndasögur Joe Saccos á borð við Palestine eða Safe Area 

Goražde eða sjálfsögulegar æfingar Grant Morrisons í Animal Man. Í þessum bókum og 

sögum kemur höfundurinn fram í eigin persónu og sagan lýsir ævi hans eða persónuleika að 

einhverju marki en áherslan er í öllum tilvikum lögð á eitthvað annað en sjálfa ævina. 

Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary segir frá upplifun höfundarins af áráttu- og 

þráhyggjuröskun. Hún hefst á því að hann – höfundurinn, sem kallar sig Binky Brown í 

sögunni – brýtur styttu af Maríu mey. Hræðslan við að brjóta eða brjóta á annarri slíkri styttu 

eða birtingarmynd Maríu hleður utan á sig svo að fyrr en varir þarf hann ekki einu sinni að 

koma nálægt slíkri styttu: Hann sér fyrir sér geisla sem skjótast út frá typpinu á honum og 

síðan fingrunum, svo ef hann gætir ekki að því í hvaða átt hann snýr geta geislarnir skotist úr 

honum og beint í átt að næstu kirkju, þar sem þeir vanhelga líkneski meyjarinnar. Í sögunni 

nær hann að lokum að sigrast á þessari þráhyggju með því að fara á sýrutripp og mölva 

allnokkrar styttur af Maríu, í nokkurskonar kaffærslu-meðferð (e. immersion therapy). 

Green komst reyndar ekki að því fyrr en mörgum árum eftir að sagan kom út að það sem 

hann var að lýsa væri viðurkennd sálræn röskun. Hann hélt sig vera haldinn einhverskonar 

taugaveiklun sem ætti sér rætur í ströngu kaþólsku uppeldi og bókin er öðrum þræði 

áfellisdómur hans yfir kaþólsku kirkjunni. Yfirlýst tilætlun höfundarins, sem hann tekur fram 

í byrjun bókarinnar, er tvíþætt: Annarsvegar að hreinsa sjálfan sig af þessari taugaveiklun með 

                                                 
18 Rosencranz 2002: 102 
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því að koma henni á blað, hinsvegar að ná til þeirra sem eiga við sama vandamál að stríða og 

gætu, fyrir verkan bókarinnar, komist að því að þeir séu ekki einir á báti.19 Báðir þessir þættir 

vísa beint til kröfunnar um sannferði og trúverðugleika. „Réttlæting“ myndasögunnar liggur í 

því að Green komi sögunni á blað og losi sig þannig frá henni, með öðrum orðum að hann játi 

söguna á sig – hugmyndin um játningu og hreinsun skín hér í gegn þrátt fyrir, eða kannske 

vegna þess, hversu uppsigað Green er við kaþólsku kirkjuna. Enn fremur er hún réttlætt með 

því að aðrir kunni að vera í sömu sporum og sá Green sem fram kemur í sögunni (og Green 

kýs að kalla Binky Brown) og að þegar þeir lesi söguna muni þeir þekkja eigin reynslu og 

öðlast von. Í báðum tilfellum myndi saga sem víkur frá sannleikanum missa marks og vera 

því óréttlætanleg, eða að minnsta kosti lítils virði. 

Binky Brown naut mikilla vinsælda og hafði talsverð áhrif. Bókin seldist í um það bil 

50.000 eintökum, sem var mikill fjöldi jafnvel í miðri neðanjarðarsprengingunni.20 Auk þess 

hefur hún verið endurútgefin oftsinnis, sem greinir hana aftur frá megninu af efninu sem kom 

út á þessum tíma. Síðast kom út viðhafnarútgáfa hjá McSweeney’s árið 2009, innbundin og 

prentuð í lit – jafnvel þótt sagan sé svarthvít – og þar skrifar Art Spiegelman formála. Saman 

höfðu sögur Crumbs og Greens áhrif á fjölmarga höfunda sem gáfu út sögur af svipuðum 

meiði og þar má nefna Maus Spiegelmans, Persepolis (2000-3) Marjane Satrapi og 

sjálfsævisöguleg verk Aline Kominsky-Crumb, Julie Doucet, Joe Matt, Chester Brown, Seth, 

Alison Bechdel, Ed Brubaker, Howard Cruse, Craig Thompson og Laurie Sandell, svo nokkur 

séu nefnd. Það er ekki jafn auðvelt að sjá móta fyrir áhrifum Crumbs og Greens hjá öðrum 

forkólfi sjálfsævisögulegra myndasagna, nema þá í því hvernig hann sneri sér í allt aðra átt, en 

sá nefnist Harvey Pekar. 

 

1.4 – Harvey Pekar 

Harvey Pekar er frægastur fyrir sjálfsævisögulegu myndasögurnar sínar, American Splendor 

(1976-2008) og myndasögu sem hann vann með eiginkonu sinni, Joyce Brabner, og 

teiknaranum Frank Stack og nefnist Our Cancer Year (1994). Árið 2003 kom út kvikmynd 

sem var unnin upp úr sögunum og heitir einmitt American Splendor. Í Conversations With 

Harvey Pekar frá 2008 er að finna þessa tilvitnun þar sem hann segir frá því hvernig honum 

datt í hug að skrifa myndasögur um líf sitt, en það kom í kjölfarið af því að lesa The Big Yum-

Yum Book eftir Robert Crumb, sem var með fyrstu bókunum sem Crumb gaf út: 

 
                                                 
19 Green 2009: formáli. 
20 Levin 1998: 101. 
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I thought, "Jeez, comics can be about anything." I was also impressed by the fact that there was so 

little realism in comic books. [...] I started thinking about doing stories that were realistic, and the 

best realistic stories I could do were autobiographical. It seemed that the more accurately I wrote 

about my life, the better the story came out. I also wanted to write about everyday life, quotidian 

life, because I felt that writers in just about every area had ignored a lot of what goes on in 

everyday life.21 

 

Rétt eins og Green lýsir Pekar sögum Crumbs sem kveikjunni að því að hann fór að skrifa 

sjálfsævisögulegar myndasögur, en að er athyglisvert að um leið og hann lýsir hrifningu á því 

sem Crumb var að gera, tekur hann strax fram að hann hafi skynjað að eitthvað vantaði. Hann 

skynjaði frelsið og hugmyndaflugið sem bjó að baki myndasögum Crumbs, en hann taldi sig 

geta gert eitthvað alveg nýtt. Að vísu hafði Aline Kominsky-Crumb (þá eingöngu Aline 

Kominsky) þá þegar gert tilraunir með form sjálfsævisögunnar og sent frá sér sögur sem 

fjölluðu um hversdagslegt líf frekar en nokkuð annað. En eins og Jared Gardner hefur bent á 

þá var í raun himinn og haf á milli þess sem Pekar og Kominsky kölluðu daglegt líf: 
 

Kominsky was, after all, a member of the bohemian movement in San Francisco, married to the 

godfather of of the underground movement, and a founding member of the Wimmen’s Comix 

collective. Collectives and movements were a luxury Pekar could not afford, bound to the daily 

grind of working-class life in middle America.22 

 

Pekar vildi nota form myndasögunnar til þess að miðla hversdagslegum veruleika. Þar 

gekk hann þvert á fordæmi Crumbs og Greens, sem gáfu ímyndun sinni og hugarórum lausan 

tauminn. Þessi öfuga nálgun skýrist e.t.v. af því að Crumb og Green (og bróðurparturinn af 

helstu myndasöguhöfundum neðanjarðartímabilsins) voru miklir teiknarar, höfðu teiknað frá 

unga aldri og komu að myndasögugerð frá þeirri hlið. Pekar gat hinsvegar aldrei teiknað neitt 

annað en spýtukarla en hafði aftur á móti mjög næmt eyra fyrir frásögn og samtölum. 

Sögurnar hans eru mjög rólegar í tíðinni, hann sneiðir framhjá öllum íburði, öllum ýkjum og 

hamagangi og segir frá hversdagslegum hugsunum og atburðum (sumum draugleiðinlegum 

eða beinlínis hatramlega and-dramatískum). Gott dæmi er sagan „Hypothetical Quandary“ frá 

1984 sem er einmitt teiknuð af Crumb og sem gerist nánast öll í höfðinu á Pekar, en sýnir um 

leið atburð úr hversdagslegum veruleika. Pekar ímyndar sér hvernig líf hans myndi breytast ef 

hann fengi stóran útgáfusamning og gæti einbeitt sér að því að skrifa myndasögur og pistla, 

ímyndaða krísan er sú hvort þessi hugsanlega lífsbreyting myndi hafa neikvæð áhrif á skrifin 
                                                 
21 Rhode 2008: 147. 
22 Gardner 2008: 15. 
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hans. Á meðan keyrir hann og gengur svo út í bakarí, kaupir brauð og gengur áleiðis til baka. 

Loks bítur sagan í halann á sér, Pekar hugsar sem svo að allar þessar vangaveltur séu 

ótímabærar: konan frá útgáfufyrirtækinu hringdi jú aldrei í hann aftur. En hann nýtur þess að 

finna ilminn af brauðinu.23 Það eru þessar litlu líknir í hversdagslífinu sem hann dregur fram 

aftur og aftur, og þeir hlutar ævinnar sem honum finnst merkilegast að segja frá. Báðir þræðir 

sögunnar, sá orðaði og sá myndræni, líða áfram samhliða hvor öðrum án riss eða hnignunar 

og snertast aðeins einu sinni áður en ímynduðu krísunni lýkur og Pekar tekur almennilega 

eftir brauðinu, sem er þó andlag myndræna hlutans. Sagan lýsir þannig tveimur sviðum 

hversdagslegrar tilveru sem deila tíma og rúmi en snertast nánast ekki nema fyrir tilstilli 

lesandans sem meðtekur þau bæði í lestri sem eina heild. Það eru nokkur skil á milli 

þesskonar sagna og sögunnar sem sögð er í Our Cancer Year, sem segir frá baráttu hans við 

krabbamein. Umfjöllunarefnið er ennþá mestanpart hið hversdagslega, en með krabbameininu 

færist skuggi yfir veröldina og hið hversdagslega er alltaf markað af honum eða sett fram 

andspænis honum, í stað þess að standa eitt og sér. 

Í dæminu um Maus hér á undan virðist tilgangur þess myndræna nokkuð augljós. Þar er 

á ferðinni ansi djörf myndhverfing sem er fyrst hvergi útskýrð innan textans og myndar 

þannig spennu innan frásagnarinnar og er síðar velt á alla kanta og rannsökuð af 

sögumanninum, sem er þá enn í líki músar, hluti af myndhverfingunni. Hlutverk þess 

myndræna í sögu eins og „Hypothetical Quandary“ er ekki síður snúið, en bilið á milli þess 

sem sagt er með orðunum og þess sem sýnt er með myndunum virðist ekki eins breitt vegna 

þess að lesandinn kannast vel við það að hugsa eitt og gera annað. Það er hversdagsleg sjón, 

sem kettir í nasistabúningum eru sannarlega ekki. En í báðum tilfellum blasir við lesandanum 

grundvallarstrúktúr myndasögunnar: hún segir eitt og sýnir annað. 

Scott McCloud ræðir þetta í bókinni Understanding Comics: The Invisible Art (1993) og 

gerir grein fyrir mismunandi tegundum pörunar orða og mynda. Fyrst nefnir hann þrenns 

konar paranir þar sem bilið á milli er ósköp lítið eða ekki neitt: Í fyrsta lagi myndasöguramma 

þar sem textinn segir alla söguna og myndirnar lýsa því sem þar kemur fram en bæta nánast 

engu við; rammar þar sem myndirnar segja söguna og textinn er lítið meira en upphrópanir 

eða uml; og rammar þar sem orðin segja nákvæmlega það sem myndirnar sýna, hvorugt bætir 

nokkru við hitt. Í öðru lagi nefnir hann ramma þar sem orðin útfæra merkingu myndanna (eða 

öfugt) eða magna á einhvern hátt; ramma þar sem frásögn orðanna og frásögn myndanna 

virðast hvergi skarast; og ramma þar sem orðin og myndirnar renna saman í mynd-orð eða 

                                                 
23 Pekar 2003: 79-81. Sjá myndir nr. 13-5 í viðauka. 
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orðamyndir. Í þriðja og síðasta lagi nefnir hann þá gerð myndasöguramma sem hann telur 

algengasta, þar sem orðin og myndirnar bæta hvort annað upp og mynda skilaboð sem ekki 

væri hægt að lesa úr orðunum eingöngu, eða myndunum eingöngu.24 Þetta bil á milli 

merkingar orða og mynda á sér nokkra samsvörun í bilinu á milli ramma myndasögunnar, sem 

McCloud afgreiðir mun fyrr í þessari sömu bók. Hugmyndin er í stuttu máli sú að á milli 

hvaða tveggja myndasöguramma sem er sé autt svæði sem McCloud kallar ræsið eða „the 

gutter“. Rammarnir sýna tvö ákveðin augnablik í sögunni en sagan sjálf gerist í bilinu á milli 

þeirra, hún er það sem lesandinn les úr eyðunni.25 Þar getur lesandinn þurft að brúa bilið á 

milli tveggja tímabila, staða eða umfjöllunarefna og því óljósari sem tengslin eru því breiðara 

er bilið á milli rammanna – og þeim mun virkara verður hlutverk lesandans. McCloud er vel 

að merkja ekki að tala um heilar sögur í þessu samhengi, né heldur þegar hann ræðir 

merkingarbilið á milli texta og myndar. Í báðum tilfellum fer það eftir takti og stemningu 

sögunnar hverju sinni hversu langt lesandanum er gert að seilast. 

Þannig eru dæmin um skilin milli texta og mynda í Maus og „Hypothetical Quandry“ 

ekki ólík í eðli sínu en e.t.v. ólík að stærðargráðu eða krafti. Spiegelman fleygir fram, eins og 

áður sagði, einfaldri myndlíkingu og flækir hana, bætir við lögum merkingar, bæði með því að 

halda spennu á milli texta og mynda og með því að grafa undan myndlíkingunni á 

textasviðinu. Pekar dregur hins vegar upp blekkjandi einfalda mynd af hversdagslegri 

búðarferð, en þar er samband texta og myndar í raun ekki eins náið og það virðist við fyrstu 

sýn. Þetta er ekki ósvipað því hvernig hugurinn reikar á meðan líkaminn vinnur dagleg verk 

sem eru löngu hætt að þarfnast umhugsunar, þar eru ákveðin skil á milli án þess að hægt sé að 

tala um spennu. Báðar sögurnar leitast við að draga upp „mynd af hinu raunverulega“ hvor á 

sinn hátt. Það má segja að helsta flækjan sem American Splendor býður upp á hafi að gera 

með myndina af Pekar sjálfum. Hann vann með fjöldanum öllum af teiknurum í gegnum árin, 

sem teiknuðu hann með sínu nefi. Þessar „myndir af hinum raunverulega“ Pekar eru æði 

misjafnar – þótt hann sé alltaf kennilegur sem Harvey Pekar – svo að á síðum myndasögunnar 

hefur Pekar komið fram í ýmsum myndum jafnvel þótt rödd sögumannsins Pekars sé söm við 

sig. 

Í greininni „Removing the Experience: Simulacrum as an Autobiographical Act in 

American Splendor“ ræðir Jason Sperb um framsetningu hins sanna í kvikmyndaaðlöguninni 

af myndasögum Pekars og kemur nokkuð inn á sama vandamál í myndasögunum sjálfum. 

Kvikmyndin varpar fram fjölda mismunandi mynda af persónunni Harvey Pekar: Paul 

                                                 
24 McCloud 1994: 153-5. Sjá myndir nr. 16-8 í viðauka. 
25 Sama. 
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Giamatti leikur hann í kvikmyndinni, en í myndinni sjáum við sviðsuppfærslu á American 

Splendor þar sem Donal Logue leikur leikara í hlutverki Harvey Pekars. Í myndinni koma 

einnig fram margar mismunandi teikningar af Harvey (samanber allar þær mismunandi 

birtingarmyndir Harveys í myndasögunum, eftir því hver teiknar hann) og svo auðvitað 

Harvey sjálfur. Hann leikur sjálfan sig á skjánum, bæði sem Harvey Pekar í daglegu lífi og 

sem þátttakanda í framleiðslu myndarinnar: við sjáum hann lesa handritið inn á band – og 

höfum þegar heyrt hann tala undir myndinni, þar sem hann vísar til sjálfs sín á skjánum í 

mynd Giamatti. Sperb vill meina að með þessu vekji kvikmyndin ítrekað athygli á því hversu 

erfitt sé fyrir eftirlíkingu, svo sem í bíómynd, að vísa í sanna fyrirmynd. Þess í stað sé Harvey 

Pekar sýndur sem sífellt verðandi eftirlíking: 

 
His life is not underminded, but rather highlighted and intensified, by the film’s constant play at 

simulation and simulacra. The film reveals images that undermine the authority of their model – in 

this case, the real historical figure at the (fragmented) center of the film – but ony to celebrate the 

possibilities of his life that remain just outside the grasp of representation. American Splendor 

foregrounds Harvey as always in a state of simulation.26 

 

Hann bendir á að þeir Shari Springer Berman og Robert Pulcini deili með sér hlutverkum 

bæði sem handritshöfundar og leikstjórar (auk þess sem Pulcini leikur sjálfan sig í myndinni, 

og Berman talar inn á hana í hlutverki viðmælanda i viðtali) og neiti þannig að veita 

einhverjum einum einstaklingi titil „höfundar“ eða „leikstjóra“. Loks blandi kvikmyndin 

saman skáldskap og veruleika til að draga upp mynd af persónu Harvey Pekars. Sperb segir að 

með því að leika með eftirlíkingar og líkneski og blanda saman skáldskap og „veruleika“ í 

birtingu Harvey Pekars sé hin póstmóderníska nálgun sett fram sem mikilvægasti þáttur 

hinnar sjálfsævisögulegu yrðingar í kvikmyndinni. Kvikmyndin gerir grein fyrir ómöguleika 

sannrar eftirmyndar og leggur aðaláherslu á hinar margvíslegu eftirmyndir sem Pekar er þegar 

samansettur úr. 

En hvað er það sem verður ekki fram sett í kvikmyndinni og myndasögunni, þessir 

„möguleikar lífs hans sem ekki verður miðlað“? Kvikmyndin American Splendor kom út árið 

2003 en handrit hennar er bæði unnið úr myndasögunni American Splendor eftir Harvey 

Pekar og Our Cancer Year eftir Pekar og eiginkonu hans Joyce Brabner. Báðar sögurnar eru 

sýndar í kvikmyndinni, bæði í vinnslu og sem tilbúnar bækur. Sperb bendir á að í 

kvikmyndinni sé hreint og beint tekið fram að þau hjónin hefjist handa við að skrifa Our 

                                                 
26 Sperb 2006: 124. 
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Cancer Year til þess að fjarlægja sig reynslunni, en um leið sé ómögulegt að miðla þessháttar 

sköddun eða sálrænu áfalli, tráma (e. trauma), í myndasögu eða kvikmynd: „Suffering 

compels Harvey and Joyce to communicate the pain of cancer – “our cancer” – as a means of 

coping with it. Yet it cannot be fully communicated to any audience – not to the book’s 

audience within or outside the film, nor to the film’s audience, and so on.“27 Hér fer Sperb 

yfir í spurningar um tráma og hvernig sögur sem fjalla um tráma skila upplifuninni til lesenda 

eða áhorfenda. Sperb segir: „Much trauma theory is built on the notion that such experience 

implies something split, something irreconcilable – memories too painful or intense to be 

captured through cognition or understanding, or to be reproduced through representation.“28 

Upplifun þeirra hjóna af trámanu við krabbameinið og öllu sem því fylgir er að hans mati jafn 

óaðgengilegt og hið sanna sjálf, hinn raunverulegi Harvey Pekar. 

En rétt eins og kvikmyndin American Splendor nálgast hið sanna með því að benda á 

tilbúning kvikmyndarinnar og leggja að tilbúningi persónu Pekars í sögunum sem kvikmyndin 

er byggð á, þá hefur verið bent á svipaða virkni þegar kemur að framsetningu tráma. Sperb 

vísar í bók Michael Rothbergs, Traumatic Realism: The Demands of Holocaust 

Representation (2000), en Rothberg er heldur óvæginn í lýsingu sinni á stöðu þeirra 

listamanna sem fjalla um tráma á borð við Helförina: „The post-Holocaust artist – an artist 

who produces formally experimental works about genocide for the smiling, two-dimensional 

face of the entertainment industry, but everywhere confronts the detritus of the real.“29 Hið 

sanna er í molum og listamaðurinn stendur frammi fyrir því að móta trúverðuga frásögn handa 

iðnaði sem neitar að meðtaka þriðju víddina. Í trámatískum realisma getur verk listamannsins 

lýst veruleika með því að afhjúpa skáldskapinn á bak við hinn realíska samning: „[To] present 

the real by representing the fictionality of the realist contract; [traumatic realism] recognizes 

realist discourse’s production of the real as an accidental effect of representation.“30 Þannig 

megi verkið viðhalda kröfu realismans – að vísað sé í sanna fyrirmynd, og að sú tenging skipti 

verkið höfuðmáli – innan texta sem væri annars ekki hægt að kalla realískan, miklu frekar 

módernískan eða póstmódernískan. Það sem Rothberg og Sperb kalla að „afhjúpa 

skáldskapinn á bak við hinn realíska samning“ – að benda á hið sanna án þess að þykjast vera 

hið sanna, eða að sýna fram á áþreifanlega vöntun hins sanna í endursköpuninni – á sér 

hliðstæðu í því sem Charles Hatfield kallar „íróníska staðfestingu“ og reifað var hér á undan. 

Sperb og Hatfield lýsa báðir póstmódernískri afstöðu listamannsins til einhvers sem hann vill 
                                                 
27 Sama: 128. 
28 Sama. 
29 Rothberg 2000: 2. 
30 Sama: 105. 
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nálgast af virðingu en getur ekki – nema þá með því að taka stöðugt fram að hann komist ekki 

nálægt því. Hatfield vísar beint til sannleika eða sannferðis en Sperb beinir sjónum að tráma, 

sem kann að vera áþreifanlegri stærð í frásagnarfræðum (þótt það sé eflaust álitamál). Enda er 

ljóst að Sperb hefur mun meiri áhuga á þeirri sögu sem sögð er í Our Cancer Year, sögu af vá 

þar sem trámað er stöðugt til staðar, heldur en þeim erkihversdagslegu sögum sem koma fyrir 

í American Splendor-heftum áranna á undan. 

 

1.5 – Að öskra sig (t)ráma 

Til að færast framar í tíma og hverfa frá öllum þessum körlum má kíkja á nýlega 

sjálfsævimyndasögu, Fun Home: A Family Tragicomic (2006) eftir Alison Bechdel. Fun 

Home fjallar um barnæsku Bechdel og unglingsár, hvernig hún komst að því að hún væri 

samkynhneigð og spurninguna um dauðsfall föður hennar (sem var einnig samkynhneigður, 

samkvæmt Bechdel), sem dó annaðhvort af slysförum eða framdi sjálfsmorð. Bókin er til 

umræðu í grein Juliu Watson „Autographic Disclosures and Genealogies of Desire in Alison 

Bechdel’s Fun Home“ og Watson er trámað einnig nokkuð hugleikið. Watson notar heitið 

„autographics“ yfir margþættari og sjálfsmeðvitaðri ævisögu en lesandinn á að venjast og að 

hennar mati er Fun Home eftir Alison Bechdel ein slík: 

 
Bechdel’s drawings of images render the visual world – photographs, objects, places, others, and 

herself – as a set of memory mirrors that are continuously shaped and refracted by self-

engagement. In Fun Home, the signature or autograph of the autobiographical becomes an 

autographic juxtaposition discoverable in acts of looking, drawing, embodying, and comparing, in 

an ongoing spiral of reflection.31 

 

Hér dregur Watson saman dæmi sem hún hefur áður rakið, um það hvernig Bechdel dregur 

upp og raðar minningum og ljósmyndum: Hún áskapar lesandanum ímyndað sjónarhorn, 

t.a.m. til að sjá ljósmyndað augnablik í öðru ljósi eða til að færa hann í hlutverk sitt þar sem 

hún skoðar ljósmyndirnar; hún teiknar upp ljósmyndir sem kaflaskiptingar eða hluta af 

sögunni án þess að sýna sjálfar ljósmyndirnar; hún hefur sagt frá og sýnt hvernig hún tók 

ljósmyndir af sjálfri sér í líkamsstöðu allra persónanna í öllum römmum bókarinnar (sem eru 

yfir þúsund talsins, segir Watson32); og hún ber saman ljósmyndir (eða öllu heldur teiknaðar 

endurmyndir þeirra, eftir eigin túlkun) til þess að leggja saman sögur þeirra föður hennar. Að 

                                                 
31 Watson 2008: 52. Mínar áherslur. 
32 Sama: 37. 
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mati Watson felst sérstaða Fun Home í því hvernig Bechdel brýtur upp línulegt rennsli 

lesandans í gegnum bókina, hvernig t.a.m. ljósmyndin af Bruce Bechdel í byrjun fyrsta kafla 

tekur á sig aukið vægi og e.t.v. ákveðnari merkingu eftir að lesandinn hefur séð ljósmyndina 

af honum í sjöunda kafla bókarinnar og meðfylgjandi samanburð Bechdels á henni og 

ljósmynd af henni sjálfri. Samkvæmt Watson er Fun Home í grundvallaratriðum frábrugðin 

sjálfsævisögum í prósa vegna þess að hún leggur gríðarlega áherslu á framsetningu sögunnar 

sem myndasögu, meðal annars með því að sýna breidd í stíl og útfærslu á síðunum og með því 

að setja fram þrívíða dýpt í einstaka heilsíðum, sem kalla aftur fram flatneskju blaðsíðunnar.33 

Þar af leiðir að Fun Home krefst þess að lesandinn lesi á annan hátt en hann er vanur: „To 

attend to the disjunctions between the cartoon panel and the verbal text, to disrupt the seeming 

forward motion of the cartoon sequence and adopt a reflexive and recursive reading 

practice.“34 

Gillian Whitlock skrifar um miðlun myndasögunnar í „sjálfsævisögulegum frásögnum 

af tráma“ í greininni „Autographics: The Seeing “I” of the Comics“ og ræðir þar aðallega In 

the Shadow of No Towers (2004) eftir Art Spiegelman og Persepolis eftir Marjane Satrapi. Sú 

fyrrnefnda er frásögn Spiegelmans af árásunum á Tvíburaturnana í New York þann 11. 

september 2001, sem hann upplifði frá fyrstu hendi; sú síðarnefnda er frásögn Satrapi af 

barnæsku sinni í Íran eftir byltinguna 1978, skólagöngu í Vínarborg og endurkomu til Teheran 

í lok níunda áratugar síðustu aldar. Whitlock segir að myndasögur krefji lesendur um 

„tvísýni“ (e. biocularity), það er að þeir lesi bæði myndir og texta svo til samtímis til að 

mynda heild frásagnar, og að þeir geri sér grein fyrir „sýnileika“ orðanna sem og 

frásagnareiginleika myndarinnar.35 Að mati Whitlocks leynist í In the Shadow of No Towers 

ástæðan fyrir því hvers vegna myndasögur hafa síðustu ár átt svo mjög upp á pallborðið hjá 

lesendum sem áður höfðu ekki áhuga á þeim, og hún vitnar í Comics and Sequential Art 

(2004) eftir Will Eisner: „Eisner suggests that thoughtful scholarly concern and serious 

intellectual work on the graphic technology of sequential art will probably not emerge “unless 

comics address subjects of greater moment”. Arguably, their time has arrived!“36 Það má 

deila um það hvað Eisner hafði í huga en í skilningi Whitlock hefur stundin nú runnið upp 

með þeirri gífurlegu áherslu sem lögð er á myndefni til miðlunar á tráma bæði árásanna 11. 

september og stríðsrekstursins sem fylgdi í kjölfarið. Að mati Whitlock eru myndir á borð við 
                                                 
33 Sama: 28 
34 Sama. 
35 Hér vitnar hún í Marianne Hirsch og grein hennar „Editor’s Column: Collateral Damage,“ sem hefur mál sitt – 
eins og Whitlock – á mikilvægi myndrænna upplýsinga til miðlunar tráma og stríðshamfara í kjölfar 11. 
september (Hirsch 2004). 
36 Whitlock 2006: 968. Vitnar í Eisner 2004: 5. 
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þær sem Spiegelman birtir í In the Shadow of No Towers betur fallnar til að koma til skila 

stærð áfallsins vegna þess að þær þvinga lesandann til að meðtaka upplýsingarnar með beinni 

hætti en þegar hann les texta. Samhliða þessu nefnir hún tengsl myndasögunnar við 

barnæskuna, fyrstu lestrarreynslu lesandans og mátt myndasögunnar til að vekja hjá 

lesandanum nostalgískar minningar um lestur á unga aldri. Þá leggur hún til að 

myndasögurnar geri ákveðnar kröfur til lesandans sem prósafrásögn gerir ekki: „Such books 

make particular demands on the reader in their engagement with memory practices, and 

perhaps they have extraordinary potential to … free us to think and imagine differently in 

times of trauma and censorship.“37 Það er vissulega góður punktur að myndræn framsetning á 

hinu hrikalega getur verið beinni og virkað lausari við milliliði en túlkun á sama fyrirbæri í 

texta. En það er athyglisvert að samkvæmt þessari kenningu Whitlock eru stór áföll á borð við 

árásirnar 11. september orðin að einskonar réttlætingu fyrir framsetningu á hinu 

sjálfsævisögulega í myndasöguformi. Eflaust er nokkuð til í því, jafnvel þótt af ýmsum 

myndasögum sé að taka sem eru alveg jafn áleitnar tilraunir við hið sjálfsævisögulega og 

mynd raunveruleikans utan bókarinnar, eins og trámatísk æviskrif Spiegelmans og Satrapis. 

Það er einnig eftirtektarvert að bæði Whitlock og Watson nota hugtakið „graphic 

memoir“ um bækur Satrapi og Bechdel frekar en „cartoon“ eða „comic book“ og Watson fær 

að láni hugtakið „”out-law” genre of autobiography“38 frá Caren Kaplan til að lýsa Fun 

Home. Þetta virðist bæði til þess fallið að greina sjálfsævisögulegu myndasöguna frá öðrum 

ævisögum, en einnig til að greina hana frá öðrum myndasögum, sem er ansi hæpið. Skilin og 

samverkunin á milli texta og myndefnis, sem Watson bendir á að veiti Fun Home sérstöðu 

meðal sjálfsævisagna eru hlutar af grunnstrúktúr myndasögunnar, eins og áður segir, þetta er 

það sem myndasagan gerir. Það er rétt og eðlilegt að benda á það að Fun Home gerir þetta 

einstaklega vel, Bechdel skrifaði og teiknaði góða myndasögu ekki síður en góða ævisögu, en 

það er spurning um tækni og úrvinnslu frekar en eitthvað alveg nýtt listform. Þetta er ekki 

síður mikilvægt í tengslum við þær línur sem Whitlock, Watson og Sperb draga á milli 

sjálfsævisögulegu myndasögunnar og tráma, og snert var á hér á undan í sambandi við Sperb 

sérstaklega. Þær sjálfsævisögulegu myndasögur sem mest hefur borið á, bæði í almennri 

umræðu og fræðilegri greiningu, eru einhverskonar frásagnir af tráma: Maus, In the Shadow 

of No Towers og Persepolis segja frá ofsóknum, alræði, dauða og sorg. Binky Brown Meets 

the Holy Virgin Mary, Fun Home og Our Cancer Year eru persónulegri sögur sem fjalla um 

                                                 
37 Whitlock 2006: 967. 
38 Watson 2008: 28. 



23 
 

lágværa þjáningu og hliðrun. Maus er stundum legið á hálsi fyrir að svo til einoka það litla 

svið sem myndasögunni er úthlutað í stærra leikhúsi menningar. Douglas Wolk orðar það svo: 

 
It’s the equivalent of what Bob Marley is to reggae, the one fine example that too often stands in 

for the whole and becomes an inappropriate model and reference point. Oh, you like comics for 

grown-ups? I read Maus! Personal or political history in comics form? It’s like Maus!39 

 

Á hinn bóginn – og Wolk játar það sjálfur – á Maus fyllilega skylda alla þá athygli sem 

henni hlotnast. Hún hefur sett ný viðmið í gerð myndasagna og það er verðskuldað. En 

myndasögur yfir höfuð standa að einhverju leyti í skugganum á Maus og einkum og sér í lagi 

þær sjálfsævisögulegu. Það má vera að hluta til þessvegna sem tíðrætt verður um möguleika 

sjálfsævisögulegu myndasögunnar til að nálgast hið ónálganlega, ekki endilega betur en önnur 

form sjálfsævisagna en á annan máta, þar sem að Maus gerir það svo sérstaklega vel. Hið 

trámatíska er, líkt og „hið sanna sjálf“, óaðgengilegt en það sama má segja um 

hversdagsleikann, umfjöllunarefni sagna sem sverja sig frekar í ætt við Pekar en Green eða 

Spiegelman, þótt það sé eðli málsins samkvæmt ekki jafn áríðandi, eða jafn spennandi við 

hliðina á stríðshörmungum. 

Jared Gardner leggur nokkuð til málanna í greininni „Autography’s Biography, 1972-

2007“ og tekur annan pól í hæðina í umræðunni um sannleikann og hið ónálganlega. Hann 

bendir á að myndasagan beri af sér sannleikskröfur á borð við þær sem ratað geti til dómstóla 

með einfaldri vísan til formsins: hún samanstandi af eyðum á milli einfaldaðra eftirmynda af 

því sem um er rætt. Þau rök eru að vísu ekki sérlega sannfærandi, að minnsta kosti ekki 

andspænis sjálfsævisögum í prósaformi, sem væri hægt að lýsa á sama máta. Gardner sér hins 

vegar í þessu tækifæri, eða að minnsta kosti ástæðu til að gleðjast frekar en örvænta: „The 

losses and glosses of memory and subjectivity are foregrounded in graphic memoir in a way 

they never can be in traditional autobiography.“40 Með öðrum orðum er myndasagan einmitt 

til þess fallin að færa spurningar um minni og huglægni fram í sviðsljósið, þar sem form 

myndasögunnar vekur stöðugt athygli á því að það sé alls ófært um að segja alla söguna, eða 

gæta fyllstu hlutlægni. Garnder lítur á form myndasögunnar sem kjörið tækifæri fyrir höfunda 

sjálfsævisagna til að losa sig undan oki kröfunnar um sannferði. Að með henni sé hægt að 

skipta valþrönginni „annaðhvort/eða“ út fyrir „bæði/og“, að viðhalda virðingu fyrir 

sjálfsævisögulegum sannleika en meðtaka um leið huglæga túlkun skáldskaparins á þessum 

                                                 
39 Wolk 2007: 342. 
40 Gardner 2008: 6. 
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sama sannleika, að gifta þessi tvö ósamstæðu svið einum og sama ramma myndasögunnar.41 

Þessi fallega hugmynd jaðrar við það að vera útópísk, en er engu að síður spennandi. 

Myndasögurnar sem verða til umfjöllunar í næstu köflum segja frá hversdagslegum atburðum 

sem fullyrða kurteisislega, en með ýmsum rökum, að þær vísi til sjálfs og sannleika í 

veruleikanum utan við blaðsíður bókanna. Um leið má sjá í þeim þróun til hins skáldlega og 

að endingu einhverskonar hjónaband sem gæti vel rímað við hugmyndir Gardners. 

                                                 
41 Sama: 22. 
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2. The King Canute Crowd 
 

2.1 – Í átt að Alec 

Eddie Campbell, fullu nafni Edward Anthony Campbell, er fæddur í Skotlandi árið 1955. 

Hann er starfandi myndasöguhöfundur og hefur búið í Ástralíu síðan árið 1986. Hann byrjaði 

að gefa út myndasögurnar sínar sjálfur seint á áttunda áratugnum. Fyrsta sagan sem hann gaf 

frá sér var Beem! – The Tale of Beem Gotelump, sem fjallar um djasspíanóleikara sem þarf að 

leika undir lúðrablæstri erkiengilsins Gabríels þegar heimsendir gengur í garð. Campbell 

ljósritaði 500 eintök, heftaði og seldi hvar sem hann kom bókinni að. Bókina gaf hann út 

undir dulnefninu Roland Bunn, vegna þess að hann hafði fengið nokkra teiknara til að hjálpa 

sér við gerð bókarinnar og vildi losna við langan höfundalista, að eigin sögn.42 Beem! er talin 

með fyrstu svokölluðu „small press“ myndasögunum43  en það eru myndasögur sem gefnar 

eru út í mjög litlu upplagi og með litlum tilkostnaði, annaðhvort af höfundi sjálfum eða litlu 

útgáfufyrirtæki. Það varð nokkur sprenging í útgáfu slíkra myndasagna í Bretlandi á seinni 

hluta áttunda áratugar, með tilkomu ljósritunarinnar. Nokkuð hafði verið um smá- eða 

sjálfsútgáfu á myndasögum, tímaritum og þess háttar fyrir en með aðgengi höfunda og 

listamanna að ljósritunarvélum varð framleiðsluferlið einfaldað til muna og það skilaði sér í 

aukinni útgáfu. Campbell gaf ekkert út í nokkur ár á eftir Beem! og hefur þar ýmist borið við 

hugmyndaleysi eða vonbrigðum með sölutölur.44 Næst vann hann, ásamt Dave Harwood, að 

útgáfu myndasögublaðsins Flick, sem var dreift innan The British Amateur Press Association 

(BAPA). Þar var útgáfunni svo háttað að meðlimir BAPA sendu blaðsíður eða heilu tímaritin 

inn til nokkurskonar ritstjórnar, sem sá um að fjölfalda eintökin og senda útgáfu mánaðarins 

til meðlima. Nú til dags koma enn út það sem kalla mætti „small press“ myndasögur en 

dreifingarform BAPA hefur svo til lagst af með tilkomu internetsins. 

Að eigin sögn „blómstraði“ Campbell sem listamaður upp úr 1980 þegar hann komst í 

kynni við mann að nafni Paul Gravett, sem var um það leyti að hleypa af stokkunum 

dreifingarfyrirtækinu Fast Fiction. Gravett flutti inn myndasögur frá meginlandi Evrópu og 

seldi á bás á hálfsmánaðarlegum myndasögumarkaði í Westminster í London. Með tímanum 

                                                 
42 Schroeder 2001. 
43 Einnig nefndar „underground“ sögur eða „stripzines“. Campbell hefur reyndar eignað sér nafngiftina, sjá t.d. 
bloggsíðu hans: „I told the Fast Fiction guys to stop calling all that stuff ‘fanzines’ if they wanted to make 
headway outside of comic book circles. I then suggested ‘small press’ as I had been to the Cambridge poetry 
festival in 1981 and found myself interested in the ‘small press’ tables with the photocopied books of poetry, 
more interested in the idea of it than the things themselves. I thought, when I later saw it, that it It looked just 
like wee Paul Gravett and his Fast Fiction table. My suggestion was taken up and survives“ (Campbell 2008). 
44 Sjá t.a.m. Schroeder 2001 og Méalóid 2009. 

http://eddiecampbell.blogspot.com/2008/10/fter-writing-about-british-small-press.html
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fór hann að bjóða breskum myndasöguhöfundum, sem voru að gefa bækur sínar út sjálfir, að 

selja bækurnar sínar á básnum hans og í gegnum póstkröfu á vegum fyrirtækisins. Campbell 

var einn af þeim og í gegnum Gravett komst hann í kynni við fjöldan allan af 

myndasöguhöfundum á svipuðu reki, lagði til sögur í bækur annarra og fékk aðra til að skrifa 

og teikna sögur í sínar bækur.45 Mest voru þetta stuttar sögur, einblöðungar og skrítlur sem 

eru svo til ófáanlegar í dag. Eina endurútgáfan sem komið hefur af þessum styttri Fast Fiction 

sögum Campbells er bókin The Cheque, Mate frá árinu 1992. Á árunum 1982-3 gaf hann frá 

sér átta sögur sem áttu saman að mynda eina heild og hétu In the Days of the Ace Rock ‘N’ 

Roll Club. Þær voru endurútgefnar að mestu 1987 og 1988 og í heild 1993, þá að viðbættri 

sögu sem kom út ‘85 og þeirri tíundu og síðustu sem hafði aldrei komið út áður. Í Ace færði 

Campbell sig burt frá stökum skrítlum og heimsendaförsum og nær hinu persónulega, sögum 

af samböndum fólks úti á lífinu og lágstemmdri dramatík. Þar hóf hann líka að skrifa sögur 

sem voru í aðra röndina sjálfsævisögulegar, þótt það hafi ekki verið meiningin upphaflega: 

„It’s true that I did stumble upon the idea of using autobiographical material in Ace, but that 

was more an accident than part of the plan.“46 Ace sögurnar voru skrifaðar og teiknaðar á 

árunum 1978-9 og það má segja að þær hafi verið forverar hinna eiginlegu sjálfsævisögulegu 

sagna sem Campbell hóf að gefa út í byrjun níunda áratugarins, það er að segja sögurnar um 

Alec MacGarry. Ace sögurnar komu þó ekki út fyrr en fjórum árum síðar, á bilinu 1984-5. 

Þær komu því út eftir að Campbell var byrjaður að gefa frá sér sögur sem voru 

sjálfsævisögulegar að upplagi, en fyrsta Alec-sagan birtist í áðurnefndu tímariti þeirra Dave 

Harwoods, Flick, árið 1981.47 Sögurnar komu svo út smátt og smátt allt til ársins 1987, og 

árið 1990 var þeim safnað saman í bók sem nefnist The Complete Alec. Fyrir utan 

smávægilegar lagfæringar er sú bók samhljóða The King Canute Crowd, sem eins og áður 

segir kom út tíu árum síðar. Nýjasta Alec-sagan, (“The Years Have Pants”, kom út í 

samnefndu safnriti árið 2009, sagan hefur því verið í framleiðslu undanfarin 30 ár og engin 

ástæða til að ætla að Campbell hætti í bráð. 

Fyrsta Alec-sagan, sem Campbell safnaði að endingu saman undir heitinu The King 

Canute Crowd, kemur því í framhaldi af tilraunastarfsemi Campbells með sjálfsævisögulegar 

frásagnir í Ace, hún er drifin áfram af löngun hans til að segja sína eigin sögu og útgáfan 

samanstendur af ljósritunarvélinni og smábókamarkaðnum. Það er eitthvað heillandi við 

höfundinn sem ákveður að sögurnar úr lífi hans eigi erindi við umheiminn, og kemur þeim út 
                                                 
45 Campbell lýsir þessu tímabili í bókinni How to Be an Artist (2001). 
46 Méalóid 2009. 
47 Sú elsta er dagsett „10/80“ en kom ekki út fyrr en árið 1983 og hafði þá verið endurunnin. Sjá útgáfusögu 
Alec-bókanna í heild í Weisshahn 2010. 
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og selur svo að segja upp á eigin spýtur. Það má draga nokkrar hliðstæður milli 

smábókamarkaðarins í Bretlandi á þessum tíma og neðanjarðarhreyfingarinnar í 

Bandaríkjunum rúmum tíu árum síðar, bæði hvað varðar aukinn áhuga á lestri myndasagna og 

sjálfsútgáfu höfunda í ritum sem voru gefin út fyrir líðandi stund frekar en óljósa framtíð. En 

af þeim myndasöguhöfundum sem þegar hafa verið ræddir liggur beinast við að benda á 

Harvey Pekar sem einhverskonar forvera Campbells. Báðir stunda þeir sjálfsútgáfu á 

svarthvítum sögum um daglegt líf, þar sem þeir eru sjálfir sögumenn og aðalpersónur. Það er 

samt talsverður munur á því hvernig þeir nálgast æviskrifin, ekki síst sá að allt fram til útgáfu 

Our Cancer Year standa einstakar sögur Pekar svo til út af fyrir sig. Þótt greina megi 

einhverja framþróun í sögunum og þó að árin færist yfir þar, rétt eins og í lífi Pekars sjálfs, þá 

leiðir ein saga ekki af annarri eins og Alec-sögur Campbells. American Splendor-sögunum er 

heldur ekki skipt í hluta eða einstakar, sjálfstæðar bækur. Þetta er hins vegar tilfellið með 

bækur Campbells. Það hefur meðal annars í för með sér að saga sem gerist á um það bil einu 

ári og er ætlað að mynda einhverskonar heild, líkt og The King Canute Crowd, er fjölmörg ár í 

vinnslu. Allan þann tíma kemur hún út í köflum, hver kafli er skrifaður, teiknaður, frágenginn, 

prentaður og seldur. Það greinir hana á ákveðinn hátt frá sjálfsævisögulegum sögum sem 

standa einar og sér, jafnvel þótt þær tengist innbyrðis, hvort sem þar segir frá nýliðinni fortíð 

höfundarins eða grárri forneskju. Hér er hægt að ræða fjarlægðina á milli höfundarins, 

persónunnar sem sest niður og skrifar, og viðfangsins, persónunnar sem höfundurinn var og 

man. Í sögu á borð við The King Canute Crowd bætist við fjarlægðin milli höfundarins sem 

hefur verkið og höfundarins sem lýkur því. Hér vakna spurningar um hin breytilegu sjálf 

höfundar, sögumanns og viðfangs eða aðalpersónu og tengslin þeirra á milli. Við byrjum á því 

að skoða þessar mismunandi birtingarmyndir viðfangsins og sögumannsins og lítum svo á 

sjálfsmyndina eins og hún birtist lesendum The King Canute Crowd. 

 

2.2 – Klíka Knúts ríka: persónur og sögumenn 

Í The King Canute Crowd segir frá Alec MacGarry, sem er það nafn sem Campbell gefur 

sjálfum sér í bókinni.48 Sagan byrjar á því að hann hefur störf í verksmiðju við að skera 

málmplötur eftir máli. Vinnan er einföld og oft og tíðum endurtekningarsöm en hann segist 

                                                 
48 Það er rétt að spyrja hvers vegna Campbell kjósi að búa til hliðarsjálfið Alec MacGarry þegar sú persóna er lík 
honum að öllu leyti nema að nafninu til. Campbell hættir að nota nafnið með útkomu bókarinnar After the 
Snooter (2002) og MacGarry/Campbell flækjan, ef svo má kalla, verður rædd í fjórða kafla, sem er helgaður 
þeirri bók. Ég nota nafnið „Alec“ um persónuna sem birtist í mynd á síðunni en „Campbell“ um sögumann 
bókarinnar, aðallega til aðgreiningar en einnig vegna þess að sögumaður þeirra er aldrei nefndur á nafn og 
bækurnar eru þrátt fyrir nafnbreytinguna sjálfsævisögulegs eðlis.  
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kunna vel það vegna þess að þá sé hugurinn laus til að vinna í öðru á meðan49, auk þess skorti 

hann ekkert frekar (1:1). Í verksmiðjunni kynnist hann vöruflutningamanninum Danny Grey 

og þeir fara að stunda krárnar ansi stíft. 

Danny Grey kynnir fyrir Alec einskonar vísi að lífsspeki sem gengur út á það að sóa 

lífinu. Það er allt gott og blessað, segir hann, að sitja heima og gera ekki neitt, en aðalatriðið 

sé að aðrir sjái mann sóa tíma og peningum, að sóunin sé borin á torg (2:31). Hann sér 

aðgerðar- og metnaðarleysi sem einhverskonar uppreisn gegn borgaralífinu, en í þessu felst 

einnig sú skoðun að með þessu sé hann að neita veröldinni í kring um gáfur sínar og krafta. 

Hvortveggja höfðar sterklega til Alecs í byrjun bókarinnar. Þeir eiga því samleið um stund þar 

sem þeir sækjast ekki eftir meiru en þeir hafa og sóa því litla sem þeir vinna sér inn á virkum 

dögum. Í öðrum hluta bókarinnar fara þeir að venja komur sínar á krána The King Canute. Þar 

viðhefst hópur af fólki sem titill bókarinnar vísar til: George, Holly, Vicky, Dave, Louise, 

Ellen, Richie, Penny og auðvitað Alec og Danny. Þótt allt þetta fólk aðhyllist ekki endilega 

sömu lífssýn og Danny Grey þá er það allt markað einhverskonar stefnuleysi. Campbell tekur 

fram að vegna þess hversu afskekktur barinn sé þá ráfi enginn þangað fyrir slysni: allir þeir 

sem þangað mæta hafa gert sér sérstaka ferð (2:11). Líkt og til að leggja áherslu á þetta tekur 

það Alec heila síðu að ferðast þangað í fyrsta sinn (2:9). Það er óljóst hvort staðurinn laði að 

sér fólk sem veit ekki hvert það er að fara, eða að þangað komi ósköp venjulegt fólk sem 

ákveði þegar á staðinn er komið að það vilji helst ekki vera annarstaðar. Þannig færir Danny 

sig hægt og rólega frá því að sofa úti við ána nálægt barnum yfir í að leigja herbergi á efri 

hæðinni, Dave gerir slíkt hið sama og George sest þar að þegar hann tekur saman við frænku 

eigandans. Alec býr þar aldrei en gistir ósjaldan. 

Í þessu sambandi er freistandi að lesa frekar í nafn staðarins, sem er eitt af fjórum 

dulnefnum sem Campbell segist hafa skapað fyrir bókina.50 Nafnið er dregið af Knúti hinum 

ríka, sem var konungur Englands frá árinu 1016-35. Til er nokkuð þekkt saga af Knúti, sem 

segir frá því þegar hann kom hásæti sínu fyrir í flæðarmálinu og skipaði því næst sænum að 

flæða ekki að í þetta skiptið, svo hann vöknaði ekki í fæturna. Þegar öldurnar virtu skipanir 

konungsins að vettugi lýsti hann því yfir við þegna sína, sem stóðu þar hjá, að hvorki hann 

sjálfur né aðrir menn gætu með sanni borið titilinn „konungur“ – það gæti aðeins Guð 

                                                 
49 Campbell 2000, 4. hluti: 12. Framvegis í þessum kafla og þeim næsta vísa ég til bókarinnar innan sviga í 
meginmáli, svo: (4:12). 
50 Hin þrjú eru Betty Boop, Danny Grey og svo Alec sjálfur, eins og minnst var á áður. Aftur: nánar um þetta í 
fjórða kafla. 
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almáttugur, sem stjórnaði himni, hafi og jörð.51 Sögunni er væntanlega ætlað að sýna göfgi 

konungsins og guðsótta, en það mætti líka lesa hana sem dæmisögu mann sem gerir fáránlegar 

kröfur til umheimsins og leggur árar í bát þegar illa fer í fyrstu tilraun. Þannig má segja að 

hópurinn á The King Canute (eða „klíka Knúts ríka“) hafi á einn eða annan hátt lúffað fyrir 

umheiminum og sest að á barnum. Þó er ekki svo að skilja að The King Canute Crowd eigi að 

vera víti til varnaðar eða neitt slíkt. Campbell dregur upp mjög jákvæða mynd af þessu 

ástandi, í hans augum er þetta mjög afslappað og skemmtilegt tímabil sem hann sagði þó að 

lokum skilið við. Önnur og þriðja bók snúast að mestu leyti um partíin á barnum og í kringum 

hann, konur sem Alec reynir við og kærustu sem hann eignast. Í fjórðu bók segir frá því 

hvernig The King Canute-stemningin fjarar út og hvernig Alec sinnast við Danny Grey. 

Samband þeirra er burðarbiti sögunnar og lýsingar Campbells á Danny væru kafli út af fyrir 

sig. Frásögnin af sambandi þeirra felur líka í sér ákveðna þróun í framsetningu Campbells á 

sjálfum sér sem persónu í sjálfsævisögu sinni. 

Samkvæmt viðtali í The Comics Journal frá 2006 er sagan á síðum The King Canute 

Crowd byggð á dagbók sem Campbell hélt í um það bil eitt ár frá 1979-80.52 Fyrsta sagan er 

dagsett „10/80,“ eins og áður segir, og sú síðasta „01/88.“ Það líður því aðeins eitt ár frá því 

að atburðir bókarinnar gerast og þar til Campbell byrjar að koma sögunum frá sér árið 1980. 

En þar sem framrás bókarinnar fylgir línulegri tímaröð eru liðin tæp átta ár frá því að 

atburðirnir gerðust þegar Campbell lýkur vinnu við síðasta kafla sögunnar árið 1988. Með 

öðrum orðum eykst fjarlægð Campbells frá sinni eigin sögu stöðugt eftir því sem líður á 

söguna: bilið á milli sögumanns og aðalpersónu (eða ævisagnaritara og viðfangs) breikkar. 

Hefði Campbell unnið að sögunni þessi átta eða níu ár og þá fyrst gefið hana út sem eina heild 

mætti ætla að hverskonar breyting á áherslum eða sjónarhorni á milli kafla væri hluti af 

heildarmyndinni. En þar sem sagan var prentuð og gefin út í köflum yfir níu ára tímabil horfir 

málið öðruvísi við. Við gefum okkur að sá Campbell sem við lesum um á síðum The King 

Canute Crowd sé ekki alveg sá sami og sá sem horfir til baka og segir söguna – hann hefur 

öðlast einhverja fjarlægð eða yfirsýn og sett söguna í ákveðið form. Höfundurinn sem hefur 

söguna í fyrsta kafla er heldur ekki sá sami og sá sem lýkur þeim seinasta og í hreinum árum 

talið er meira sem skilur að þessa tvo höfunda (höfundinn árið 1980 og höfundinn árið 1988) 

heldur en höfund fyrsta kaflans og persónu höfundarins, Alec, í þeim sama kafla (höfundinn 

um það bil árið 1979 og höfundinn árið 1980). Campbell hefur alla tíð haldið fram að sagan 
                                                 
51 Henry of Huntington 1853: 199. Campbell vísar til þessa í titilsíðu annars hluta í fyrstu endurútgáfu sagnanna í 
heild (Campbell 1990: 33). 
52 Deppey 2006: 73. Campbell tekur fram að hann fari aðeins út fyrir þann ramma, meðal annars til að kynna 
persónurnar betur, en bróðurpartur sögunnar gerist á þessu tímabili. 
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sem hann segir í The King Canute Crowd hafi verið fyrirfram ákveðin og skipulögð í huga 

hans áður en hann hófst handa við fyrsta kaflann53 en það má greina nokkuð afgerandi 

breytingu í sjónarhorni sögumanns á sögu sína eftir því sem á hana líður. (Campbell gefur 

þetta reyndar sjálfur til kynna í upphafi fjórða hluta bókarinnar þegar hann vísar til atburða 

sem gerast eftir útkomu þriðja hluta.) Þetta á við um pöbbalífið í heild, sem lýst er í bókinni, 

en einkum og sér í lagi um litríkustu persónu þessarar svarthvítu bókar, Danny Grey. 

Snarpasta lýsingin á persónu Dannys kemur fyrir í byrjun fjórða hluta bókarinnar: „Even 

when he’s not in the picture, he’s the touchstone for the special gaiety of The King Canute. 

Without him it will, and does, dissipate“ (4:2). Áhrifasvið Dannys er gríðarlega stórt og 

máttur hans í mannlegum samskiptum er stöðugt til umfjöllunar í bókinni, ekki síður þegar 

hann er úr mynd eins og þarna kemur fram. Eins og áður segir fjallar bókin að miklu leyti um 

lífið í kringum krána The King Canute og þannig má segja að jafnvel þótt sagan sé 

sjálfsævisöguleg frásögn þá fjarar hún út um svipað leyti og viðveru Danny Grey nýtur ekki 

lengur. Á fyrstu síðum sögunnar er Danny hins vegar talsvert í mynd. Fyrstu orð fyrsta kafla 

bókarinnar eru einmitt nafnið Danny Grey og þar er hann fyrstur persóna til að mæla orð af 

vörum. Reyndar hljóma fyrstu línur bókarinnar líkt og þetta sé sagan hans: „Danny Grey 

never really forgave himself for leaving Alec MacGarry asleep at the turnpike“ (1:1, sjá mynd 

nr. 19 í viðauka). Þarna er gefið til kynna að Danny sé gerandinn og lesendum gefin 

vísbending um sálarlíf hans fram í tímann. Auk þess er gefið í skyn að Alec hafi það eitt til 

sögunnar lagt að sofna við vegkantinn: hann er óvirkur og fjarverandi. Danny Grey stendur í 

forgrunni kápunnar á útgáfunni frá árinu 2000 og innan á kápunni er ljósmynd af honum; þar 

tileinkar Campbell honum bókina.54 Campbell stendur álengdar á kápumyndinni, hann er 

beygður í baki og horfir til hliðar, líkt og hann hafi komið auga á eitthvað utan rammans. 

Danny horfir hins vegar beint fram, í átt að þeim sem heldur á bókinni, og virðist vera að rétta 

fram hægri höndina til að taka í spaðann á viðkomandi (sjá mynd nr. 20 í viðauka). 

Danny er myndarlegur, vinamargur og á auðvelt með að kynnast fólki. Hann hefur 

einstakt lag á því að leysa úr ágreiningi eða árekstrum sem gætu endað með ofbeldi (2:16); 

hann kann sinn Shakespeare (2:21); er dáður af börnum og dýrum (2:22); hann er glettinn og 

hvatvís en þó kurteis, eins og þegar hann flýr undan lögreglumanni nánast án tilefnis, en þó 

ekki án þess að láta hann fyrst vita að þeir skuli í kapp (2:27); hann er einstaklega 

úrræðagóður og heppinn (2:35); og er fróður um það sem Campbell kallar „country things“ – 

                                                 
53 Deppey 2006. 
54 Það sama er ekki að segja um kápur The Complete Alec frá 1990 né fyrstu safnútgáfu fyrsta hluta bókarinnar, 
Alec: Episodes From the Life of Alec MacGarry frá 1984, en þær prýðir Alec einn síns liðs. 
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til að mynda hvernig mistur á túninu snemma morguns bendir til þess að heitt verði í veðri 

(2:47). Hann „lifir lífinu til hins ítrasta“ (2:39) og Campbell gengur svo langt að segja að 

Danny sé „útsendari guðanna.“ Því til stuðnings bendir hann á að dúfur setjist á axlir hans og 

færi honum skilaboð (2:35). Alec MacGarry á hinsvegar erfiðara með mannleg samskipti (1:8 

og 1:26), hann er seinheppinn í kvennamálum (2:3, 2:7 og 2:33) og finnst hann standa í 

skugga vinar síns (1:10). Hann er líkamlega vanmáttugur miðað við Danny og aðra vini sína 

(2:25) og hann gerir sér á einhvern hátt grein fyrir sínu eigin stefnuleysi en veit ekki hvað 

hann á að gera í því eða ef til vill hvort hann þurfi að gera nokkuð (2:31 og 2:36). Kynni hans 

af Danny verða reyndar til þess að hann verður aðeins öruggari í kringum dömurnar en Danny 

er ófrávíkjanlega númer eitt (1:28). 

Í stuttu máli sagt er Danny framan af stjarna sögunnar, ef ekki aðalpersóna. Alec tekur 

þátt í sögunum en hans hlutverk er umfram allt að skrásetja þær: að skrifa niður það sem fólk 

segir, að festa sér ákveðnar senur í minni og taka ljósmyndir: „I, recorder and rememberer of 

things“ (2:48); „Alec MacGarry never forgets things said“ (1:4); „I remember these things“ 

(4:1); „If I’m honest I must record this bit …“ (2:38); „Bloody Mr. Memory [Alec] will 

attempt to dazzle everyone in a minute by telling what day of the year it was“ (4:10); „I made 

mental pictures and sometimes photos when I took to having a small camera handy. The gang 

got used to it and after a while forgot to pose“ (2:39); „ [Alec]’s studying the cat for a 

drawing. You know how he is“ (2:46). Í þessum síðustu tveimur línum (sú síðasta er eignuð 

Danny) kemur einnig fram að meðlimir klíkunnar á The King Canute eru meðvitaðir um það 

að hann skrásetji líf þeirra. Á einum stað vísar Danny til sjálfrar bókarinnar sem Alec hefur þá 

væntanlega haft á orði að hann ætli að skrifa: „I hope you’re recording all of this, MacGarry – 

‘In the Days of the King Canute’“ (2:38). 

Í þriðja hluta verður nokkur áherslubreyting og enn frekar í þeim fjórða. Alec tekur 

saman við einstæða móður að nafni Penny Moore og þótt hann haldi áfram að hitta klíkuna 

má skilja á orðum Dannys að Alec hafi meira og minna dottið út: „They wrote all these books 

for you and Penny, Penny, Penny. You’re besotted with the girl. You’ve got no time for 

anyone else since Penny!!!“ (4:15). Campbell veltir því sjálfur upp hvort Alec sé að reyna að 

sanna karlmennsku sína með því að taka saman við Penny, og hugsanlega að draga sig undan 

Danny um leið: „You might want to postulate that he suffers from the normal insecurity of 

wanting to be with the perfect woman because that would indicate the measure of his 

manhood“ (4:16). Í öllu falli myndast spenna á milli þeirra félaganna og þeir hittast sjaldnar. 

Samband þeirra Alecs og Pennyar tekur meira og meira pláss, en það er nokkuð stormasamt. 

Þetta endar loks í tvennum áflogum í lok fjórða hluta, á milli Alecs og Pennyar annars vegar 
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og hins vegar milli Alecs og Dannys. Þeir félagarnir talast ekki við í ár á eftir og samband 

Alecs og Pennyar leysist upp skömmu síðar, að því er virðist (4:25). Með því endar sagan. 

Það má því lýsa þessari sögu Campbells af árinu 1979-80 svo að hann kynnist Danny 

Grey, eignist í gegnum hann talsvert af vinum og að minnsta kosti eina kærustu, og missi 

síðan (eða bindi enda á) sambandið við þau bæði á svipuðum tíma. En eins og áður segir er 

framleiðslu- og útgáfutímabil sögunnar mjög langt og því hreint ekki vitlaust að bera saman 

tvo keimlíka kafla úr bókinni, meðal annars til þess að sýna fram á hvernig túlkun Campbells 

á sinni eigin sögu breytist með tímanum, eftir því sem hann fjarlægist atburðina frekar.  

 

2.2.1 – Gator’s, 1980 

Kaflarnir sem hér verða skoðaðir eru báðir án titils en sá fyrri er dagsettur „10/80, 3/83“ og sá 

seinni „1/88.“ Sá fyrri er sem sagt kláraður í október 1980 og endurunninn í mars 1983, sá 

seinni kláraður í janúar 1988, þarna líða að minnsta kosti fimm ár í lífi höfundarins, í það 

mesta rúmlega sjö. Í fyrri og eldri kaflanum segir frá slagsmálum á bar sem nefnist Gator’s. 

Alec, Danny, Smiffy og maður sem þeir kalla The Viking eru kynntir til sögunnar í öðrum 

ramma, og því næst Monica, sem er að dandalast með Danny á meðan kærastinn hennar er í 

Ástralíu. Hún klípur í rassa á dansgólfinu og drekkur úr bjórkrús eins og íkorni að borða 

hnetu. Því næst byrjar slagurinn. Monica kemur ekki frekar við sögu, hvorki fyrr né síðar, en 

einhverra hluta vegna kynnir Campbell hana til sögunnar á eftirminnilegri máta en nokkurn 

annan viðstaddra. Ónefndur maður hnippir í Alec og skammar hann fyrir að hafa talað við 

konuna sína í vikunni sem leið. Alec stendur á tali við manninn og reynir að komast að því 

hvað hann á við en um leið skynjar einhver bullan á barnum að slagur er í uppsiglingu og 

ræðst að Alec. Danny skýst inn á milli þeirra og tekur bulluna niður, dyravörðurinn skerst í 

leikinn og þá Smiffy, og þannig vindur slagurinn upp á sig. Á meðan stendur Alec á tali við 

ónefnda manninn. Ósköpin enda með því að keðja af fólki (dyravörðurinn, ónefndi maðurinn 

og vinir Campbells) draga bulluna niður í gólfið (2:23-5, sjá myndir nr. 21-23 í viðauka). 

Kaflinn er þrjár síður á lengd, alls 24 rammar. Myndirnar sýna hvernig áflogin gerast lið 

fyrir lið og Campbell lýsir því sem gerist og útskýrir nánar í textanum. Myndirnar eru 

svarthvítar, praktískar og realískar, einstaka fingur eru ófrágengnir og svo framvegis en 

Campbell skapar sögunni áþreifanlega og trúverðuga stemningu í ótal gráum tónum. 

Sjónarhornið er allan tímann í augnhæð líkt og lesandinn standi jafnfætis persónunum, nema 

þegar bullan ætlar í Alec og Danny kemur til bjargar. Þá kemur víðara sjónarhorn þar sem 

bullan nálgast, og svo „svipmynd af hvítum bol“ sem Alec sér útundan sér (2:24). Reyndar er 
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kaflinn á heildina litið ansi hljóður, þar sem rödd sögumannsins er yfirgnæfandi og nánast 

engin persónanna mælir orð af vörum: Ónefndi maðurinn og Alec mæla sína setninguna hvor 

en síðan ekki söguna meir, ef frá er skilin upphrópun í síðasta rammanum: „oi!“ (2:25). 

Textinn við áflogarammana, rödd sögumannsins, er stuttur og hnitmiðaður: „Danny Grey 

steams in … The club bouncer tries to nip it in the bud … Smiffy pins a head to the ground.“ 

(2:24) Það má vera að þarna beri Campbell ekki nægilegt traust til sín sem teiknara vegna 

þess að hann endurtekur í raun það sem þegar sést í mynd. Ekki nóg með það heldur bætir 

hann inn litlum höndum sem benda á það sem textinn ræðir. Þessar endurtekningar eru 

reyndar fleiri í kaflanum, bæði fyrir og eftir slaginn: „Monica’s on the dancefloor pinching 

arses“ (2:23) og „Absentmindedly walk in the parcels room“ (2:25) stendur við myndirnar 

sem sýna nákvæmlega það og hvorki meira né minna. Þannig sýnir Campbell alla söguna í 

nokkuð skýrum, hnitmiðuðum myndum með jöfnum takti, og endurtekur hana svo í textanum, 

án þess að hleypa röddum persónanna að. 

Þetta er dálítið klaufaleg myndasögugerð og skyldi engan undra að þetta skuli vera með 

fyrstu síðunum sem Campbell teiknaði fyrir þessa fyrstu sjálfsævisögulegu bók. En burtséð 

frá byrjendabragnum þá má lesa úr þessu hvaðan sagan kemur, eða hvernig hún rataði á 

síðurnar. Campbell skrifar, í fyrstu tveimur römmunum eftir að slagurinn klárast og kaflanum 

er að ljúka: „When you tell and retell a story you tend to streamline it, give it a dramatic shape 

– leave out nice little touches like my pal Pam waiting to nobble the next white shirt that 

comes up. Me, full of remorse ‘cause everyone’s fighting my fight and I don’t actually hit 

anyone“ (2:25). Campbell er ekki bara sögumaður í myndasögum um sjálfan sig heldur í 

lífinu sjálfu, hann hefur sagt „söguna af slagnum á Gator’s“ oftsinnis áður en hann bjó til úr 

henni myndasögu. Þannig er til að mynda textinn við áflogin hluti af þessu sagða og 

endursagða, sagan eins og hún hefur slípast niður í lágmarkseiningar af upplýsingum þegar 

verið er að greina frá bardaga. Það er líkt og Campbell hafi ekki getað skilið við þessa fægðu 

kjarna-útgáfu af sögunni jafnvel þótt honum hafi tekist prýðilega að skila bæði atburðum 

hennar og takti í myndarammana. En það er umgjörðin í kringum áflogin sem gera söguna að 

myndasögu og rammarnir undir lokin, þegar slagnum sleppir og Campbell veltir fyrir sér 

öllum „fallegu smáatriðunum“, sem gera hana að sjálfsævisögu. Þar veltir hann því fyrir sér 

hvaða sögur hann vill segja úr eigin lífi og vísar óbeint til þess að með myndasöguforminu 

geti hann dvalið lengur við það hljóðláta, hversdagslega og persónulega: andann sem svífur 

yfir borðinu eftir að adrenalínið hættir að flæða, þessa undarlegu eftirsjá og hugsanlega 

vanmáttartilfinningu sem stitur í honum út kvöldið. Þessi saga birtist í öðrum hluta The King 

Canute Crowd, að öllum líkindum vegna þess að þar á hún heima samkvæmt línulegum tíma 
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sögunnar. En af öllu undantöldu er hægur leikur að sjá hvers vegna Campbell réðst á hana á 

undan öllum hinum kráarsögunum sem koma fyrir fyrr í bókinni: þarna er hann að mjaka sér 

úr „munnlegri geymd“ sinna persónulegu sagna með myndrænni (og myndvænni) sögu af 

barnum, sem verður að einhverju aðeins meira með hnitmiðaðri persónulýsingu og stuttri 

hugleiðingu um það hvernig maður segir sögu af sjálfum sér. Að því leyti er sagan einskonar 

frummynd eða frum-Alec. Þeir strákarnir eru á barnum, Alec lendir í veseni út af konu, Danny 

kemur honum til bjargar (sem Campbell finnst vera sér til minnkunar) og atburðarásin leysist 

upp frekar en að springa út. Campbell skýtur inn hugleiðingu um sjálfsmynd og sjálfsögu og 

endar svo á áhyggjulausum nótum með kjánalegum brandara. 

Lesandinn er allan tímann staddur á barnum með Alec og félögum, og á lestarpallinum 

með Alec í síðustu þremur römmunum (og stendur jafnfætis þeim eins og áður kom fram). 

Kaflinn inniheldur engin endurlit eða innskot sem beina sjónunum út fyrir þennan ákveðna 

stað og ramma sögunnar. Eins er viðfang hvers ramma ákveðið og afmarkað, það sem 

lesandinn á að sjá er í miðjum rammanum og öll myndbygging er eftir því. Enda sér Campbell 

sig knúinn til að beinlínis benda á atriði á jaðri rammans sem gætu farið framhjá óvönum eða 

lötum lesanda, eins og til dæmis dyravörðinn sem kemur aðvífandi (2:24). Í því skyni er fyrsti 

rammi sögunnar áhugaverður og segir nokkuð um áherslur Campbells svo snemma í sögunni. 

Barinn heitir Gator’s og þar er krókódíll í glerbúri, hann er víst „brellan“ sem á að laða fólk 

inn á barinn. Campbell sýnir ekki krókódílinn heldur sýnir hann fólkið sem horfir á 

krókódílinn. Hann horfir með öðrum orðum framhjá brellunni og í átt að hinu mannlega. Með 

þessu segir hann að sagan snúist um grátóna manneskjur frekar en einhvern tilbúning undir 

gleri, og kannske ennfremur að hún snúist um manneskjur sem láta lokka sig á bar af krókódíl 

í búri. 

 

2.2.2 – Harwich, 1988 

Í síðasta kafla The King Canute Crowd (4:19-25) eru fólkið og samböndin þess á milli ennþá í 

forgrunni en hér er Campbell hins vegar mun afslappaðri í framsetningu.  Um leið er ofbeldið 

sem birtist og spennan sem liggur undir á mun persónulegri nótum en í byrjun bókarinnar. 

Kaflinn hefst á orðunum „Here’s the slippery slope to the last page“ (4:19). Með því tilkynnir 

Campbell í fyrsta lagi að sagan endi brátt; í öðru lagi að sá endir sé óumflýjanlegur eða 

yfirvofandi; og í þriðja lagi að sama hvernig klifið hefur verið hingað til þá halli nú verulega 

undan fæti. Þessi bratti slóði að hinu óumflýjanlega ber í sér ákveðinn drunga. Enda hafa 

kaflarnir á undan í þessum fjórða hluta imprað á dekkri hliðum meðlima klíkunnar: 
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ofbeldishneigð og hégómagirni Dannys (4:1), reiði hans yfir því að missa Alec til nýju 

kærustunnar (4:15) og hvernig hann á til að míga á fólk og hluti í svefni (4:3-4); 

tilætlunarsemin og dónaskapurinn sem háir Penny (4:5) og hvernig hún almennt gerir Alec 

brjálaðan (4:16); og loks minnimáttarkenndin sem enn þjakar Alec (4:11). Auk þess sýnir 

Campbell svipmyndir af ofbeldi milli Dannys og ónefndra einstaklinga (4:1 og 4:7), Alecs og 

Pennyar (4:4 og 4:16) Sheps og Jean (4:5) – sem annars koma sögunni ósköp lítið við – og 

vísar til sívaxandi gremju á milli Alecs og Dannys (4:15). 

Saga kaflans er í meginatriðum sú að pörin þrjú, Danny og Holly, Alec og Penny, 

George og Vicky, fara saman til Harwich til að rölta um barina og gista eina nótt (4:19-25, sjá 

myndir nr. 24-30 í viðauka). Eftir því sem líður á kvöldið skynjar Alec að eitthvað er í 

uppsiglingu. Danny minnist á að þau Penny hafi eitt sinn verið saman og honum sinnast við 

Holly. Alec spjallar við Holly fyrir utan barinn en Danny hverfur. Þegar þau Penny birtast 

aftur haldast þau í hendur, Alec grípur Penny og dregur hana í burtu. Hann skammar hana 

fyrir að ýfa upp illindin milli Danny og Holly en Penny svarar honum fullum hálsi. Alec 

grípur Penny og hendir henni í jörðina, ólin á töskunni hennar slitnar og innihaldið dreifist um 

götuna. Hún segist ekki skilja tilganginn með sambandi þeirra. Svo fara allir upp á herbergi að 

sofa. Alec, Danny, Penny og Holly sofa öll í sama herbergi og Alec vaknar við það að Danny 

stendur og mígur á töskuna hennar Pennyar, Alec springur úr hlátri. Danny ræðst á hann þar 

sem hann liggur, Penny reynir að stöðva hann og hann snýr hana þá niður. Þau byrja að klæða 

sig en Holly liggur ennþá, Danny dregur af henni sængina og gerir sig líklegan til að ráðast á 

hana líka. Alec stekkur aftan á hann, þau Penny draga hann niður en Holly biður þau að láta 

hann í friði. Eigandinn kemur inn að gá að látunum, Alec biður Holly að sækja George, sem 

kemur vafinn í sængina sína. Alec segir honum að gleyma þessu. Þá kemur Vicky nakin inn í 

herbergið og spyr hvað Holly vilji með George hafa um miðja nótt. Holly slær til hennar og 

þær fljúgast á. Danny keyrir burt um miðja nótt og skilur þau öll eftir. Í síðustu þremur 

römmunum gægist Campbell inn í framtíðina: Danny og Alec talast ekki við í heilt ár, fimm 

árum síðar giftast George og Penny, og „í dag“ (átta árum síðar) situr Campbell í rútu í 

Ástralíu á leiðinni til Brisbane. Með þessu endar saga bókarinnar – síðasta blaðsíðan (sem 

stendur sér, utan við þennan kafla) er ljóðrænn lokapunktur þar sem Alec er jarðsettur og 

klíkan (ásamt m.a. Knúti hinum ríka og Dauðanum) kveður hann. 

Myndbyggingin og takturinn í frásögninni eru í raun mjög svipuð og í fyrri kaflanum en 

þessi frásögn er mun lengri og Campbell gefur sér talsvert pláss til að breiða úr sér. Áður en 

sagan af kvöldinu sjálfu hefst tekur hann hálfa síðu í að segja frá því hvernig Danny fær arf og 

á þar af leiðandi fyrir ferðinni til Harwich. Því næst notar hann heila síðu í frásögn af slysi á 
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vinnustað Dannys þar sem hann hugar að strák sem brýtur á sér andlitið, á meðan beðið er 

eftir sjúkrabíl. Campbell tekur ekki fram hvernig þetta tengist ferðinni eða endalokum 

sögunnar en afgreiðir þennan útúrdúr svo: „That all strikes me as important for some reason. 

Finish the book and make your own connections“ (4:20). Hér má taka eftir því að þegar 

Campbell vísar út fyrir „aðalsögu“ kaflans, líkt og þegar hann segir frá þessu slysi, þá eru eru 

útlínur rammanna hlykkjóttar eða mjúkar – hann notar þetta ýmist þegar hann segir frá atriði 

sem hann hefur af afspurn (2:10) eða sem hann varð sjálfur vitni að (3:27) eða jafnvel atriði úr 

aðalsögunni sem hann man ekki svo gjörla, til dæmis fyrir sakir ölvunar (þrátt fyrir 

yfirlýsingar um stálminni og svo framvegis, til dæmis 3:26), aðalatriðið er að þar sé um 

hliðarspor eða útskot að ræða. 

Sagan er aftur brotin upp í kjölfarið af rifrildi þeirra Alecs og Pennyar og Campbell 

skrifar: „It’s funny how in crazy situations the most trivial and irrelevant detail will stick in 

your brain“ (4:22). Hann segir frá því hvernig hann var vanur að gefa Penny blýantsstubba 

sem voru orðnir svo litlir að hann átti erfitt með að halda á þeim, svo hún gæti gefið dóttur 

sinni þá. Þessu fylgir einn rammi þar sem hann réttir henni þannig blýantsstubb, sena úr 

náinni fortíð. Þetta smáatriði kemur þannig sögunni við að þegar hvolfist úr veski Pennyar 

dreifast u.þ.b. fimmtíu blýantsstubbar yfir stéttina. Campbell útskýrir þetta ekki frekar heldur 

en vinnustaðasöguna af Danny skömmu áður. Loks eru síðustu þrír rammarnir viðbætur við 

söguna hver á sinn hátt. Campbell lýkur sögunni af vináttu þeirra Dannys svo: „Danny and 

Alec don’t speak to each other for a whole year, mainly due to embarrassment“ (4:25). 

Myndin sýnir útsýni út um framrúðu á ótilgreindum bíl, hugsanlega bílnum sem þau sitja í á 

leiðinni heim. Húsið framundan gæti verið hvað sem er, eru þau komi heim og ferðinni er þar 

með lokið? Sneru þau við að sækja úrið hennar Pennyar? Það fylgir ekki sögunni. Í öðrum 

rammanum sjáum við lengra inn í framtíðina, Alec, Holly og Vicky (að því er sýnist) sitja við 

borð og George og Penny standa yfir: „Ah, if we could only see the future. Five years after 

this, George Waite and Penny Moore get married for a while.“ Hér skilur Campbell að Alec 

og Penny rétt eins og hann skilur Alec og Danny að í rammanum á undan. Eins vísar hann til 

þess að aðskilnaðurinn eða þessi ákveðna breyting á sambandi persónanna taki frekari 

breytingum eftir því sem lengra líður: Alec og Danny talast ekki við í kjölfar endaloka 

sögunnar en það varir í um það bil ár. Penny leitar annað og giftist meðal annars vini hans, 

George, en það varir jafnvel skemur. (Það er ekki að skilja að Campbell sé bitur en hann er 

sannarlega ekki yfir það hafinn að hæðast að vinum sínum með því að segja að þau hafi verið 

gift „í dálitla stund.“) Hann harmar að þau Alec, Danny, Penny og félagar geti ekki séð inn í 

framtíðina en með því vísar hann til þess að það geti hann sjálfur, sögumaðurinn. Með þriðja 
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og síðasta rammanum tekur hann síðasta skrefið upp úr fortíðinni og staðsetur okkur í núinu, 

með honum sjálfum, og leggur þannig áherslu á hversu mikið skilur hann frá atburðum 

sögunnar (bæði í tíma og rúmi, ein átta ár og hálfur hnötturinn). Þessi fjarlægð gefur honum 

talsvert meiri yfirsýn en hann hafði við byrjun verksins og það kemur greinilega fram á 

þessum síðustu síðum. 

Myndmál þessara þriggja síðustu ramma styrkja þessa staðsetningu Campbells á sjálfum 

sér enn frekar, og eru auk þess stutt hugleiðing um það að horfa, að sjá og vera séður. Eins og 

minnst var á áður þá er ekki ljóst af hverju myndin í þriðja síðasta rammanum er, en af 

rammanum á undan að dæma er ekki ósennilegt að þar sjáum við út um framrúðu bílsins sem 

keyrir klíkuna heim, frá sjónarhóli Alecs þar sem hann horfir yfir hægri öxl ökumannsins. Í 

öllu falli er augliti lesandans beint áfram, fram veginn og burt frá klíku Knúts ríka. Annar 

ramminn sýnir svipmynd úr framtíðinni sem leynist þarna einhverstaðar áfram veginn og má 

segja að þar leyfist lesandanum að „horfa inn í framtíðina“ eins og myndlíkingin í texta 

myndarinnar hljómar. Loks í þriðja rammanum sést Campbell inn um rúðu á rútunni á leið til 

Brisbane, þá hefur lesandinn náð honum á veginum, þessari myndhverfðu leið inn í nútíðina. 

Við horfum á Campbell, hann horfir á hundinn í glugganum og hundurinn horfir til baka. En 

Campbell er hættur að horfa til baka, í bili að minnsta kosti, sögunni er lokið. 

 

2.2.3 – Þar á milli 

Lítum nú nánar á tengsl þessara tveggja kafla og hvar þá skilur að. Í kaflanum um slagsmálin 

á Gator’s talar Campbell um „fallegu smáatriðin“ sem vilja gjarnan glutrast niður þegar sagan 

er sögð og endursögð, en honum þykir skipta máli. Þarna er hann að stilla frásagnarformi 

Alec-bókanna upp andspænis atvikssögunni (e. anecdote) og draga fram einhverja 

persónulegri, hversdagslega hlið. Í síðari kaflanum er hann orðinn talsvert öruggari í 

frásögninni og innskotin koma ekki í línulegu framhaldi af því sem kalla mætti „aðalsöguna“, 

sem fjallar í báðum tilvikum um áflog. Til dæmis sagan af slysinu á vinnustað Dannys, sem 

virðist ekki tengjast sögunni af áflogunum í Harwich nema til þess að gefa breiðari mynd af 

Danny – án þess endilega að skapa frekari samkennd með honum. Campbell er í mun að 

tengja þessar tvær sögur en segist um leið ekki vita hvers vegna, bara að þetta skipti allt máli 

„einhverra hluta vegna.“ Það sama má segja um blýantsstubbana á gangstéttinni, sem vísa til 

að því er virðist notalegrar hefðar á milli Alecs og Pennyar en um leið má spyrja hvers vegna 

stubbarnir höfðu ekki ratað til dótturinnar. Hún æpir á hann að samband þeirra sé ekki til 

neins, hann sé bara „að drepa tímann.“ Ef til vill hefur hún ekki viljað mynda nein frekari 
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tengsl á milli Alecs og dóttur sinnar, eða vantaði hana einfaldlega ekki fleiri blýanta þá 

vikuna? Campbell er hljóður sem gröfin. Sjálf innskotin eru ekki í eðli sínu frábrugðin þeim 

sem koma fyrir í kaflanum um Gator’s en hér hefur Campbell ekki áhuga á að draga tengslin 

fram með berum orðum. Þetta er í raun ekki svo ólíkt því hvernig hann hefur, undir lok 

bókarinnar, löngu hætt að endurtaka með orðum það sem kemur fram á mynd (eða öfugt): 

hann sýnir eitt og segir annað og lesandinn fyllir upp í eyðurnar. Campbell breikkar með 

öðrum orðum bilið á milli þessara tveggja hliða sögumennskunnar, orðs og myndar. Það 

endurspeglast svo m.a. í því hvernig áflogasenurnar milli Alecs og Pennyar og seinna Dannys 

og allra hinna eru lausar við allar viðbætur sögumannsins. 

Auðvitað er sögumaðurinn enn sá sem teiknar myndirnar og raðar þeim í þá röð sem 

hann vill að lesandinn sjái, sögumennskan fer ekki síst fram á hinu myndræna sviði.55 En það 

að innskot sögumannsins, sem eru svo áberandi í kaflanum um Gator’s, þagni kallar hins 

vegar fram það sem Philippe Lejeune nefnir „ímynd hins raunverulega.“56 Líkt og minnst var 

á í fyrsta kafla gefur sjálfsævisagan sig út fyrir að að vísa til raunveruleika utan verksins, með 

öðrum orðum að atburðirnir sem hún lýsir hafi gerst í alvörunni. Þetta kallar Lejeune 

„tilvísunarsamninginn.“ Þessum samningi höfundar sjálfsævisögu og lesanda má lýsa sem svo 

að höfundur segi „Ég segi sannleikann, allan sannleikann og ekkert nema sannleikann“ og á 

móti tekur lesandinn verkinu sem sannanlegri heimild úr raunveruleikanum. En Lejeune bætir 

við: 

 
The oath rarely takes such an abrupt and total form; it is a supplementary proof of honesty to 

restrict it to the possible (the truth such as it appears to me, inasmuch as I can know it, etc., making 

allowances for lapses of memory, errors, involuntary distortions, etc.), and to indicate explicitly the 

field to which this oath applies (the truth about such and such an aspect of my life, not committing 

myself in any way about some other aspect).57 

 

Yrðing þessa samnings innan textans getur með öðrum orðum tekið á sig ýmsar myndir. Hvað 

The King Canute Crowd varðar eru tvö góð dæmi einmitt í kaflanum um slagsmálin á Gator’s. 

Það fyrra er þegar Campbell talar um „fallegu smáatriðin“: „When you tell and retell a story 

you tend to streamline it, give it a dramatic shape – leave out nice little touches …“ (2:25). 

Hér er hann ekki aðeins að stilla frásagnarformi Alec-bókanna upp á móti atvikssögunni 

                                                 
55 Hann skeytir auk þess inn í rimmu Alecs og Pennyar einum ramma þar sem þau sjást saman í lyftu og 
burðarvírinn slitnar. Þetta er í raun og veru snöggt og hljótt merki um að þar með sé sambandinu endanlega 
lokið. 
56 Lejeune 1989: 22. 
57 Sama. 
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heldur er hann einnig að benda á lygina sem felst í því að „straumlínulaga“ sögurnar á þennan 

hátt. Smáatriðin sem hann lætur sig varða eru ekki síst falleg vegna þess að þau eru sönn, og í 

þessari bók ætlar hann að halda sig við það sem sannara reynist. Seinna atriðið er þegar 

áflogin ná hámarki og allir lenda í einhverskonar hringiðu á dansgólfinu, sögumaðurinn bætir 

við: „It ends with this ripped-shirt whirligig – true“ (2:25). Það er ekkert við þessa sögu sem 

hljómar ótrúverðugt en Campbell þykir öruggara að taka það sérstaklega fram að þetta sé allt 

satt. Campbell tekur oft fram hversu minnugur hann sé og í öðrum hluta lætur hann sem hann 

sé tilneyddur að segja frá ákveðnum orðaskiptum við Danny, hreinskilninnar vegna: „If I’m 

honest, I must record this bit“ (2:38). En í tilvitnuninni hér á undan talar Lejeune einnig um 

það hvernig sjálfsævisagnaritarinn getur sýnt fram á eða sannað hreinskilni sína með því að 

sýna takmörk minnis síns eða vitneskju sinnar, eða að tilgreina það svið lífs síns sem 

samningurinn við lesandann nær til – og vísa um leið óbeint til sviðs sem lesandanum komi 

ekki við. Það er miklu frekar þessi hluti samningsins sem skín í gegn í síðari kaflanum og það 

segir nokkuð um þróunina sem á sér stað í bókinni í heild.  

Undir lok bókarinnar gerir Campbell meira úr því að þegja um hreinskilni sína eða 

sannleiksgildi sögunnar heldur en nokkuð annað. Hann skeytir sögunum saman án þess að 

draga línur á milli þeirra, hann segir ekki frá því hvers vegna honum þykir mikilvægt að 

innskotin komi fram og þegar sýður upp úr á milli meðlima klíkunnar hverfur sögumaður 

textans alveg. Það má vera að hann viti einfaldlega ekki hvers vegna honum finnst að sagan af 

slysinu skipti máli, það sé utan hans þekkingar og þess vegna væri óheiðarlegt að skálda 

eitthvað á milli. Það má líka vera að þeim skoðunum eða athugasemdum sem hann gæti gert 

við atburðarás áfloganna vilji hann halda fyrir sjálfan sig, það sé utan við svið þess samnings 

sem hann hefur gert við lesendur sína. Í öllu falli magnar Campbell „ímynd hins 

raunverulega“ frekar en að draga úr henni, einmitt með því að byggja á því sem fyrir er og 

segja ekki „þetta er satt“ við mynd af fremur hversdagslegum atburði sem engan myndi gruna 

að væri lygi; með því að breikka bilið á milli orðs og myndar; með því að segja eitt og sýna 

annað. Þessi þróun sögumannsins gerist samsíða þróun persónunnar Alecs MacGarry, sem fer 

frá því að vera passívur skrásetjari, hluti af klíku Knúts ríka og vinur hins óviðjafnanlega 

Danny Grey, yfir í að vera fjölskyldufaðir hinumegin á hnettinum, aðalpersóna í eigin verki 

og höfundur sinnar eigin sjálfsævisögulegu myndasögu. 

Eins og áður sagði er þessi þróun persónunnar og sögumannsins á sitthvoru tímasviðinu. 

Saga Alecs MacGarry eins og hún kemur fram í bókinni gerist á um það bil einu ári, en bókin 

sjálf var átta ár í framleiðslu og kom út í einstökum köflum allan þann tíma. Það er hins vegar 

ljóst mál að hversu fastmótuð sem hugmyndin um úrvinnslu dagbókar Campbells var í 
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upphafi þá hefur þroski hans sem sögumanns og fjarlægð frá efninu sett mark sitt á sögu 

Alecs. Nú er tómt mál að tala um „söguna sem hefði getað orðið“ en hins vegar er gaman að 

velta því fyrir sér hvað þetta segir um heild verksins. Paul John Eakin hefur skrifað talsvert 

um hinar ýmsu hliðar æviskrifa og í bókinni Living Autobiographically (2008) ræðir hann 

meðal annars tilurð og þróun sjálfsins í mannverum yfir höfuð, ekki bara í prentuðum 

sjálfsævisögum. Samkvæmt Eakin eru sjálfsævisögur einungis áþreifanlegasta birtingarmynd 

þess hvernig við sem mannverur sköpum okkur sjálf með því að segja söguna af okkur og lífi 

okkar, búum til frásögn úr ævinni sem sífellt heldur áfram.58 Eakin leggur í raun að jöfnu 

sjálfsmynd (e. identity) okkar og frásögnina sem við búum til úr lífi okkar: 

 
I propose … an extremely close and dynamic relation between narrative and identity, for narrative 

is not only a literary form but part of the fabric of our lived experience. When it comes to our 

identities, narrative is not merely about self, but is rather in some profound way a constituent part 

of self.59 

 

Þetta felur í sér þá hugmynd að sköpun sjálfsins sé fundin farvegur í tungumálinu, en að 

tungumálið sé ekki forsenda sjálfsins. Eakin kannar myndun sjálfsins út frá líffræðilegu 

sjónarhorni og leitar í kenningar taugafræðingsins Antonio Damasio, sem greinir tvær 

tegundir eða tvö lög meðvitundar og sjálfs: Annars vegar kjarna-meðvitundina – og með 

henni kjarna-sjálfið – og hins vegar víð-meðvitundina – og með henni hið sjálfsævisögulega 

sjálf. Það sem Damasio kallar hið sjálfsævisögulega sjálf vex upp úr kjarna-sjálfinu, sem aftur 

á sér rætur í frum-sjálfinu.60 Frum-sjálfið, segir Damasio, er „a coherent collection of neural 

patterns which map, moment by moment, the state of the physical structure of the organism in 

its many dimensions.“61 Þetta er með öðrum orðum myndin sem líkaminn hefur af sjálfum 

sér, net taugaboða sem viðheldur t.d. réttu hita- og sýrustigi í líkamanum og manneskjan er 

aldrei meðvituð um. Út frá þessu vex kjarna-meðvitundin, þ.e. sú óorðaða tilfinning sem 

fylgir því að vera lífvera sem meðtekur áreiti. Því fylgir kjarna-sjálfið, sem skynjar og 

„skráir“ áreiti sem hafa einhver áhrif á frum-sjálfið. Á þessum grunni eru reist víð-

meðvitundin og sjálfsævisögulega sjálfið, en það er skrá sem lífveran heldur og uppfærir 

stöðugt, „ [an] aggregate of dispositional records of who we have been physically and of who 

we have usually been behaviorally, along with records of who we plan to be in the future.“62  

                                                 
58 Eakin 2008: x. 
59 Sama: 2. Áherslur Eakins. 
60 Sama: 69. 
61 Damasio 1999: 174; Eakin 2008: 70. 
62 Damasio 1999: 173; Eakin 2008: 71. 
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Mannsbarnið lærir að segja sögur af sjálfu sér með því að nota orðið „ég“ en í þessum 

skilningi er það fætt inn í sögu lífs síns og skynjar söguna um sjálft sig áður en það getur 

talað. Þegar tungumálið kemur til sögunnar lærir manneskjan að tengja orðið „ég“ við kjarna- 

og sjálfsævisögulega sjálfið, en sjálfið sem slíkt er ekki mótað af tungumálinu heldur þessum 

ósögðu sögum sem líkaminn hefur sagt sjálfum sér allt frá því það kviknaði með honum líf. 

En þegar hið sjálfsævisögulega sjálf þróast hjá þessari sömu manneskju og hún lærir að segja 

sögur af sjálfri sér þá kviknar ekki allt í einu á frásagnar-sjálfsmyndinni (e. narrative identity) 

sem stendur á einhvern hátt utan við söguna, jafnvel þótt manneskjan geti verið meðvituð um 

meðvitund sína og svo framvegis. Eakin heldur áfram: „Instead of a teller, there is only – and 

persistently – what we might call a teller-effect, a self that emerges and lives its life only 

within the narrative matrix of consciousness.“63 Þegar við segjum „ég“ í sögum úr lífi okkar 

eigum við bæði við það sjálf sem mælir – sem framkvæmir hinn sjálfsævisögulega verknað, 

eins og Eakin orðar það – og það sjálf sem sagan snýst um, í fortíðinni. „Sögumanns-áhrifin“ 

gera okkur kleift að varpa fram sögu líkt og kvikmynd í höfðinu (en það er líking frá Damasio 

sem Eakin notar oftar en einu sinni), sögu sem við erum hluti af en segjum frá líkt og við 

stöndum utan við hana. Þannig bindum við saman heild úr þeim sjálfum sem við lifum frá 

stundu til stundar, og eru í stöðugri verðandi. „Sögumanns-áhrifin“ þjóna þörf okkar fyrir 

samsemd sem er kannske ekki kyrrstæð en söm. 

Í framhaldi af þessu ræðir Eakin sjálfsævisöguna sem bókmenntahefð. Sjálfi 

sjálfsævisagnaritarans er þá ekki einungis pakkað inn í persónu sem líkist höfundinum í einu 

og öllu, né heldur í sögumann frásagnarinnar, heldur felst það í frásögninni í heild. „If, in the 

counterintuitive syntax of consciousness, self inhabits both subject and predicate, narrative as 

well as character, then autobiography not only delivers metaphors of self, it is a metaphor of 

self.“64 Ef við lítum aftur til Campbells og The King Canute Crowd þá má segja að hver 

einasti kafli, jafnvel þótt saman eigi kaflarnir að mynda eina órofa heild, sé myndhverfing 

hins sjálfsævisögulega sjálfs Campbells á hverjum tíma fyrir sig. Það að setjast niður og ljúka 

við sjálfsævisögulega frásögn sem hóf að koma út mörgum árum áður er strangt til tekið 

ómögulegt. Sagan fjallar ekki lengur um Campbell og hvað hann sér þegar hann lítur tæp tvö 

ár aftur í tímann, heldur er hún orðin að myndhverfingu fyrir samband Campbells, ekki aðeins 

við sjálfan sig fyrir átta árum, heldur líka við þann sem hóf söguna og alla þá sem héldu henni 

áfram í gegnum árin. Í umfjölluninni um síðasta kaflann hér á undan er nefnd aukin yfirsýn 

Campbells, aukið vald á forminu og nýjar leiðir til að staðfesta „tilvísunarsamninginn“ við 

                                                 
63 Eakin 2008: 75. 
64 Sama: 78. Áherslur Eakins. 
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lesendur bókarinnar. Að baki þessu öllu saman liggur spennan sem helgast af því að skapa 

núlíðandi sjálfið en gera það með verkfærum fortíðarinnar, ramma sögunnar sem fyrir liggur. 

Í hnotskurn: að sætta þessi sjálf, að gerast (eða haldast) samur.  

Ekki svo að skilja að bókin sé þrúgandi, eða að lesandinn vorkenni höfundinum það að 

hafa einsett sér þetta verk. Eitt af því skemmtilega við The King Canute Crowd er það hversu 

mátulega alvarlega Campbell tekur sjálfan sig og söguna sína, og þegar nútíðin brýst fram í 

sögunni þá gerist það á náttúrulegan og einlægan máta. Til dæmis undir lok þriðja hluta þegar 

Campbell á þrjá ramma eftir á sinni stöðluðu níu ramma síðu, en „hefur ekkert fleira að segja“ 

(3:32). Þá koma tveir rammar þar sem konan hans biður hann um að koma sér í rúmið, hann 

geti geymt þessa síðustu þrjá ramma þar til daginn eftir, og loks einn rammi sem sýnir þrjá 

krakka að syngja saman á bar í Brighton (að því er segir í myndatextanum) um það leyti sem 

kaflinn er unninn, í apríl 1986. Campbell segist ekki hafa neitt frekar að segja en það er ekki 

allskostar rétt því þá er fjórði hluti bókarinnar allur óskrifaður. Enda er þetta hvarf til 

nútíðarinnar ekki nærri jafn endanlegt og það sem kemur fyrir í lok bókarinnar. Campbell 

dregur lesandann með sér inn í nútíðina að hluta til vegna þess, eins og áður segir, að sagan 

hlýtur að snúast um hann sjálfan á þeim tíma sem bókin er skrifuð ekki síður en þegar hún á 

að gerast, og sá einfaldi sannleikur brýst fram meðal annars á þennan máta. En að hluta til er 

það vegna þess að honum bara dettur það í hug, og það er eitthvað heillandi við þetta sem skín 

í gegn, alls ekki kæruleysi en ef til vill áhyggjuleysi gagnvart skilunum á milli höfundarins og 

viðfangsins, Campbells og Alecs. 

Þá er eitt órætt í því samhengi en það er sú staðrend að MacGarry og Eddie Campbell 

skarast í fyrstu persónu fornafninu „ég.“ Þar má einnig greina nokkuð skemmtilega þróun á 

persónu eða samsemd sögumannsins í The King Canute Crowd. Í fyrsta hluta bókarinnar 

ræðir sögumaðurinn um Alec MacGarry sem „hann“: „Alec brought these back from a brief 

visit to New York last year, this year being, if you will transport yourself, please, 1977, and 

he talks at great length about it“ (1:13); „On the home route Alec MacGarry puts on a 

spontaneous demonstration (of confidence). His patter is fluent. His word come out like 

magicians’ doves.“ (1:28). Þannig hljómar líka fyrsti kafli annars hluta en í miðjum öðrum 

kafla, „Some warm June nights...“ skiptir sögumaður úr þriðju persónu í fyrstu persónu 

frásögn. Alec og félagi hans ganga inn á bar: „Alec walks into a Sauchiehall Street jazz cellar 

with his old school crony“ (2:4). Þar hitta þeir tvær dömur og þegar barinn lokar ganga þau öll 

út saman: „Jeanie clears up Velma’s remaining lager and we all bundle upstairs“ (2:5). Það er 

freistandi að líta svo á að í þessum djasskjallara hafi eitthvað gerst sem stuðlaði að þessum 

hamskiptum en sagan lýsir engu frekar en hversdagslegum samræðum um bjór, spámennsku 
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og guð. Skilin eru heldur ekki svo skörp: MacGarry er aftur lýst sem „he“ á þarnæstu síðu og 

því næst sem „me“ tveimur römmum síðar (2:7). Á síðustu síðu kaflans er hann loks nefndur 

„I“ eða ég.  

Það er sem sagt hægt að benda á staðinn þar sem Alec hættir að vera „hann“ og verður 

„ég,“ en skilin eru svo að segja mjúk – það er ekki einhver einn atburður eða ein lína sem 

breytir sjónarhorninu snögglega (eða réttir það af). Þau virðast heldur ekki þjóna neinum 

tilgangi í frásögninni, öðrum en að draga persónu Alecs nær höfundinum. Campbell hættir 

einfaldlega að tala um þessa sjálfsmynd sína í þriðju persónu, en nafnið Alec heldur velli. Það 

mætti því segja að þarna stígi Campbell fyrsta skrefið í átt að því að sameina sögumanninn og 

persónuna í augum lesandans, leiðinni sem hann lýkur í lok fjórða hluta, eins og áður var lýst. 

En Campbell tekur nokkur spor í þessum dansi á síðum sem falla nánast utan sögunnar og eru 

ákveðið form af sjálfsmyndum, í þessari bók þar sem höfundur sögunnar kemur þó fram í 

mynd á nánast hverri einustu síðu. 

 

2.3 – Sjálfsmyndirnar þrjár 

Hér er um að ræða eina síðu í fyrsta hluta (1:26, sjá mynd nr. 31 í viðauka), eina síðu í öðrum 

hluta (2:30, sjá mynd nr. 32 í viðauka) og fjórar síður í fjórða hluta (4:12-5, sjá myndir nr. 33-

6 í viðauka). Í öllum tilfellum eru síðurnar hlutar af stærri kafla en standa um leið utan við 

söguna á einn eða annan hátt. Þegar kemur að síðu 26 í fyrsta hluta hafa þegar birst ótal 

margar myndir af Alec í fjölmörgum stellingum á þónokkrum stöðum. Það er einkum þrennt 

sem gerir þessa síðu frábrugðna því sem hefur komið á undan og því sem fylgir í kjölfarið. Í 

fyrsta lagi hefur í bókinni fram að því ekki komið nærmynd af Alec í líkingu við þá sem sést 

hér. Myndirnar sem komast næst því (1:4 og 1:15) birta hluta úr andliti og staldra ekki nærri 

því eins lengi við. (Á sama bili hafa birst tvær gjörvilegri nærmyndir af Danny Grey (1:12 og 

1:13.) Í bókinni teiknar Campbell fólk gjarnan frá hnjám eða mitti og upp úr, og sú er reglan á 

þessum fyrstu síðum og eins í framhaldinu. Þannig að nærmyndin ein og sér er eftirtektarverð. 

Í öðru lagi er öll síðan, samanlagt sjö rammar, lögð undir sömu uppstillinguna, svo til sama 

augnablikið. Fyrri kaflar forðast allan hasar eins og heitan eldinn, en á þessari síðu stendur 

tíminn svo til kyrr. Í þriðja lagi ríkir þögn yfir síðunni. Textinn við ramma eitt, tvö og sex 

varpa fram myndhverfingum sem leggja út af þessu tíma- og hreyfingarleysi: „Alec MacGarry 

is a mammoth in the ice. Send a refugee-airlift or the valkyrie or something. Bottleopen him.“ 

Hann er allt í senn forsöguleg skepna sem er föst í klaka, víkingur sem liggur dauður á 

stríðsvelli og bjór sem sefur undir tappa. Hér fylgir engin lýsing á aðstæðunum sem birtast í 
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bakgrunni nærmyndanna og umhverfið er svo að segja hljóðlaust. Alec situr til borðs ásamt 

Danny og tveimur dömum (eins og kemur fram á næstu síðu), en þeirra samtöl heyrast ekki og 

ekki heldur spurningin eða athugasemdin frá Danny sem Alec „heyrist“ þó svara. Lesandinn 

er með öðrum orðum inni í klakanum með Alec, heyrnarlaus og ófær um að líta í kringum sig. 

Þannig miðar öll myndbygging og textanotkun síðunnar að því að festa auglit lesandans á 

Alec í nærmynd, að útiloka öll áreiti önnur en þau sem koma frá honum sjálfum eða sem 

varpa ljósi á hans ástand einmitt þá stundina. 

Scott McCloud ræðir tengsl flatarmáls og tíma í myndasögusíðunni í bók sinni 

Understanding Comics. Rétt eins og bilin á milli myndasögurammanna geta táknað hvaða 

lengd tímabils sem er (sekúndubrot, nokkra daga, áratugi...) sem lesandanum á að skiljast að 

liðið geti á milli ramma, þá er hægt að túlka lengd þess tíma sem líður innan rammans á 

margvíslegan máta. Þumalputtareglan er sú að tíminn sem líður innan tiltekins ramma sé um 

það bil jafn mikill og það tekur að lesa textann og meðtaka myndmálið. Þannig er hægt að 

túlka lengra tímabil með því að sýna langa ræðu eða flókna nærmynd af einhverju sem kallar 

á nánari skoðun. McCloud sýnir hvernig hægt er að teygja úr augnabliki – og skapa þögn – 

m.a. með því að endurtaka nánast óbreytt augnablik aftur og aftur, líkt og Campbell gerir á 

þessari síðu. Þessi aðferð þjónar því hlutverki að aðgreina þá ramma sem um ræðir (eða 

síðuna alla, í þessu tilviki) frá römmunum í kring og brjóta upp flæðið í sögunni, til þess að 

gefa til kynna að hér skuli lesandinn staldra við. Endurtekningin ein og sér ber það líka með 

sér að sérlega mikil áhersla sé lögð á andlag rammans.65 

Allt þjónar þetta því hlutverki að aðgreina þessa síðu frá fyrri síðum og framandgera 

andlit Alecs að einhverju leyti. Líkt og sagði í fyrsta kafla um Maus Spiegelmans eru mýsnar 

á síðum þeirrar bókar dregnar upp á mjög einfaldan máta, þ.e. þær líta ekki út fyrir að vera 

mýs heldur teiknaðar mýs. Þetta gerir það að verkum að Spiegelman getur bæði gert 

myndhverfðar persónur sínar aðgengilegri, hlutlausari, og þannig leyft lesandanum að 

samsama sig persónum sem gætu allt eins borið andlit hans sjálfs eða fólks sem hann þekkir, 

og hann getur auk þess brotið upp þennan myndhverfða staðal undir lok sögunnar með 

ljósmynd af Vladek eins og hann var í lifanda lífi.66 Persónur The King Canute Crowd birtast 

ekki sem manngerð dýr eða neitt þessháttar, Campbell segir sögur af fólki í sínu náttúrulega 

umhverfi og þótt hann týni sér ekki í smáatriðum (sem má vera að hluta til skýringin fyrir því 

                                                 
65 Hún er þó langt í frá að nægja ein og sér: á næstu síðu má t.a.m. sjá rúma hálfa síðu lagða undir senu þar sem 
Alec situr í sófa og heldur um höfuð sér, en þar breytir hann um stellingu í hverjum ramma og auk þess er þögnin 
rofin bæði af hans eigin hugsunum og útskýringum sögumanns. Loks segir stærð eða öllu heldur heild 
heilsíðunnar til sín, en senan í framhaldi er aftur á móti hluti af heild sem leiðir söguna áfram. 
66 Nánar um þetta í næsta kafla. 
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hvers vegna hann heldur persónum sögunnar jafnan í mátulegri fjarlægð í rammanum) þá eru 

teikningarnar svo til gagnsæjar í hversdagsleika sínum. Þær eru með öðrum orðum fyllilega 

sennilegar, eða miða að því að líkjast veruleika (e. verisimilitude). Framandgervingin sem hér 

um ræðir er ekki eins stuðandi og ljósmyndaleikur Maus, og hún umturnar ekki veruleika 

sögunnar á undan eða eftir. En kyrrðin og endurtekningin, hægðin og vísanirnar til frosts og 

dauða, og fordæmalausar nærmyndir af andliti Alecs, allt vekur þetta athygli lesandans á því 

að þarna er Campbell að teikna sjálfan sig aftur og aftur og aftur, og að hann hefur verið að 

teikna sjálfan sig aftur og aftur allt fram að því. Í ljósi þessa líkist síðan helst skissublaði þar 

sem höfundurinn reynir hverja sjálfsmyndina á fætur annarri, með smávægilegum breytingum 

í hvert skipti, alltaf að reyna að ná fram einhverju sem verður ekki fest niður á blað, að miðla 

sjálfum sér á síðuna. Þó er þetta enn í fyrsta hluta bókarinnar og Alec er, eins og sjá má á 

textanum sem vitnað var til, ennþá í þriðju persónu. Senan þjónar einnig því hlutverki að sýna 

Alec klúðra stefnumóti með því að „frjósa“, á meðan Danny stendur sig í þeirri deild eins og 

vanalega. Sálarflækjurnar sem há Alec í byrjun bókarinnar herða þarna vel að honum og hann 

bíður eftir því að jörðin gleypi sig. Á þessum tímapunkti kýs höfundurinn að stíga fram, svo 

að segja, og benda á þá einföldu (en yfirsjáanlegu) staðreynd að þarna sé hann sjálfur kominn, 

í eigin túlkun. 

Lokasíðan í kaflanum „Hay Fever“ kallast nokkuð augljóslega á við þessa fyrstu 

sjálfsmyndasíðu. Þar er öll síðan, alls átta rammar, undirlögð nærmyndum af Alec.67 En hér er 

enginn frosinn í klaka, Alec stendur á hlaðinu heima hjá sér, pússar gleraugun og horfir í 

kringum sig. Það er miklu meiri hreyfanleiki og léttleiki í þessum myndum en í þeim fyrri. 

Svipurinn á Alec er að vísu nokkuð keimlíkur á myndunum en sjónarhornið breytist stöðugt 

og Alec breytir um stellingar líkt og hann sitji fyrir myndatöku. Hann er virkur, meðvitaður 

um umhverfi sitt en líkt og á fyrri síðunni stendur hann hér utan við nokkra atburðarás. Því til 

stuðnings mætti benda á að í fyrsta ramma síðunnar er rödd sögumannsins í þátíð, þegar hann 

útskýrir tímabilið á milli þessarar síðu og síðunnar á undan (sem segir frá réttarhöldum yfir 

Danny og fleiri vinum Alecs): „I watched the whole thing from the public gallery and 

afterwards John Godfrey dropped me off home“. Í öðrum ramma skiptir hann yfir í nútíð 

þegar hann útskýrir hvað hann er að gera á þessari síðu, sem er reyndar ósköp fátt: „I stand 

                                                 
67 Þriðji ramminn sýnir að vísu nærmynd af gleraugum Alecs þar sem hann pússar þau og níundi og síðasti 
rammi síðunnar sýnir einungis undirskrift Campbells, sem kalla mætti sjálfsmynd af öðrum toga. Eitt af því sem 
ekki hefur enn verið snert á í sambandi við myndræna framsetningu sögumennskunnar er það hvernig gleraugu 
Alecs koma inn í rammann á vissum stöðum, líkt og til að undirstrika að sagan sé sögð frá hans sjónarhóli. Dæmi 
um þetta má sjá á næstu síðu við þá sem við ræðum hér, bls. 2:31, annað á bls. 1:4, enn annað á bls. 2:9. 
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around awhile and think to myself – great foolish doings at The King Canute...“ (2:30). Þegar 

hér er komið sögu ræðir sögumaður um Alec í fyrstu persónu. 

Textinn við myndirnar er einnig af allt öðrum toga en á fyrri sjálfsmyndasíðunni. Í 

framhaldi af þessari fátæklegu útskýringu segir Campbell brandara um mann með 

málmleitartæki og bónda við ána Crouch, sem tengist myndefninu ekki neitt. Auk þess er 

flæðið í textanum mun frjálslegra en stuttu myndlíkingarnar við fyrri síðuna. Eftir línuna sem 

vitnað er til hér á undan er hvergi punktur. Líkt og til að undirstrika vaðalinn (og það hversu 

óskyldur textinn er myndunum) endar textinn við hvern ramma þegar hann hefur náð 

ákveðnum línufjölda og heldur þá áfram við næstu mynd viðstöðulaust. Setningin „Hundreds 

of guys swarmed about in the october mud hitting each other with knives and axes and 

England had a Danish king for a while“ (2:30) er þannig hlutuð í sundur á mörkum „with“ og 

„knives,“ svo að lesturinn stöðvist ekki á milli ramma. Textinn er ekki alveg aðskilinn 

myndunum en svo gott sem. Með þessu leggur Campbell áherslu á sérstæðu þessara mynda 

andspænis þeim sem koma á undan og eftir, ekki ósvipað því og hann gerir í fyrri 

sjálfsmyndasíðunni. Hér er þó ekki um framandgervingu að ræða, honum dugar að aðgreina 

þessa síðu eins og hér er lýst og vísa um leið til fyrri síðunnar. 

Í greininni „Cracking the Mirror: Self-Representation in Literature and Art“ deilir James 

A. W. Heffernan á þá hugmynd, sem hefur verið orðuð og hann eignar m.a. rithöfundinum og 

Rembrandt-fræðingnum H. Perry Chapman, að sjálfsmyndir Rembrandts séu ígildi 

myndrænnar sjálfsævisögu. Þar færir hann rök fyrir því að jafnvel þótt hægt sé að lesa 

ýmislegt úr andliti Rembrandts og því umhverfi sem hann setur upp í hverri sjálfsmynd (en 

hann gerði hátt í 90 málverk, teikningar, ætimyndir og svo framvegis sem hægt er að fullyrða 

að séu sjálfsmyndir) þá geti þessar myndir aldrei sýnt annað en framsetningu listamannsins á 

sjálfum sér á þeim tíma sem myndin er teiknuð: „Time itself makes the crucial difference 

between self-portraiture and autobiography. When Rembrandt looked in the mirror at any 

time of his life, all he could see was his then-present self.“68 Heffernan líkir sjálfsmyndunum 

frekar við dagbókarskrif, ef nauðsynlegt þykir að finna þeim hliðstæðu í ritlist. Það vantar 

yfirsýn, fjarlægð frá nútíðinni sem sett er á blað eða striga. Eða, ef við horfum aftur til Eakins, 

þá skortir hér fjarlægðina á milli sjálfs viðfangsins og sjálfs höfundarins, og bilið þar á milli 

sem sjálfsævisögunni er ætlað að brúa. Heffernan spyr í framhaldi hvaða ályktanir sé hægt að 

draga af þeim fötum, innanstokksmunum og stellingum sem Rembrandt dregur upp í þessum 

                                                 
68 Heffernan 2008: 530. 
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sjálfsmyndum sínum. Umfram allt, segir hann, eru þessi atriði dæmi um færni hans og þroska 

sem listamanns: 

 
That he was a brilliantly theatrical painter capable of staging this scene, […] catching the tone and 

texture of its many fabrics, placing the raised glass as if it were an elevated host, and geometrically 

linking the contrasted figures. […] In pictures such as these, Rembrandt not only marks the stages 

of his life but also the development of his style, of his life as an artist.“69 

 

Í þessari útfærslu Campbells á sjálfsmyndinni skortir ekki þá fjarlægð sem Heffernan 

talar um, myndirnar sýna Campbell sem Alec, hann sjálfan í fortíðinni frekar en á þeim tíma 

sem myndin er teiknuð. En eins og sýnt hefur verið fram á þá rammar Campbell þessar 

tilteknu síður inn á þann hátt að persónunni er kippt út úr þræði sögunnar – hinnar eiginlegu 

sjálfsævisögu. Síðurnar eru því sjálfsmyndir í formi myndasöguramma á myndasögusíðu. Þær 

greina á milli sín og sögunnar í kring en þó ekki svo að þær brjóti upp form hinnar stöðluðu 

síðu The King Canute Crowd, sem Campbell heldur til streitu út bókina. Þær eru sjálfsmyndir 

sem gefa til kynna nálægð höfundarins og bein tengsl hans við persónu bókarinnar án þess þó 

að þurrka út mörkin á milli. Umfram allt sýna þessar síður, til þess að vísa óbeint í Heffernan, 

ekki einungis ákveðin tímabil í lífi Campbells heldur færni hans á sviði hinnar myndrænu 

sjálfsævisögu og þroska hans í framsetningu sjálfs sín. Höfundurinn stígur ekki fram til fulls 

innan sögunnar fyrr en í lok síðasta kafla, eins og rætt hefur verið, en þó er ein sena, um það 

bil fjórar síður á lengd, sem markar nokkurskonar millibil þess sem hér hefur verið skoðað og 

loka bókarinnar. 

Næstsíðasti kafli bókarinnar er án titils en hefst á orðunum „This is where I work“ 

(4:12). Nú er það ekki sögumaður sem mælir í fyrstu persónu heldur Alec MacGarry sjálfur. 

Rödd sögumannsins er ekki lengur á sínum stað – á auða svæðinu fyrir ofan rammann – 

heldur hefur hún færst inn fyrir rammann, í beinni ræðu Alecs. Hér hafa mörkin milli 

sögumanns og aðalpersónu, sem eru í upphafi bókarinnar nokkuð skýr en hafa dofnað eftir því 

sem á líður, þurrkast út. Um leið horfir Alec nú beint í átt að lesandanum og ávarpar hann. Sá 

sögumaður sem kemur fram í texta bókarinnar hefur vísað til lesandans óbeint allt frá fyrsta 

hluta (sjá t.d. 1:13: „This year being, if you will transport yourself, please, 1977“). En með 

samruna hans og persónu Alecs, sem beinir nú orðum sínum milliliðalaust til lesandans hefur 

„fjórði veggurinn“ (eða það sem samsvarar honum þegar rætt er um myndasögusíðu) verið 

rofinn. Það er í raun athyglisvert að við lestur bókarinnar stingur þessi sena ekki jafn mikið í 

                                                 
69 Sama: 531. 
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stúf og hún myndi gera í öðrum sjálfsævisögulegum myndasögum, eða jafnvel í öðrum 

sjálfsævisögulegum verkum Campbells. Það eru tvær ástæður fyrir þessu. Fyrri er sú að hér 

skrifar Campbell sig inn í hefð sem má meðal annars sjá í verkum Crumbs og Pekars70 þar 

sem viðföng sjálfsævisögulegra sagna horfa „í augu lesandans“ og beina orðum sínum til 

hans. Þetta stílbragð á sér aftur rætur í leikhúsi nítjándu aldar (með viðkomu í kvikmyndum 

og sjónvarpi). Það er löng hefð fyrir því að sögumenn skáldskapar og sjálfsævisagna beini 

orðum sínum beint til lesandans (líkt og Campbell á síðu 1:13) en áþreifanlegar – eða 

teiknaðar – persónur sem líta til lesandans og ávarpi hann á þann hátt ganga skrefinu lengra. 

Seinni ástæðan er sú að Campbell hefur undirbúið þessi rof hægt og rólega með því að hafa 

sögumanninn meðvitaðan um lesendur, með því að færa Alec úr þriðju í fyrstu persónu 

sögumannsins og síðast en ekki síst með sjálfsmyndasíðunum tveimur í fyrsta og öðrum hluta 

bókarinnar. 

Líkt og í sjálfsmyndasíðunum tveimur sem lýst var áður gerist þessi sena ekki innan 

sjálfrar sögunnar, heldur er hún hliðarspor þar sem höfundurinn bendir á tengsl sín við 

sögumann bókarinnar og aðalpersónu. Hér gengur Campbell þó mun lengra en áður þar sem 

þessi sena þar sem Alec talar við lesandann á meðan hann vinnur á sér bersýnilega enga stoð í 

raunveruleikanum. Fyrri síðurnar tvær leggja áherslu á sérstöðu sína en þó er hægt að finna 

þeim stað innan umhverfis og raunveruleika sögunnar. Þessar síður eru frekar í líkingu við 

innskot höfundar, punkta og hugleiðingar sem koma þræði sögunnar ekki beint við. En hér 

kýs Campbell að tala til lesandans „í karakter“, það er að segja sem Alec, í því umhverfi og á 

þeim tíma sem saga hans gerist. Það er vert að velta fyrir sér hvað sú myndræna framsetning 

segir um til að mynda tilvísunarsamning Lejeunes. Síðurnar sýna Alec við dagleg störf en 

einræðan sem hann heldur yfir lesandanum er uppspuni, sem túlka mætti sem blygðunarlaust 

brot af hálfu Campbells, sem hefur í verkinu gengist inn á það að segja (og sýna) satt og rétt 

frá. En jafnvel þótt Campbell spinni senu fyrir þessa síðustu sjálfsmynd þá er þessum kynlega 

samruna lokið þegar hann tekur söguþráðinn upp aftur – þegar Danny mætir á svæðið til að 

skammast í Alec. Alec sér með öðrum orðum enga ástæðu til að kynna Danny fyrir lesendum 

sínum og beinir orðum sínum aldrei til þeirra aftur. Þessum tveimur sviðum sögunnar – 

innskotinu in situ og sjálfri frásögninni – lýstur aldrei saman. Innskotinu er þar af leiðandi 

haldið utan við það svið sem Campbell hefur skuldbundið sig til að lýsa í fyllstu hreinskilni 

og er ekki ósvipað til dæmis rissmyndunum í næsta kafla að því leyti (4:22). 

                                                 
70 Sjá t.d. Crumb 1972 og Pekar ofl. 2003. 
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Hér renna öll ég-in saman en Alec er samt sem áður teiknuð persóna á síðunni, „ég“ 

höfundarins, sögumannsins og aðalpersónunnar geta ekki runnið saman á blaðsíðunni í þessu 

eina orði líkt og í prósa. Charles Hatfield ræðir þetta í bókinni Alternative Comics og segir: 

 
The cartoon self-image … seems to offer a unique way for the artist to recognize and externalize 

his or her subjectivity. … Thus the cartoonist projects and objectifies his or her inward sense of 

self, achieving at once a sense of intimacy and a critical distance. … Unlike first-person narration, 

which works from the inside out, describing events as experienced by the teller, cartooning 

ostensibly works from the outside in, presenting events from an (imagined) position of objectivity, 

or at least distance.71 

 

Hatfield greinir í þessu þversögn þar sem höfundurinn nálgast lesandann á persónulegu sviði 

en er um leið hlutgerður, fjarlægður. Tjáning höfundarins hljóti að taka mið af þeirri fjarlægð 

sem skapast við þessar hlutgervingu, og á móti hljóti höfundur sögunnar að haga hinni 

myndrænu eftirmynd sinni eftir því hvað hann vill tjá úr eigin brjósti. Hatfield vill meina að 

hér rekist á tvö ósamþættanleg form framsetningar sjálfsins, tjáning (sem lýsir hinu innra) og 

túlkun (sem lýsir hinu ytra), og að útkoman hljóti að vera tortryggileg hvað varðar 

sannferði.72 

Þetta er vert til umhugsunar en á móti kemur að Alec hefur verið annar allar götur fram 

að þessum kafla. Túlkun Hatfields minnir á að fígúran á blaðsíðunni er ekki höfundurinn sem 

situr og teiknar fígúruna en eins og fram kom í tengslum við Eakin þá eru þessi tvö sjálf 

einungis hluti af þeirri sjálfs-myndhverfingu sem er verkið í heild. Í lok síðasta kafla var 

vitnað í Jared Gardner og hugmyndir hans um sannferði og túlkun í sjálfsævisögulegum 

myndasögum. Hann vill meina að í myndasögunni sé miklu frekar en í prósa mögulegt að 

leiða saman virðingu fyrir sjálfsævisögulegum sannleika og huglæga túlkun á þessum sama 

sannleika í einum og sama rammanum. Að sú hlutgerving sem felst í myndmáli og tilbúnu 

sjónarhorni myndasögunnar þurfi ekki að rjúfa tengsl sögunnar, sem þar kemur fram, við 

okkar ytri veruleika. Að í myndasögunni sé hægt að skipta út „annaðhvort / eða“ fyrir „bæði / 

og.“73 Í senunni sem hér um ræðir bregður höfundur og sögumaður sögunnar sér í líkama 

sjálfs sín eins og hann leit út á bilinu 1979-80. Hann sýnir lesandanum út á hvað vinnan í 

verksmiðjunni gengur, en um leið talar hann í fyrstu persónu nútíð Alecs, sem vinnur í 

verksmiðjunni á þessum tíma og á sér hvergi lesendur: „I cut sheet-metal into rectangles to 

                                                 
71 Hatfield 2005: 115. Áherslur Hatfields. 
72 Sama: 117. 
73 Gardner 2008: 22. 
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make ducting and pipe“ (4:12). Hann er ekki annaðhvort Campbell eða Alec heldur bæði og; 

persóna, sögumaður og höfundur; sjálfsmynd sem teygir sig aftur í gegnum árin og líkamnast, 

myndgervist og myndhverfist í senum eins og þessari. 

 

2.4 – Að eldhúsinu útkrotaða 

Hér hefur enn ekki verið farið ofan í saumana á hversdeginum eins og hann kemur fyrir í 

sjálfsævisögulegum skrifum Campbells. Þó hefur verið snert á ýmsu sem snýr að þeirri hlið 

bókarinnar, enda er framsetning sjálfsins og tengsl höfundar, sögumanns og aðalpersónu órofa 

hluti af því hvernig hið hversdagslega kemur fram í þessum verkum Campbells. Persónur 

Alecs og sögumannsins byggjast á hrifningu þeirra á hversdagslegum hlutum, tengslum milli 

fólks sem innihalda sjaldnast nokkra dramatíska (hvað þá trámatíska) spennu, og orðum sem 

falla í daglegu tali. Það er með vísan til hins hversdagslega sem Campbell réttlætir sköpun 

verksins í kaflanum um slagsmálin á Gator’s: Bókinni er ætlað að halda til haga öllu því sem 

dramatísk frásögn sníðir af, smáatriðum sem saman byggja mynd af lífi sem lifað er degi til 

dags, lífinu sem Campbell lýsir kafla fyrir kafla, jafnt og þétt, á meðan hann ekur sífellt lengra 

inn í framtíðina á árunum 1981-8. Í næsta kafla beinum við sjónum að hversdeginum í The 

King Canute Crowd og hvernig sú veruleikamynd sem Campbell setur þar fram þróast í 

Graffiti Kitchen (1993), sem kom út nokkru seinna en fjallar um svipað tímabil. 
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3. Hið hversdagslega í The King Canute Crowd og Graffiti Kitchen 
 

3.1 – Tilgangur og réttlæting 

Í fyrsta kafla var sjónum beint að sögu sjálfsævisögulegu myndasögunnar og nokkur dæmi 

tekin úr helstu verkum þessarar bókmenntategundar sem og úr fræðilegri umræðu um þau. Í 

þessum verkum og umræðunni í kringum þau má greina talsverða áherslu á hið trámatíska og 

hvernig form myndasögunnar er til þess fallið að miðla sögum af Helförinni, stríðsátökum, 

pólitískri kúgun, hryðjuverkum og þess háttar; en einnig persónulegri tráma á borð við 

kynferðisofbeldi, krabbamein, geðveiki og glataða barnæsku. Minna hefur farið fyrir sögum 

sem segja frá hversdagslegu lífi og eru – e.t.v. fyrir mikla mildi – lausar við frásagnir af 

trámatískri reynslu. Þekktasta dæmið um slíkt eru sögur Harvey Pekar, að undanskilinni Our 

Cancer Year, eins og áður var tekið fram. Eddie Campbell hefur lagt nokkra áherslu á hið 

hversdagslega í sínum sjálfsævisögulegu myndasögum, það mætti jafnvel segja að hið 

hversdagslega líf liggi til grundvallar þeirri heimssýn og þeirri sjálfsmynd sem Campbell setur 

fram í þessum verkum sínum. Framsetning sjálfsins í fyrstu sjálfsævisögulegu myndasögu 

Campbells var til umræðu í kaflanum hér á undan og áður en vikið verður að hinu 

hversdagslega í The King Canute Crowd og Graffiti Kitchen er rétt að líta snöggvast á 

tengslin þar á milli. 

Í inngangi bókar sinnar The Language of Autobiography: Studies in the First Person 

Singular ræðir John Sturrock réttlætingar höfunda sjálfsævisagna fyrir skrifum sínum í 

gegnum tíðina. Goethe, segir hann, ritaði Dichtung und Wahrheit sem svar við ákveðinni 

fyrirspurn um það hvernig margbreytilegt höfundarverk hans fram til þess tíma hefði orðið 

til.74 Rousseau skrifaði Játningar sínar í sjálfsvörn, til þess að skapa mótvægi við lygar og 

slúður sem hann taldi víst að myndu skaða minningu hans að honum látnum og Nietzsche 

ritaði Ecce Homo til þess að sýna hvernig hann sjálfur, sem hefði verið margir mismunandi 

menn á mörgum mismunandi stöðum, hefði myndað eina persónu sem ætlað væri eitt verk: að 

umturna öllum viðteknum gildum samfélagsins.75 Sturrock tekur þessa höfunda og þessar 

bækur sem dæmi um mannlega tilhneigingu sem sjálfsævisagan sprettur gjarnan upp úr. Þessi 

tilhneiging er tvíþætt. Í fyrsta lagi er um að ræða löngun til að samþætta persónu höfundarins í 

augum umheimsins, að kynna höfundinn sem eina persónu með eigin rödd frekar en 

samtíning úr misvísandi frásögnum annarra. Goethe sýnir þá uppruna höfundarins sem virðist 

                                                 
74 Sturrock 1993: 8. 
75 Sama: 7. 
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tvístrast í svo margar ólíkar áttir í verkum sínum; Rousseau setur fram sína útgáfu af sjálfum 

sér andspænis margvíslegum ímynduðum fölsunum; og Nietzsche dregur upp mynd af 

einstaklingnum sem fjölbreytt ævi skapar, manninum sem er ætlað eitthvað ákveðið verkefni 

og sem hann einn er fallinn til. Þessi þrá eftir einingu eða skýringu felur um leið í sér 

viðurkenningu og jafnvel staðfestingu á gildi tvístrunarinnar. Höfundurinn verður einn og 

samur þrátt fyrir tvístrunina eða sem andsvar við henni en hún er ákveðið stig tilveru – í 

augum umheimsins þótt ekki sé annað. Í öðru lagi, segir Sturrock, felur þessi tilhneiging í sér 

hugmyndina um ævistarf: „A precondition of autobiography is that there is something of the 

nature of a ‘life-task’ waiting to be revealed in the fullness of time and in the clear light of 

retrospection.“76 Þessu til stuðnings vísar Sturrock á sjálfsævisagnaritara sem benda lesendum 

sínum, leynt eða ljóst, á að þrátt fyrir allar þær breytingar sem orðið hafa á persónu þeirra í 

gegnum árin þá sé þeim svo gott sem lokið þegar sagan er skrifuð. Þar með geti hið rétta sjálf 

– niðurstaða þeirra staða og andstaða sem lýst er í textanum – dregið upp mynd af ævistarfinu, 

eða í það minnsta getið sér til um hvert ævistarfið hefur verið. Ævistarfið helgar ævina og 

sjálfsævisöguna líka, en hlutverk sjálfsævisögunnar í þessu skema er ekki síst að útskýra 

hvernig sá eini ákveðni einstaklingur verður til, sem veldur þessu starfi. 

Samkvæmt kenningum Eakins sem ræddar voru í kaflanum á undan byrja slíkar 

meiningar á röngunni: Sá sem ritar sjálfsævisögu byrjar ekki á því þegar einingu sjálfsins er 

náð heldur er það frásögn sjálfsævisögunnar – hvort sem hún er fest á blað eður ei – sem telur 

ritaranum trú um að hann sé einn og samur, aðskilinn frá öðrum. Eins er þessi eining sjálfsins 

ekki endanlegt ástand heldur sífelld verðandi, sem frásögn sjálfsævisögunnar viðheldur. 

Tvístrunin er þar með ekki greinileg sem ástand heldur er hún blekking sem hlýst af því þegar 

höfundurinn vill ekki kannast við sig í sjálfi fortíðarinnar. Engu að síður er tilvísun Sturrocks 

til ævistarfsins áleitin. Jafnvel þótt sjálfsævisagnaskrif séu eðlileg framlenging innbyggðra 

líffræðilegra hvata sem halda líkamanum gangandi inn í framtíðina þá velur hver ritari sína 

eigin réttlætingu fyrir gjörðum sínum, þau atriði sem hann leggur áherslu á til þess að mynda 

þessa aðgreiningu á milli sín og annarra. Í þeim skilningi helgar starfið ekki lífið heldur öfugt. 

Enn fremur, ef sjálfsævisagan er myndhverfing fyrir sjálfið þá ræður eðli þeirrar 

myndhverfingar framsetningu ævistarfsins. Ef hugmyndasmiður og rithöfundur á borð við 

Goethe leggur áherslu á lestur og skriftir og allt sem því fylgir í framsetningu sjálfsins á blaði 

þá gefur auga leið að ævistarfið, eins og því er lýst í hans eigin frásögn, miðast við ritverk 

hans. 

                                                 
76 Sama: 6. Áherslur Sturrocks. 
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Campbell er sjálfur hugmyndasmiður og myndasöguhöfundur og sú iðn, og samband 

hans við listina, eru æ sýnilegri í seinni verkum hans á borð við After the Snooter og How to 

Be an Artist. Í skáldævimyndasögunni The Fate of the Artist má að lokum sjá einskonar 

niðurstöðu í leit hans að tilgangi lífs og listar. Þessar bækur eru engu að síður samsettar úr 

hversdagslegum þáttum listsköpunar og útgáfu, með áherslu á að sú listsköpun sem Campbell 

stundar er í hans augum iðn frekar en nokkuð annað. Þessa áherslu á hversdagslegri þætti 

lífsins má rekja aftur til In the Days of the Ace Rock ‘n’ Roll Club og jafnvel fyrr, en hún er 

sannarlega fyrirferðarmikil í frásögn The King Canute Crowd. Ef The King Canute Crowd er 

skoðuð í samhengi við After the Snooter eða How to Be an Artist mætti líta á hana sem 

frásögn listamannsins af því þegar hann átti enn eftir að helga sig listinni, taka stökkið. En ein 

og sér snýst bókin að mestu leyti um stefnuleysi daglegs lífs. Ímynd Campbells sem 

listamanns kemur fyrst og fremst fram í því hvernig Alec lónar í hversdagslegri tilveru 

verksmiðju-vélmennisins og kráarrottunnar og tilraunum hans til að sporna við þessum 

hversdagsleika, sem eru þó einungis gefnar í skyn. Þarna örlar fyrst á nokkru sem Campbell 

heldur gangandi í öllum sínum sjálfsævisögulegu verkum og rennur samsíða myndun hans á 

sjálfum sér. Í stuttu máli má segja að í sjálfsævisögulegum myndasögum Campbells megi 

ekki aðeins sjá nokkuð ákveðna þróun í framsetningu sjálfsins (líkt og sýnt var fram á í öðrum 

kafla og verður áfram til umræðu) heldur einnig í tengslum Campbells við hversdagsleikann. 

Enda fer myndun sjálfsins fram í frásögnum af hversdagslegu lífi og framsetning hins 

hversdagslega veruleika ræðst að miklu leyti af því hversu náið Campbell ræðst að sjálfum 

sér. 

 

3.2 – The King Canute Crowd: Samfelldni, einsleitni og endurtekning 

Hvað er hversdagslegt líf? Nú hefur því þegar verið stillt upp sem andstæðu hins trámatíska 

eða hins dramatíska, en í greininni „The Metaphysics of Tragedy“ orðar Georg Lukács það 

svo: 

 
Drama alone creates – “gives form to” – real human beings, but just because of this it must, of 

necessity, deprive them of living existence. Their life is made up of words and gestures, but every 

word they speak and every gesture they make is more than gesture or word; all the manifestations 

of their life are mere cyphers for their ultimate relationships, their life merely a pale allegory of 

their own platonic ideas. Their existence can have no reality except the reality of the soul, the 

reality of lived experience and faith.77 

                                                 
77 Lukács 1974: 156. 
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Í framhaldi af því ræðir hann hvort og hvernig lifandi manneskja getur upplifað sína eigin 

„platónsku hugmynd“: 

 
But how does one experience one's idea, and one's identification with that same idea, in real life? 

(For tragedy is the most real life that is.) In lived life, this is not a question of epistemology (as it is 

in philosophy), but the painfully and immediately experienced reality of the great moments. The 

essence of these great moments is the pure experience of self. In ordinary life we experience 

ourselves only peripherally – that is, we experience our motives and our relationships. Our life 

ordinarily has no real necessity, but only the necessity of being empirically present, of being 

entangled by a thousand threads in a thousand accidental bonds and relationships. But the basis of 

the whole network of necessities is accidental and meaningless, everything that is, could just as 

well be otherwise, and the only thing that seems really necessary is the past, simply because 

nothing more can be done to change it.78 

 

Lukács greinir hér á milli „venjulegs lífs“ eða „lifaðs lífs“ annars vegar og „raunveruleika“ 

eða „raunverulegs lífs“ hins vegar. Hversdagslegt líf er ekki raunverulegt vegna þess að það er 

aðeins hægt að lýsa því með því að rjúfa það: „Life is the most unreal and unliving of all 

conceivable existences; one can describe it only negatively – by saying that something always 

happens to disturb and interrupt the flow.“79 Dramatíkin byggist upp á þessum rofum, segir 

hann, hún sýnir hvað gerist þegar ljós tilviljunar brýst í gegnum suðandi myrkur hversdagsins. 

Manneskjan sem birtist í dramatískum verkum er raunverulegri en manneskja af holdi og 

blóði vegna þess að öll orð hennar og hreyfingar eru til þess gerðar að draga fram kjarna 

manneskjunnar. Lukács lýsir tilveru þeirra á frekar neikvæðan máta þegar hann segir að 

tilvera þeirra sé einungis fölleit táknmynd platónskrar frummyndar. Með því leggur hann 

áherslu á að hin dramatíska persóna birtist okkur aldrei öðruvísi en sem táknmynd og að hún 

eigi ekki að gera annað. Öfugt við persónu af holdi og blóði, sem haldi fram raunveruleika 

sjálfs sín, vísi persóna dramatíkurinnar alltaf til frummyndarinnar, sem sé hinn sanni 

raunveruleiki. Raunverulegt líf er það sem manneskjan upplifir í þessum „stórkostlegu 

augnablikum“, sem er „hrein upplifun sjálfsins.“ Hún er með öðrum orðum aldrei hún sjálf 

líkt og hún er þegar hversdagslífið er rofið. 

Lífið sem lifað er frá degi til dags ber með öðrum orðum ekki tilgang í sjálfu sér, heldur 

bíður sá sem lifir alltaf eftir rofunum sem færa hann nær frummyndinni af sjálfum sér, sýna 

heiminn í nýju  ljósi og ljá honum merkingu. Lukács tekur það reyndar aftur að ekki sé hægt 
                                                 
78 Sama: 156-7. 
79 Sama: 153. 
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að breyta fortíðinni en til þess þurfi eitt af „stóru augnablikunum“ að koma til, leiftrið sem 

sýnir allt, ekki bara ákveðin atvik í fortíðinni, í nýju ljósi. Þetta er æði rómantísk sýn á lífið og 

veröldina, enda snerist Lukács hugur um raunveruleika hversdagsins eftir að hann aðhylltist 

marxisma, eins og Michael Sheringham bendir á í bók sinni Everyday Life: Theories and 

Practices from Surrealism to the Present (2006).80 Eitt af því sem Paul John Eakin ræðir í 

Living Autobiographically er að það þurfi einmitt engin stór átök til þess að breyta fortíðinni, 

að hugurinn endurskapi augnablik fortíðarinnar í hvert skipti sem hann sækir þau í minnið. 

Hins vegar er þessi rómantíska hugmynd um hversdagslífið sem einskonar hýsil raunverulegs 

lífs æði sterk. Sheringham bendir á svipaðar áherslur í skrifum módernistanna sem vildu finna 

hina sönnu verund (e. authentic existence), ef til vill ekki í stórkostlegum augnablikum en í 

rofum hversdagsleikans: 

 
A key strand in European modernism celebrated the new kinds of perception generated by crowds, 

speed, electricity, flight [o.s.frv.]. Yet alongside this was the tendency in Modernist writing to 

locate authenticity in ‘epiphanies’ (Joyce), ‘moments of being’ (Woolf), or experiences of 

‘mémoire involontaire’ (Proust), which were to be cherished because they tore through the veil of 

mundane experience, even if they originated within that sphere.81 

 

Lukács talar um drama en ekki tráma og það er ekki ætlunin að leggja þetta tvennt að 

jöfnu. En hugmyndin um tráma í sjálfsævisögum, eins og hún kemur fram í þeirri umfjöllun 

sem rædd er í fyrsta kafla, hefur að gera með áþekkt rof á hinu hversdagslega lífi. Þar verða til 

í minni og sjálfsmynd atriði sem verða ekki túlkuð með orðum hins hversdagslega lífs, svið 

tilveru sem skarast ekki við daglegt líf viðfangs sjálfsævisögunnar en hafa engu að síður 

afgerandi áhrif á upplifun viðfangsins á daglegu lífi. Það liggur í hlutarins eðli að hið 

dramatíska hefur tak á lesandanum, óháð því hvernig hann kemur að textanum. En í 

sjálfsævisögulegri frásögn sem gefur sig út fyrir að vísa til ytri raunveruleika er hið trámatíska 

ekki síður grípandi og síst áhrifaminna bæði til frásagnar og aflestrar. Þetta tengist svo aftur 

hugmyndinni um réttlætingu sem Sturrock ræðir, það er að segja að sjálfsævisagan feli í sér 

réttlætingu skrifanna með því að greina þann sem ritar frá öðrum og vísa beint eða óbeint til 

þess sem Sturrock nefnir ævistarf. En ef segja má að „ævistarfið“ sé það hugðarefni sem stýrir 

myndlíkingu sjálfsins, eins og vikið var að hér á undan, þá má segja að hið trámatíska geti 

eins þjónað því hlutverki. Maus Spiegelmans, Persepolis Satrapis og Fun Home Bechdels eru 

haganlega smíðaðar og áhrifaríkar sögur út af fyrir sig en það sem drífur þær áfram, réttlæting 
                                                 
80 Sheringham 2006: 31. 
81 Sama: 27. 



56 
 

þeirra fyrir sjálfum sér, er að koma orðum (og myndum) að ákveðnu rofi í hinu hversdagslega 

lífi okkar hér í þessum ytri raunveruleika. Með þessum orðum og myndum skapa höfundarnir 

sér sjálfsmyndir í þeirri myndhverfingu sem er sjálfsævisagan. Þegar Campbell segist ekki 

vilja pússa sögurnar sínar til og koma þeim í dramatískt form, það er að segja að skapa það 

rómantíska leiftur sem Lukács talar um, þá afneitar hann umbreytingu hversdagsins í hið 

dramatíska og sannarlega þeirri rómantísku hugmynd sem birtist hjá Lukács að hinn 

dramatíski veruleiki sé æðri þeim hversdagslega. Um leið neitar hann að þurrka út einhverja 

af þeim „þúsundum þráða“ sem „flækja hann í þúsundum tilviljanakenndra sambanda.“ Í 

þessari afneitun felst einnig afneitun á því að til þess að skapa sér sjálf í æviskrifum þurfi litir 

myndhverfingarinnar, ævistarfið, að sækja kraft í rof frá hinu daglega lífi – hið daglega líf sé 

þvert á móti meira en nóg. 

Campbell orðar sína eigin réttlætingu fyrir skrifunum í öðrum hluta The King Canute 

Crowd: „Self conscious, yes, but not as in people’s “I could write a book about this place” 

(but never do). Danny never kids himself that the writing of books requires only that one has 

seen something memorable“ (2:38). Eina réttlætingin fyrir skrifum bókarinnar er sú að 

Campbell hafi orðið vitni af einhverju sem hann vildi hafa eftir. Hann setur fram þessa skoðun 

sína með því að varpa henni yfir á Danny, líkt og Alec gerir í fyrsta kafla bókarinnar við 

stúlkuna á kránni: „Of course, I’m projecting my own ideals onto her“ (1:4). Auk þess er 

hann, þegar þarna kemur við sögu, ekki enn orðinn sérlega virkur í eigin frásögn: hann talar 

um að „sjá“ eitthvað eftirminnilegt, ekki endilega að framkvæma það. Á hinn bóginn er það ef 

til vill mergurinn málsins, að það gerir aldrei neinn neitt sérlega eftirminnilegt í þessum 

sögum heldur er það frásagnarmáti Campbells sem gerir þær að því sem þær eru. Í beinu 

framhaldi af þessu koma stuttar vangaveltur um það hvernig Campbell sjálfur sé eini 

samnefnarinn í hinum ýmsu ljósmyndum sem hann á til af sjálfum sér – hann við 

Sigurbogann eða Buckingham-höll – og svo segir: 

 
I used to sit in the garden painting oils of rhubarb patches and full dustbins and my aunt asked 

“why don’t you paint nice scenes?” To me, these are the ‘nice scenes’. I made mental pictures, and 

sometimes photos when I took to having a small camera handy. The gang got used to it and after a 

while forgot to pose. I had no ambition beyond life’s daily round and the weekend celebration of it 

(2:39). 

 

Þessu fylgja myndir af nýfæddu barni (væntanlega Alec), Danny með barn í fanginu á The 

King Canute og loks Alec að breiða út teppi á gólfinu á kránni, á leiðinni í háttinn (sjá mynd 
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nr. 37 í viðauka). Myndin af Danny er teiknuð eftirmynd ljósmyndarinnar sem birtist innan á 

kápu bókarinnar, í tileinkun Campbells (sjá mynd nr. 38 í viðauka). Augnablikið sem þar sést 

er auk þess endurtekið í lok annars hluta (2:48, sjá mynd nr. 39 í viðauka) en þá frá öðru 

sjónarhorni. Teiknaða ljósmyndin er því dæmi um „vinnulag“ Campbells, ef svo skyldi kalla, 

að halda áfram að taka myndir af klíkunni þangað til meðlimir hennar hætta að stilla sér upp. 

Ljósmyndirnar eiga ekki aðeins að vera heimildir um útlit, klæðaburð, innréttingar o.þ.h. sem 

Campbell getur seinna nýtt sér í gerð myndasögunnar, heldur eftirmyndir hversdagslegra 

augnablika. Þær eiga að sýna hvernig fólk lítur út, hvernig það ber sig og hópar sig saman, í 

órofnu núi þar sem enginn segir „brostu“; þegar viðfangið er ómeðvitað um „áhorfandann“ 

(sem myndavélin táknar) líkt og nýfædda barnið í fyrsta rammanum, en ekki uppstillt líkt og 

Campbell við Sigurbogann (sem við sjáum ekki í mynd). Myndin af ljósmyndinni vekur líka 

athygli á endursköpun og miðlun Campbells á þessum hversdagslegu augnablikum. Hér er 

hann ekki einfaldlega að teikna mynd af atburðunum eins og hann man þá (ef til vill með 

hliðsjón af ljósmyndunum), líkt og hann gerir í lok annars hluta, heldur teiknar hann 

eftirmynd nákvæmrar eftirmyndar sem tekin er á sama tíma. Eðli málsins samkvæmt hlýtur 

eitthvað að tapast í þesskonar yfirfærslu en þýðingin yfir á form myndasögunnar veltir því 

líka upp hverju ljósmyndin leifir, og hverju sé hægt að ná til baka. 

Með teikningu þessarar ljósmyndar sýnir hann tvennt: Annars vegar er enginn áberandi 

munur á því hvernig Danny kemur fram á þessari mynd og annarstaðar í bókinni, eftirmyndin 

er sams konar, í sama stíl, jafnvel þótt hér sé um „ljósmynd“ að ræða. Þetta á einnig við um 

allar þær eftirmyndir ljósmynda sem birtast í bókinni. Hins vegar vekur uppstilling 

myndarinnar athygli á því hvernig Campbell stillir venjulega upp myndunum í römmum 

bókarinnar. Það kann að hljóma líkt og sjálfsagður hlutur að eftirmynd ljósmyndarinnar sé 

teiknuð með sama lagi og aðrar myndir bókarinnar en svo er ekki. Til þess að útskýra það 

frekar má líta á dæmi úr tveimur sjálfsævisögulegum myndasögum sem birta ljósmyndir á 

áhugaverðan hátt. Í Maus Spiegelmans koma fyrir ljósmyndir þar sem persónum hefur verið 

breytt í mýs til þess að þær samræmist þeirri veruleikamynd sem Spiegelman viðheldur í 

bókinni; þar koma einnig fyrir tvær ljósmyndir sem eru einfaldlaga endurprentaðar á 

myndasögusíðunni og brjóta þannig upp myndhverfingu Spiegelmans. Foreldrar Arts koma 

þar fram í lifanda lífi sem manneskjur en ekki sem mýs.82 Alison Bechdel notfærir sér einnig 

ímynd ljósmyndarinnar í Fun Home. Þar koma fyrir ljósmyndir sem eru teiknaðar í sama stíl 

og aðrir rammar bókarinnar, þær samræmast veruleikamynd bókarinnar líkt og 

                                                 
82 Spiegelman 1996: 101 og 294. 
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músaljósmyndir Spiegelmans. En í Fun Home er einnig að finna teiknaðar ljósmyndir sem eru 

í ljósmyndaraunsæislegum stíl, þar sem Bechdel gerir meira úr samspili ljóss og skugga með 

fínlegum línum og sýnir viðföngin í talsvert meiri smáatriðum en í hinum teikningunum. 

Andspænis teiknuðum eftirmyndum myndasögurammanna líta þær tilteknu myndir út fyrir að 

sýna raunverulegri mynd af viðföngunum.83 Í báðum tilfellum eru höfundarnir þó í raun að 

draga úr vægi ljósmyndarinnar og leggja áherslu á „ímyndir hins raunverulega“ sem koma 

fram í teiknuðum frásögnum sínum. Ljósmyndir Spiegelmans og „ljósmyndir“ Bechdels sýna 

viðföng sín ekki í sannari mynd en teikningarnar: Myndin af Vladek Spiegelman sýnir hann í 

gervi fanga, búningurinn sem hann klæðist er í eigu ljósmyndarans og þegar myndin er tekin 

hefur Vladek verið frjáls í nokkurn tíma. Hún er því uppstilling, eftirmynd liðinnar tíðar rétt 

eins og teikningar Spiegelmans.84 Teiknaðar ljósmyndir Bechdels eru realískari en aðrar 

teikningar bókarinnar en það leynir sér ekki að þær eru engu að síður teikningar. Þær eru með 

öðrum orðum háðar túlkun og pennastrokum Bechdels rétt eins og allar aðrar myndir 

bókarinnar. Á hinn bóginn má segja að með þessum „ljósmyndum“ dragi Bechdel upp myndir 

af heimildum, að þar teikni hún tenginguna við raunveruleikann sem Lejeune talar um, um 

leið og hún bendir á að það verði aldrei komist hjá því að túlka þær heimildir á einhvern máta 

fyrir myndasögusíðuna. Sjálfsævisagan er háð henni sjálfri og tilfinningu hennar fyrir því sem 

gerðist, ímynd hins raunverulega býr ekki í punktaupplausn myndarinnar. 

Myndin sem Campbell teiknar af ljósmyndinni sem Alec tekur af Danny er, líkt og 

„einfaldari“ ljósmyndir á síðum Fun Home,85 í sama teiknistíl og myndirnar af Danny á 

öðrum síðum bókarinnar. Tilkoma ljósmyndarinnar krefst ekki aukins realisma eða 

beintengingar við heimildina úr raunveruleikanum: sú ímynd sem Campbell hefur gefið af 

raunveruleikanum frá upphafi bókarinnar er sú eina sem fram kemur. Það sem greinir þessa 

ljósmynd frá til dæmis römmunum á síðunni á undan er hins vegar uppbygging myndarinnar. 

(Campbell vekur á vissan hátt athygli á þessu á síðunni á undan með því að líkja þvögunni á 

barnum við myndbyggingu Gericaults í Le Radeau de la Méduse.) Danny stendur fyrir miðja 

mynd en lesandinn sér hann yfir axlir tveggja einstaklinga sem snúa að Danny, annar þeirra 

skyggir talsvert á hann. Sjálfur lítur Danny til hliðar og hárið er fyrir augunum á honum. Það 

fer ekki á milli mála að myndin er tekin án þess að nokkur veiti því athygli, líkt og Campbell 

tekur fram. Það er þetta sem segir lesandanum að hann sé að horfa á eftirmynd ljósmyndar 

frekar en senu úr minni Campbells, hug-mynd eða „mental image“ (2:39) eins og hann kallar 

                                                 
83 Bechdel 2006: 100-1 og 120. Sjá myndir nr. 40-1 í viðauka. 
84 Sjá umfjöllun um þetta í Hatfield 2006: 146-50. 
85 Bechdel 2006: 102 og 112. 
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það. Eins og áður segir sýnir Campbell nánast sama augnablik í lok annars hluta (2:48) en þar 

er uppstillingin öll önnur: Danny, barnið og Louise í forgrunni og aðrir gestir í bakgrunni. 

Leiftrið frá myndavélinni kemur inn úr hægri hlið rammans, Danny brosir en ekki í átt að 

lesandanum. Myndbygging þessa ramma er í samræmi við það sem gengur og gerist í bókinni, 

enda er Campbell að sýna sjálft augnablikið eins og það kemur fyrir í frásögninni. Danny og 

Louise eru sýnd frá lærum og upp úr og fylla upp í um það bil þrjá fjórðu rammans; 

sjónarhornið er í augnhæð; persónur sem eru á staðnum en koma sögunni ekki eins mikið við 

eru túlkaðar með nokkrum strikum á gráum fleti í bakgrunninum. Campbell viðheldur 

ákveðnu sjónarhorni á síðum bókarinnar. Sagan gerist í afmörkuðum ferhyrndum kössum, 

oftast níu á hverri síðu, og sjónarhornið er mikið til hlutlaust. En þótt textinn við myndina á 

síðu 2:39 taki það sérstaklega fram að fólk hafi hætt að stilla sér up fyrir ljósmyndirnar hans 

Campbells þá virðist myndin á síðu 2:48 ekki vera uppstillt í samanburði. Campbell virðist 

einfaldlega hafa skapað sér skýrara sjónarhorn fyrir hug-myndina heldur en ljósmyndina. 

Eftirmynd ljósmyndarinnar sýnir hversdagslegt augnablik á The King Canute sem kann að 

virðast meira ekta (verandi óuppstillt ljósmynd) en framsetningar Campbells, sem taka mið af 

myndbyggingu myndasögurammans. En eftirmynd ljósmyndarinnar sýnir aðallega þær 

takmarkanir sem felast í því að festa sig á bak við auga myndavélarinnar, í sporum Campbells 

sjálfs. Þar vantar eitthvað samhengi, eitthvað af þeim þúsundum tenginga sem binda okkur við 

hversdaginn og halda honum saman, eitthvað meira en augnablikið í leiftri myndavélarinnar. 

Spiegelman og Bechdel kasta fram falskri tengingu við ytri raunveruleika til þess að sýna 

fram á heilindi sinnar eigin myndhverfingar í framsetningu raunveruleikans. Með eftirmynd 

ljósmyndarinnar bendir Campbell á heilindi sinna eigin myndbygginga, þeirra sem hann 

kennir við hug-myndir frekar en ljósmyndir, og hvernig hann notar þær til að koma til skila 

hversdagslegum augnablikum á tungumáli myndasögunnar. Á síðu 2:48 kemur myndin í 

framhaldi af senu þar sem Danny rakar sig á efri hæðinni, Louise birtist óforvarendis með 

hvítvoðunginn og Alec grípur myndavélina. Allt það sem gerir ljósmyndina að því sem hún er 

birtist hér á sömu síðu og setur hana í samhengi við þá veröld sem bókin fjallar um, tengir 

hana við hversdagsleikann sem líður áfram á sínum eigin hraða. Veröld bókarinnar og 

taktinum í sögunum er auðvitað komið til skila af miklu leyti með hjálp sviðsetningar og 

myndbyggingar en hún er, eins og áður segir, hlutlaus og hógvær frekar en áberandi 

„óuppstillt“. Það má því segja að Campbell hafi viðhaldið fagurfræði hins hversdagslega, sem 

hann stundaði í ljósmyndum sínum, með því að færa hana af sviði uppstillingar og yfir á 

breiðari ramma frásagnar. 
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Strax á eftir ljósmyndinni kemur mynd af Alec þar sem hann býr um sig á gólfinu á 

kránni og Campbell skrifar „I had no ambition beyond life’s daily round and the weekend 

celebration of it“ (2:39). Stefnuleysi Alecs kemur hvergi jafn vel fram og í starfinu í 

verksmiðjunni, þar sem hann klippir niður málmstrendinga sem eru seinna notaðir til 

einangrunar eða til að smíða rör. Vinnustöðin hans er viðkomustaður innan verksmiðjunnar 

sem tekur á móti stórum einingum af málmi og skilar smærri einingum, án þess að nokkur 

frekari umbreyting verði á hráefninu eða nokkur sjáanleg áhrif á umhverfið. Þetta er í reynd 

skólabókardæmi um firringu nútíma-verkamannsins eins og Marx lýsir henni: Óhlutbundin 

endurtekning sem gerir manninum ekki kleift að sjá afrakstur vinnu sinnar. Campbell sýnir 

dæmigerða vinnulotu í fjórum römmum í lok þriðja hluta: Hann sækir málmplötu í stafla, 

kemur henni fyrir á skeranum, stillir af og sker niður. Til þess að þola viðlíka endurtekningu í 

lengri tíma verður hann að slökkva á heilabúinu: „In fact the imagination must cease to 

function. One must become machine-like. … Automatic“ (3:32). Hann er nokkuð jákvæðari í 

garð vinnunnar í ræðunni við lesandann í fjórðu bók, þar sem hann heldur því fram að því 

meiri sem endurtekningin er, því frekar geti hann leitt hugann að öðru á meðan líkaminn 

vinnur vinnuna: „The bigger the order, the more repetitive my job is and I can free my brain 

for other things“ (4:12). Ímyndunaraflið er þá ekki alveg óvirkt en vinnan skilur manninn 

engu að síður í tvennt. Öll skapandi hugsun fer fram án nokkurra tengsla við athafnir 

líkamans, sem er í sjálfu sér firring. Þetta er hin daglega tilvera sem Campbell minnist á í 

tilvitnuninni hér á undan en sögurnar gerast frekar í kring um helgarnar þegar „haldið er upp 

á“ hið daglega amstur. Með þessu orðalagi gefur Campbell í skyn sterkari tengingu á milli 

vinnunnar og kráarlífsins heldur en Alec myndi ef til vill kæra sig um að viðurkenna. 

Henri Lefebvre fjallar um tengsl vinnu og frístunda í hinu þriggja binda og vægast sagt 

yfirgripsmikla verki sínu Critique de la vie quotidienne. Í fyrsta bindi segir meðal annars að 

jafnvel þótt manneskjan noti helst frístundir sínar til þess að skilgreina sjálfan sig og sína 

hversdagslegu tilveru þá sé ekki hægt að tala um frístundir sem flótta frá vinnunni, þar sem 

þetta tvennt sé óaðgreinanlegt:  

 
Leisure – to accept the concept uncritically for the moment – cannot be seperated from work. After 

his work is over, when resting or relaxing or occupying himself in his own particular way, a man is 

still the same man. Every day, at the same time, the worker leaves the factory, the office worker 

leaves the office. Every week Saturdays and Sundays are given over to leisure as regularly as day-

to-day work. We must therefore imagine a ‘work-leisure’ unity, for this unity exists, and everyone 
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tries to programme the amount of time at his disposal according to what his work is – and what it is 

not.86 

 

Frístundir manneskjunnar ráðast eða taka mið af því hvers eðlis vinna hennar er og hún 

gengur til frístunda sinnar af jafn mikilli reglu og hún gengur til vinnu. Það er engu að síður 

algengt að líta á frístundir sem flótta frá hinu hversdagslega, „life’s daily round,“ en að mati 

Lefebvre er það einungis hentug blekking: 

 
The worker craves a sharp break with his work, a compensation. He looks for this in leisure seen as 

entertainment or distraction. In this way leisure appears as the non-everyday in the everyday. We 

cannot step beyond the everyday. The marvellous can only continue to exist in fiction and the 

illusions that people share. There is no escape. And yet we wish to have the illusion of escape as 

near to hand as possible. [...] So we work to earn our leisure, and leisure has only one meaning: to 

get away from work.87 

 

Samkvæmt Lefebvre er hið hversdagslega að finna í þessari hringrás. Líkt og Lukács greinir 

Lefebvre að svið þess hversdagslega og þess stórfenglega en ólíkt þeirri rómantísku hugmynd 

um hið stórfenglega raunverulega líf sem brýst upp úr hversdeginum segir Lefebvre að það sé 

einfaldlega ekki mögulegt að komast út fyrir svið hins hversdagslega. Hversdagurinn umlykur 

allt og hið stórfenglega er aðeins að finna í skáldskap og hugarórum, sem eru eðli málsins 

samkvæmt ekki hluti hins raunverulega lífs, hvað sem öllum tragedíum líður. 

Í ljósi þessa er áhugavert að sjá hvernig rútína verksmiðjuvinnunar er lögð að jöfnu við 

endurtekningar kráarhangsins í The King Canute Crowd. Jafnvel þótt Campbell vísi til þess 

sem þeir Danny og félagar aðhafast sem „ævintýra“ (t.d. 3:30, 4:2 og 4:22) þá eru drykkjan og 

kráarröltið sett fram sem nánast jafn miklar endurtekningar og endaleysur og járnskurðurinn. 

Auk þess taka þessar frístundir Alecs alltaf mið af vinnunni að því leyti að þær eru, eins og 

Lefebvre greinir frá, flótti frá vinnunni sem er gerður mögulegur með þeim launum sem hann 

fær fyrir vinnuna. Einsleitnin og endurtekningin sem Campbell kemur til skila í 

vinnusenunum eiga sér hliðstæður í þónokkrum senum þar sem Alec og félagar sitja í sömu 

stellingunum og drekka og blaðra og sjónarhornið helst óbreytt heilu síðurnar (1:2-3, 1:9, 2:2, 

2:4-5, 2:42-3). Á síðu 1:11 er loks að finna upptalningu á krám og bjórtegundum sem er 

óþarflega löng og nákvæm, þar birtast drykkja og kráarrölt nokkurra vikna í formi gátlista: 

 

                                                 
86 Lefebvre 2008: 29-30. 
87 Sama: 40. 
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Drink: Alec MacGarry and Danny Grey meet at 6:30 sharp, the usual early start and they sample 

the ale in The Castle. Then The Swan, The Quart Pot, Runwell Hall, The Bell, The Oasis. And on 

other occasions in The Shepherd and Dog, The Coach and Horses, The King’s Head, The Crown. 

The Prince of Wales Feathers, The Carpenters Arms, The Blue Boar, The Queens Hotel, The Half 

Moon, The Rising Sun, The Chequers, The Travellers Joy, The Chichester Arms … The 

Spreadeagle. Where they drank [svo] Watneys, Trumans, Courage, Indcoope, Greene King, 

Ridleys, Stones, McEwans, Charringtons, Wilson’s, Jon Smiths... From mugs and glasses and 

bottles and cans (1:11). 

 

Alec og Danny hittast „á slaginu“ hálf sjö og „taka sýni“ af ölinu í The Castle og svo áfram 

niður listann. Þessi skrá er vitaskuld hluti af sjálfsævisögulegri heimild og öðrum þræði sýnir 

hún breiddina í úrvali þeirra öldurhúsa sem félagarnir hafa kost á. Á hinn bóginn kemur 

ekkert af þessum nöfnum við sögu aftur, upptalningin er – eins og svo margt annað í bókinni 

– notuð til þess að sýna breidd sjálfs sögusviðsins og þessa tímabils ævinnar. Hún er 

skammstöfun fyrir margra nátta upplifun. Í samhengi kaflans sem upptalningin birtist í mætti 

líta á hana sem hálfgerða nostalgíu en miðað við það hvernig Campbell þylur hana 

viðstöðulaust upp mætti líka lesa hana sem gátlista um reglulega eftirlitsferð um 

verksmiðjugólfið. Tilfellið er að hér útilokar eitt ekki annað, aðalatriðin eru endurtekningin og 

einsleitnin sem setja mark sitt á báðar hliðir þess daglega lífs sem Campbell lýsir. 

Færibandasenurnar á kránni eru ekki settar fram á neikvæðan hátt, þvert á móti. Líkt og 

upptalningin sýna þær að endurtekning er ekki slæm í sjálfri sér og einsleitni ekki heldur, 

félagsskapurinn skiptir talsverðu máli líkt og titill bókarinnar ber merki um, eða eins og 

Campbell skrifar sjálfur: „The nicest thing in this life is just to be with your friends. No big 

story need come of it. The adrenalin may not flow“ (2:17). Í meðförum Campbells eru 

„ævintýrin“ blátt áfram hluti af hringrás hins hversdagslega ásamt grárri vinnuvikunni og þau 

þurfa ekki að vera annað. Hin stórkostlegu rof eiga sér stað í skáldskap, almennum hugarórum 

og ef til vill í sjálfsævisögum annarra en Campbell þarf ekki á þeim að halda; hversdagurinn 

inniheldur fallegar senur sem eru í frásögur færandi.  

Campbell segir að það að vera með vinum sínum sé það notalegasta í lífinu öllu, „the 

nicest thing.“ Þetta rímar óneitanlega við uppáhald hans á þeim „nice little touches“ (2:25) 

sem dramatíkin höndlar ekki og „the ‘nice scenes’“ (2:39) sem hann sér í óuppstilltum 

ljósmyndum af fólkinu í kringum sig. Það er ekki sorglegt, æsandi, spennandi eða einu sinni 

skemmtilegt heldur indælt eða notalegt. Það þarf ekki að búa til neina stóra sögu úr því, segir 

hann, aðalatriðið er ekki að gera eitthvað ákveðið heldur einungis að vera með vinunum. 

Campbell segir hins vegar stóra sögu sem fjallar einna helst um þetta ákveðna tímabil, þegar 
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þessi tilfinning hans fyrir lífinu réði ríkjum og hringrás hversdagsins einfaldlega var. Michael 

Sheringham talar um það í bókinni Everyday Life hversu ógerlegt það sé að koma 

hversdeginum til skila í skáldskap. Raunsæisskáldsagan, segir hann, sem leitast við að skilja, 

túlka og flokka allt það sem viðkemur mannverunni, að rannsaka það sem viðkemur efnislegri 

menningu og daglegu lífi persóna sinna, jafnvel hún á ekki erindi sem erfiði. Þetta er að hluta 

til vegna þess að skáldsagan hlýtur á einhvern hátt að smætta heiminn sem hún reynir þó að 

greina skilmerkilega frá. Atriði sem snúa að venjubundnu lífi og beinni reynslu af hinum 

efnislega heimi þjóna, þegar allt kemur til alls, því hlutverki að miðla upplýsingum um 

persónur bókarinnar eða halda sögunni gangandi. Gangverk skáldsögunnar, segir Sheringham, 

gengur út á að skapa merkingu. Að færa af hinu sérstæða yfir á hið almenna.88 Sheringham 

segir: „The novel has proved a poor conductor of everydayness, not so much – and this is a 

key point – because of its fictionality but because of its tendency to abstraction.“89 Það er hinn 

óhlutbundna veruleikamynd skáldsögunnar sem ræður úrslitum en ekki það eitt að hún skuli 

vera skáldskapur. Enda tekur Sheringham fram að þetta geti eins átt við sjálfsævisögulegar 

frásagnir. Þetta minnir óneitanlega á Lukács og þá þúsundi þráða sem festa einstaklinginn í 

þúsundum tilviljanakenndra sambanda sem mynda hversdagsleikann. Skáldsagan skapar 

óhlutbundinn veruleika en hversdagsleikinn er í eðli sínu hlutbundinn, hver hlutur bundinn 

þúsund öðrum og svo framvegis. Innan þessa kerfis verður sjálf reynsla hversdagsins, 

upplifun hans, ómiðlanleg.90 Það má því segja að í The King Canute Crowd, þar sem saga 

sjálfsins tengist ekki aðeins einstökum hlutum hins hversdagslega lífs heldur sjálfri upplifun 

hversdagsleikans í hringrás daga og ára, sé markmiðið að miðla hinu ómiðlanlega; að segja og 

mynda það sem verður hvorki sagt með orðum né myndum. Að því leyti líkist hún þeim 

sjálfsævisögulegu myndasögum sem ræddar voru í fyrsta kafla, sem leitast við að greina frá 

hinni ómiðlanlegu trámatísku reynslu með ýmsu móti. Munurinn er í meginatriðum sá að þær 

leita í hin ofsafengnu augnablik, í rof hins hversdagslega og fram hjá þúsund tengingum 

hversdagsins, en The King Canute Crowd (og næstu sögur Campbells, upp að vissu marki) 

sækir merkingu sína í sjálfa tilveru og tilviljanakennd þessara sömu tenginga og reynir að 

nálgast upplifun hversdagsins. 

Campbell lýsir því yfir að hugur hans sé víðs fjarri á meðan hann er í vinnunni, að þar sé 

hann ekki allur til staðar. En þótt það sé ekki sagt berum orðum þá er hann ansi fjarrænn og 

alls ekki allur til staðar í „ævintýrunum“ utan vinnu, enda er hann oftar með hugann við 

                                                 
88 Sheringham 2006: 41-4. 
89 Sama: 44. 
90 Sama. 
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skrásetningu þess sem fyrir ber frekar en að „taka þátt.“ (Þetta á ekki við um Danny og eins 

og fram kom í síðasta kafla er það að stórum hluta ástæða þess að Alec dáir hann svo mjög.) Í 

vinnunni hugsar hann um bækurnar sem hann les og í frístundum hefur hann hugann við 

bókina eða bækurnar sem hann langar að skrifa og teikna. Það er ekki síst þetta sem sýnir 

fram á samfellu vinnu og frístunda í The King Canute Crowd. Campbell – sem er „sami 

maður“ í vinnu og frístundum eins og Lefebvre orðar það – stefnir í huganum í átt að þriðja 

möguleikanum: Að gerast listamaður og breyta þessum veruleika sínum í myndasögu. Það er 

vert að muna að þegar atburðir The King Canute Crowd gerast hefur Campbell þegar gefið út 

(þ.e. ljósritað, heftað og reynt að selja) sína fyrstu myndasögu og er að vinna að sögunum sem 

komu seinna út undir nafninu In the Days of the Ace Rock ‘n’ Roll Club. Samt sem áður sést 

hann aldrei vinna að myndasögum eða neins konar list á síðum bókarinnar.91 Það kemur fram 

snemma í fyrsta hluta að hann líti á sjálfan sig sem listamann (1:9) en sá hluti lífs hans er 

nánast falinn. Í öðrum hluta kemur fram að Danny viti að Campbell ætli sér að skrifa bók um 

The King Canute-dagana (2:38) (en Campbell tekur fram að hann láti það fylgja sögunni 

einungis til að gæta fyllstu hreinskilni) og í fjórða hluta sést hann sitja með teikniblokk í 

kjöltunni en það er einnig í framhjáhlaupi. Listsköpunin sjálf kemur því ekki við sögu en hún 

er gefin til kynna í þessum tveimur tilvikum, og með vísunum til heimildasöfnunar (sem 

ræddar voru í síðasta kafla) gefur Campbell í skyn að Alec ætli sér að nýta þær heimildir. Í 

bókinni örlar þannig á viðbrögðum við firringunni og vísi að andspyrnu gegn hversdeginum – 

að minnsta kosti eins og hann líður í The King Canute Crowd. Áhrif þessa koma síðan upp á 

yfirborðið í bókinni Graffiti Kitchen. 

 

3.3 – Graffiti Kitchen og spurningin um hið hversdagslega sjónarhorn 

Graffiti Kitchen er 48 síðna saga sem kom fyrst út árið 1993. Ólíkt The King Canute Crowd 

höfðu engir einstakir kaflar birst áður í öðrum bókum eða tímaritum þegar sagan birtist í heild 

sinni.92 Bókinni er enda ekki kaflaskipt, hún segir sögu af ástarþríhyrningi í einni langri lotu 

(langri miðað við það sem Campbell hafði áður reynt). Sagan gerist eftir atburði The King 

Canute Crowd. Campbell vinnur enn í verksmiðjunni við að skera málmplötur, utan vinnu 

teiknar hann myndasögur og fer á krána. Hann gerir hosur sínar grænar fyrir stúlku að nafni 

Georgette en það gengur brösuglega og endar með því að hann tekur saman við móður 

                                                 
91 Í lok þriðja hluta sést höfundurinn við teikniborðið að vinna að síðunni sem lesandinn er að lesa þá stundina, 
en hann er þá aðskilinn persónunni Alec í bæði tíma og rúmi. 
92 Weisshahn 2010. Bókin var endurútgefin ein og sér árið 1998 og aftur árið 2001 en þá auk bókanna Little Italy 
(1991) og The Dance of Lifey Death (1994) undir titlinum Three Piece Suit (2001). 
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hennar, Jane. Jane og fjölskylda eiga í stöðugum vandræðum, fjárhagslegum og öðrum, en 

Campbell er of upptekinn af sjálfum sér til að taka almennilega eftir því. Hann er auk þess enn 

ástfanginn af Georgette, að því hann telur. Það fer ekki fram hjá Jane og sambandi þeirra 

lýkur. Stuttu seinna flytja Jane og fjölskylda í burtu og þar með er sögunni lokið. 

Campbell hefur greint frá því í viðtali að bókin byggi á dagbók sem hann hélt á 

tímabilinu maí til september 1981.93 Það líður því um það bil ár á milli atburðanna í síðasta 

kafla The King Canute Crowd og byrjunar Graffiti Kitchen. Þegar Graffiti Kitchen kom út 

voru liðin tólf ár frá því að atburðirnir gerðust, annað en í tilfelli The King Canute Crowd þar 

sem „töfin“ var allt frá einu og upp í tíu ár. Auk þess er varla hægt að tala um breytingu á 

sjónarhorni sögumanns, líkt og rætt var í tengslum við The King Canute Crowd, þar sem 

bókin kemur út sem ein heild. Campbell leggur áherslu á þetta atriði í formálanum að 

endurútgáfunni frá 2001 en þar segir hann að The King Canute Crowd hafi verið mörg ár í 

vinnslu en Graffiti Kitchen alls ekki. The King Canute Crowd var: „drawn carefully over [a] 

long period [...] while Kitchen was mostly rendered in one blistering exhalation of around the 

same duration as the events described, about three months.“94 Þar gefur hann í skyn að þessi 

saga hafi krafist annarskonar frásagnar en The King Canute Crowd, hún hafi verið annars 

eðlis. Lýsingin er auk þess dálítið rómantísk, þar sem Graffiti Kitchen er einn glóðheitur 

andardráttur andspænis áralangri nákvæmnisvinnu The King Canute Crowd. Loks er Graffiti 

Kitchen sú bóka Campbells sem snýr mest að honum sjálfum einum og sér: Klíka Knúts ríka 

er að mestu horfin úr myndinni og verðandi fjölskylda hans (sem bregður fyrir í framliti í The 

King Canute Crowd og leikur stórt hlutverk í næstu bókum) er enn ekki komin til sögunnar. Í 

bókinni kallar Campbell sig enn „Alec“ en hér er hann kominn langt frá því að ræða sjálfan 

sig í þriðju persónu eða halda sér til hliðar í hlutverki skrásetjara: Í fyrsta ramma fyrstu síðu 

birtist mynd af honum í miklum ham og sögumaður segir: „Watch me. I’m the most important 

guy in this beastiary.“95 Hér er komin ný og ágengari sjálfsmynd Campbells, einskonar 

niðurstaða þeirrar þróunar á persónu hans í The King Canute Crowd sem lýst var í síðasta 

kafla. 

Campbell er sem sagt að segja frá svipuðu tímabili og The King Canute Crowd fjallar 

um en sagan er annars eðlis og frásagnaraðferðin ólík. Þetta kemur ekki síst fram í 

teikningunum og uppsetningu síðnanna. Rammar sögunnar eru oftar en ekki án nokkurra 

jaðarlína (e. panel borders) og þegar Campbell notast við jaðarlínur þá eru þær ýmist þykkar 

                                                 
93 Deppey 2006: 73. 
94 Campbell 2001b: formáli. 
95 Campbell 1993a: 1. Það sem eftir er kaflans vísa ég til bókarinnar innan sviga í meginmáli. 
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blekskvettur eða krass (6). Síðurnar telja alla jafna níu ramma, líkt og The King Canute 

Crowd og raunar allar sjálfsævisögulegar bækur Campbells fram að The Fate of the Artist. 

(Það eru margar níu ramma síður í The Fate of the Artist en í fyrri bókunum er níu ramma 

síðan nánast regla.) Það kemur fyrir að einn rammi tekur tvöfalt eða þrefalt meira pláss á 

breiddina en venjulega svo úr verður sjö eða átta ramma síða (12, 13) en í raun er það mjög 

settleg útfærsla á níu ramma mynstrinu. Harkalegri stílbrot má til dæmis finna á sautjándu 

síðu, sem telur tíu ramma sem eru allir misbreiðir. Þarna eru engar jaðarlínur til að tala um og 

teikningarnar falla hver ofan í aðra (17, sjá mynd nr. 42 í viðauka). Á næstu síðu er 

uppsetningin reglulegri en án jaðarlínanna virðast blása lítillega út hver á fætur öðrum svo 

rammarnir fyrir neðan færast eilítið lengra niður en ella. Fyrir vikið verður undarlegur halli á 

síðunni þar sem rammarnir í hægri röðinni standa talsvert neðar þeim vinstri (18, sjá mynd nr. 

43 í viðauka). Sagan er þó langt frá því að vera í nokkru uppnámi. Campbell krassar og krotar 

og skvettir en síðurnar eru á heildina litið hreinar og skýrar og anda vel á milli ramma, auk 

þess sem níu ramma mynstrið liggur alltaf til grundvallar. Lítum til dæmis á tuttugustu og 

aðra síðu þar sem „everything starts going awry,“ eða „þar sem allt skekkist“ (22, sjá mynd 

nr. 44 í viðauka). Þriðji ramminn í fyrstu röð, þar sem Georgette gengur inn, nær niður hálfa 

síðuna. Fyrsti rammi annarrar raðar er á „sínum stað“ beint fyrir neðan fyrsta ramma fyrstu 

raðar, en röðin svignar niður til að víkja fyrir Georgette. Römmum þriðju raðar er klesst 

saman hægra megin á blaðsíðunni svo úr verður stórt autt svæði vinstra megin. Hér er allt 

skakkt, eins og þar segir, og bersýnilega ekki allt með felldu en síðan telur engu að síður níu 

ramma sem raða sér upp eftir bókinni. 

Í stuttu máli eru þessi „flipp“ Campbells og hamagangurinn í bókinni í heild fremur 

settlegur miðað við sambærilegar myndasögur annarra höfunda (það þyrfti ekki að leita lengra 

en til Harvey Pekars og sagna hans sem þegar hefur verið vísað til, þar sem blaðsíðurnar 

fylgja alls ekki svo föstum línum). Í samanburði við The King Canute Crowd er Graffiti 

Kitchen aftur á móti hrein og klár óreiða. Sá „glóðheiti andardráttur“ sem kallar síðari bókina 

fram varpar einnig ljósi á hægaganginn og rólegheitin sem einkenna fyrri bókina. Þar setur 

Campbell fram mynd af tilveru í lifandi rými dag frá degi og ár frá ári. Í Graffiti Kitchen 

greinir frá stuttu, ókyrru tímabili sem Campbell undirstrikar með því að teikna söguna í 

talsverðum flýti, á u.þ.b. jafnlöngum tíma og hún gerist. Þar af leiðir að Campbell teiknar 

sjaldnast umhverfi persónanna eða bakgrunn myndanna, leggur litla áherslu á smáatriði og 

lætur standa hálfkláraðar eða mjög gróflega rissaðar fígúrur sem hefðu aldrei sést á síðum The 

King Canute Crowd (sjá t.d. Georgette á bls. 15 og Alec í þremur síðustu römmunum á sömu 

síðu, mynd nr. 43 í viðauka). Campbell notar stillta, reglufasta og einsleita síðu- og 
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myndbyggingu The King Canute Crowd til þess að undirstrika tilbreytingarleysi hversdagsins 

en brýtur á þeim kyrra staðli í Graffiti Kitchen og skekkir síðurnar til þess að miðla upplausn 

og ákafa. Í þessu felst ákveðið viðnám gegn hversdeginum eins og hann líður í The King 

Canute Crowd. Eitt af merkjum þess er að vægi vinnunnar minnkar talsvert í lífi Alecs og 

Campbell gefur til kynna að skömmu eftir sögulok komi hann til með að missa 

verksmiðjuvinnuna: „At work I’m on a 3-day week. I seem to spend more of the ‘80s out of 

work than in it. [...] (A little bit down the line they hand me my redundancy payment. 300 

quid; An invitation to go forth and find my destiny)“ (18). 

En þótt vinnan spili ekki eins stóra rullu hér og í The King Canute Crowd þá er hún enn 

til staðar. Eins heldur Campbell alltaf í grunn þeirrar síðu- og myndbyggingar sem einkenna 

fyrri Alec-bækur, einkum og sér í lagi The King Canute Crowd: níu ramma síðu, með 

nokkurri áherslu á fjarlægt sjónarhorn þar sem fólk birtist allt í ramma eða frá hjám og upp úr, 

og undantekningalítið í augnhæð (líkt og komið var inn á í síðasta kafla). Sú frásagnaraðferð 

eða framsetning á veröldinni virðist vera ansi þétt ofin frásagnar-sjálfsmyndinni (e. narrative 

identity) Campbells og jafnvel þótt uppbrot Graffiti Kitchen sé áberandi þá sýnir þessi 

fastheldni – í raun og veru þessi einsleitni – að í reynd hefur fátt breyst. Það er ekki þar með 

sagt að viðnámið sé fánýtt en það er vissulega varlegt. 

Tilvera Alecs er alveg jafn stefnulaus hér og í The King Canute Crowd en nú virðist 

hann hafa margfalt meira sjálfstraust (að ekki sé minnst á sjálfsálit) og ákveðnari hugmynd 

um sjálfan sig sem listamann. Hann sýnir Jane fyrsta tölublað Flick, sem þeir Campell og 

Dave Harwood gáfu út á vegum BAPA, og bæði Danny og einhver dularfullur maður sem 

Campbell kallar „Pages“ fá að lesa fyrstu síðurnar í The King Canute Crowd. Hann dáist að 

spegilmynd sinni (20) og setur sig í stellingar grískra höggmynda á meðan Jane og fjölskylda 

hafa til matinn: „I have a bath there, as is my wont, then parade around in front of the mirror 

doing famous Greek sculptures before turning up at the table just in time for the fruit salad“ 

(25). Campbell gerir hálfpartinn grín að þessari miklu sjálfsánægju með því að líkja sjálfum 

sér við goðsögulega kynjaveru: „I walk with a forward tilt and cut through brick walls with 

my beak!“ (1); „The most magical of beasts... A unicorn, a gryphon, a Roc“ (20); Can’t you 

see I’ve become a mythical beast?“ (37); „I have been adopting the human position for too 

long. I have missed the feeling of wind in my feathers. I flex my claws and fly home to bed“ 

(38). En um leið undirstrikar þetta gagnrýnina sem hann fær meðal annars frá Jane, þar sem 

hún kallar hann sjálfselskan níhilista sem sé sama um allt og eignist aldrei vini (13, 18, 41). 

Það er talsvert til í því, Campbell sýnir mikið tillitsleysi í samskiptum sínum við Jane og 

Georgette, sem og vini sína Harwood (16) og „Pages“ (32). Sá Alec sem hér birtist er svo 
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upptekinn af eigin tilveru að hann gæti allt eins verið goðsagnaskepna á meðal mannfólks sem 

skilur hann ekki og hann ekki það. Þessi goðsagnaskepnu-myndlíking kemur ekki aðeins frá 

sögumanni bókarinnar heldur er persónan Alec meðvitaður um hana. Það er að segja: Hann 

gerir sér grein fyrir því hvernig hann hagar sér og hvaða áhrif það hefur á fólkið í kringum 

hann en það virðist ekki hafa nein áhrif á hann, að minnsta kosti ekki framan af. Eins og áður 

segir má líta á þessa sjálfsmynd sem niðurstöðu þeirrar þróunar sem á sér stað á síðum The 

King Canute Crowd, þar sem Alec fer frá því að sýna sig sem passívan skrásetjara, meðlim í 

klíku eða þátttakanda í gölluðu ástarsambandi, yfir í að skilja við þær „hjálparhellur“ og stíga 

fram sem aðalpersóna og viðfang. Snemma í Graffiti Kitchen er Alec á gangi um borgina og 

öðlast innsýn í líf sitt: „I have an insight: I am the only element of continuity in my own life“ 

(8). Þar hefur þessi þróun náð nokkurskonar endastöð eða botnlanga þar sem ekkert skiptir 

máli annað en hann sjálfur. Á þessum sama tíma byrjar hann að teikna sjálfsævisögulegar 

myndasögur, síðurnar sem seinna mynda byrjun The King Canute Crowd. Hugsanlega er 

Campbell með þessu að lýsa hverskonar sjálfsmiðjun rekur listamanninn út í þessháttar 

verkefni – það er að segja að taka stökkið frá sjálfsfrásögninni sem Eakin lýsir og yfir í 

fullklárað, útgefið efni. En Graffiti Kitchen er auk þess saga af því hvernig hann er, á þessum 

tímapunkti, ófær um að mynda nokkur teljandi tengsl við fólkið í kringum sig. 

Í bókinni sýnir Campbell hversu tillitslaus og barnaleg þessi vasabrotsheimspeki var, 

eða er, án þess að segja það berum orðum. Þegar Jane skammar hann fyrir að láta sér detta 

þessa vitleysu í hug (41) er erfitt annað en að taka undir með henni en rödd sögumannsins 

blandar sér ekki í vangaveltur um það hver hefur rétt fyrir sér. Það gerir hún heldur ekki í öðru 

rifrildi þeirra Alecs og Jane sem hefur að gera með listina. Þau eru stödd í Penzance og sjá þar 

myndlistamenn sem selja „túristavæn“ listaverk af skipum við strönd með sólsetur í bakgrunni 

og þess háttar. Jane telur þetta ekki vera list: „It’s so painfully disappointing! This isn’t Art!“ 

Alec er ekki sammála: 

 
This guy’s doing pictures, that guy’s doing stained pine chairs, that guy’s making sandals … 

what’s your problem with that – it’s just ‘making a living’. Why do you expect the spirit of Art to 

always dwell in painting or poetry? [...] You can’t change the whole world history by ranting and 

raving – you’ve got to just concentrate on here and now (29). 

 

Það sem Alec heldur fram byggist á samskonar afstæðishyggju og sú hugljómun hans um að 

hann sé eini fastinn í sínu eigin lífi: Maður verður að einbeita sér að því sem maður skynjar 

hér og nú, hvað sem öllum ímynduðum afleiðum líður. Um leið setur hann listsköpun undir 
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sama hatt og tré- eða skósmíði, enda sé hvort um sig iðn sem einstaklingurinn getur nýtt sér til 

að draga fram lífið. Hann neitar því ekki að til sé eitthvað sem kalla megi „anda listarinnar“ 

en að hans mati er ekkert listform æðra öðru. Allt lýtur þetta að hinni hversdagslegu hringrás 

efnisheimsins. Jane gerir hins vegar kröfu um rómantíska vídd utan hins hversdagslega – ekki 

síst í hinum listræna skilningi, en sjálf er hún ljóðskáld. Í þeim skilningi er listlíki á borð við 

það sem þau sjá á götum Penzance móðgun við aðra list, hina sönnu list sem vera má að sjái 

skapara sínum fyrir salti í grautinn en reyni þó að vera eitthvað annað og meira: listin sem 

uppbrot á eða viðnám gegn hversdeginum. 

Eins og áður segir blandar rödd sögumannsins sér ekki í þessa deilu en þó er bókin í 

heild birtingarmynd hennar. Í formgerð bókarinnar og tilbúningi veltir Campbell þessari 

spurningu fyrir sér: á hans eigin listsköpun – Graffiti Kitchen – að endurspegla hversdagslega 

tilveru hans eins og hún var á þessum tíma (líkt og The King Canute Crowd) eða krefst sagan 

einhverskonar uppbrots eða áherslu á viðnámið? Af því hversu varlega Campbell stígur til 

jarðar í tilraunum með sjónarhorn og síðuskipan má ætla að svarið sé „bæði og.“ Graffiti 

Kitchen er byggð á sama grunni og The King Canute Crowd, sömu lífssýn, og hún lýsir hvort 

í senn áfanga í lífi spjátrungsins og listamannsins Campbells 1981 sem og kaflaskiptum í 

sköpun sjálfsævisagnaritarans Campbells 1993. Þar leitast hann við að segja flókna ástarsögu 

(sem býður vissulega upp á dramatíska nálgun) í samhengi hinna hversdagslegu þátta á borð 

við hvað hafi verið í morgunmat (24), fólkið sem þau Jane hitta í lestinni (26), hvernig best sé 

að tjalda í útilegu (27) og svo framvegis. Þar kyssast Alec og Georgette um miðja nótt í einum 

ramma sem kemur í kjölfarið af öðrum stökum ramma þar sem Alec snyrtir limgerðið. Loks 

gerir Campbell hálfpartinn grín af því hvernig Jane og fjölskylda leita í hið trámatíska, til 

dæmis þegar þau hafa ekki lengur efni á að halda uppi vinkonu Georgette, sem hefur flúið að 

heiman og sest að hjá þeim: „I eat fish and chips on the way home from work and get round 

there to find another ‘tragedy’ underway“ (25). Alec spyr hvers vegna Georgette fái sér ekki 

vinnu um helgar, en það virðist ekki vera inni í myndinni. Hversdagslegt amstur á ekki heima 

í þessum „harmleik“ en það að Campbell skuli hér setja gæsalappir um orðið segir nokkuð um 

hans viðhorf, hann hefur jafn mikinn áhuga á tilbúinni dramatík og Alec sýnir. Hér er ekki um 

að ræða langlokur um endurtekningar og hringrásir, heldur hraðferð yfir stutt tímabil í lífi 

Campbells, þar sem ekkert augnablik ber hærra en annað, svipmynd hvers ramma er jafn 

veigamikill þáttur í sögunni og aðrar. Hlutlaust, hversdagslegt sjónarhorn The King Canute 

Crowd heldur velli og Campbell leggur áherslu á að setja hverskonar vísbendingar um 

„stórkostleg augnablik“ í samhengi við aðrar daglegar athafnir. En Campbell er í hálfgerðum 

frígír og sagan ber það með sér að vera unnin á skömmum tíma, hún er hrá og blátt áfram. 
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Þetta veitir henni ákveðið rómantískt yfirbragð, þar sem hugmyndin um „glóðheita 

andardráttinn“ – með sínum hálfkrössuðu persónum í jaðarlausum römmum á skökkum síðum 

– ber með sér milliliða- eða tafarlausan sannleika þess sem vill koma sögunni frá sér frekar en 

að fegra hana eða bæta. 

Þar er komin sú þróun sem verður á ævisögunni og framsetningu sjálfsins í 

hversdagsleikanum frá The King Canute Crowd að Graffiti Kitchen. Hún snýst í 

meginatriðum um sannleika hinnar sjálfsævisögulegu frásagnar, í orðum Campbells „the 

finest kind of Truth in the lowly form of the comic strip“ (10). Campbell kemur að 

sannleiksgildi frásagnar The King Canute Crowd með ýmsum leiðum, eins og rætt var í 

öðrum kafla, og í Graffiti Kitchen skapar hann „ímynd hins raunverulega“ með því að sleppa 

örlítið takinu af hlutlægum raunveruleika í myndrænu framsetningunni. Þetta er ekki það 

sama og Charles Hatfield nefnir „íróníska staðfestingu“, þar sem listamaðurinn skrumskælir 

eftirmynd sína af veruleikanum til þess að sýna fram á að raunveruleg eftirmynd sé ómöguleg: 

Campbell hefur þegar sett fram eftirmynd af hversdagslegum raunveruleika í The King 

Canute Crowd og staðhæft á fleiri en eina vegu að sú eftirmynd sé sönn, og Graffiti Kitchen 

byggir á þeirri mynd. Þegar Campbell skilur hjól Georgette eftir hálfklárað á þrítugustu og 

níundu síðu er það ekki til þess að sýna að eftirmynd hjólsins á pappír sé ómöguleg eða ósönn 

– hjólið hefur þegar komið fram í sennilegri mynd ofar á síðunni (sjá mynd nr. 46). Hins 

vegar vekur þessi hálfkláraði endapunktur síðunnar tilfinningu fyrir asa, eða jafnvel 

skriðþunga, líkt og Campbell geti ekki beðið eftir að byrja á næstu síðu. Þar skiptir meira máli 

að segja söguna, að koma henni í orð og myndir, heldur en að halda fullri tryggð við 

hlutlægan veruleika hins sýnilega. 

 

3.3.1 – Hið ómiðlanlega 

Þessi asi virkar stundum eins og Campbell sé hræddur um að missa söguna úr höfðinu ef hann 

staldrar við til að klára atriði eins og framdekkið á hjólinu hennar Georgette, úr dæminu hér á 

undan. Þó er þetta sami Campbell og sá sem „gleymir aldrei því sem sagt er“ og „man svona 

lagað,“ samanber lýsingar hans á sjálfum sér í The King Canute Crowd. Spurningin snýr ef til 

vill ekki að því hvað beri að segja heldur hvernig. Það sem nartar í hælana á honum er ekki 

óttinn við gleymskuna, það er að segja að glata sjálfum minningunum, heldur óttinn við að 

missa röddina. Að tapa á einhvern hátt frásagnaraðferðinni sem hann hefur tileinkað sér fyrir 

þessa sögu og leyfir honum að segja það sem hann gat áður ekki séð fyrir sér. Hluti af þessari 
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aðferð er að sýna sögumanninn takast á við það sem hann hefur enn ekki fundið leið til að 

túlka. 

Þetta kemur vel fram í stuttri senu þar sem Alec sefur hjá Georgette í fyrsta og eina 

skiptið. Undanfarinn er sá að þau hafa verið kunnug hvort öðru í nokkur ár, ákveða einn 

daginn að hittast á krá og það fer vel á með þeim, Alec er yfir sig hrifinn. En ekki er allt með 

felldu, segir hann: „But something is amiss in the spirit of Alec MacGarry tonight. [...] The 

time is all wrong. Mezozoic man nips down to the Renaissance for a beer“ (5). Því næst 

kemur óræð mynd af Alec og Georgette og Campbell tafsar: „I’ve wrestled with myself for 8 

years over how to tell the next bit – and sod it, here it is straight.“ Hann ætlar að segja það 

hreint út, sem hann og gerir: „Without very much of the poetry or the spiritual aroma I take 

George back to my room and put my willy in her.“ Þetta er mjög praktísk lýsing á því sem 

gerist en það virðist sem strax í næsta ramma sé Campbell kominn í ógöngur. Þar stendur 

Georgette nakin fyrir framan spegil og heldur um sig miðja, Alec er í baksýn. Annars er 

ómögulegt að sjá hvað er að gerast í myndinni. Þar segir: „… Easter Monday, 1981, an 

unmitigated disaster“ (6). Campbell hefur engin frekari orð um þessa nótt og þennan morgun. 

Það að „segja það hreint út“ virkar ágætlega til að draga samfarirnar fram í aðalatriðum – og 

ekki síður til þess að gera þær óspennandi, hversdagslegar. En það sama er ekki að segja um 

þessa algeru hörmung sem fylgir í kjölfarið og verður til þess að Georgette forðast Alec lengi 

vel á eftir. Hið jarðbundna sjónarhorn Campbells gerir honum kleift að sjóða atburði 

næturinnar niður í „aðalatriðin“ en þegar kemur að morgninum bregðast bæði orðin og 

myndirnar. 

Það er vert að athuga að í endurútgáfu sögunnar frá 2001 er texta eins rammanna breytt. 

Í frumútgáfunni stendur: „I’ve wrestled with myself for 8 years over how to tell the next bit – 

and sod it, here it is straight,“ en í endurútgáfunni: „Ah, the telling of the next bit. Best not to 

make a meal of it.“96 Breytingin virðist smávægileg og hefur hugsanlega verið til þess fallin 

að fjarlægja þetta tiltekna árabil,97 eða þá tilvísunina til þess hugarangurs sem sagan hefur 

ollið honum, þar sem hann gat ekki gert upp við sig hvernig ætti að segja hana. Samkvæmt 

frumútgáfunni hefur Campbell „glímt“ við þessa spurningu í heil átta ár, og að lokum bölvar 

hann út í loftið og segist einfaldlega ætla að segja þetta hreint út, líkt og að stinga sér út í 

djúpu laugina til að sjá hvað gerist. Endurútgáfan hljómar frekar eins og að það sé ýmislegt 

                                                 
96 Campbell 2001b: 6. 
97 Það vill svo til að það líða einmitt átta ár á milli frumútgáfunnar og þessarar endurútgáfu. Ég hef ekki komist í 
endurútgáfuna frá 1998 en þar sem seinasta endurútgáfan, í Alec: “The Years Have Pants” (A Life-Sized 
Omnibus) frá 2009, er samhljóða þeirri frá 2001 má a.m.k. ætla að höfundurinn hafi verið orðinn sáttur við útlit 
og orðalag sögunnar árið 2001. 
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fleira sem segja mætti um þetta tiltekna kvöld en hann kjósi að „gera sér ekki mat úr því.“ 

Með öðrum orðum gefur frumútgáfan það í skyn að Campbell láti kylfu ráða kasti en 

endurútgáfan þveröfugt, að hann haldi frekar aftur af sér. Campbell gerir fleiri breytingar á 

bókinni fyrir endurútgáfuna en allar mjög smávægilegar: eitt eða tvö strik hér og þar til að 

laga andlit sem sem eru ógreinileg í frumútgáfunni (sjá t.d. neðsta ramma til hægri á síðu 6, 

myndir nr. 45-6 í viðauka). Það sætir dálítilli furðu að hann skuli „leiðrétta“ svona smáatriði í 

bók sem er á heildina litið mjög hrá, en í raun er það ágætis vísbending um þessa tvíbentu 

afstöðu hans til frásagnarinnar: Að hún sé hratt unnin og lausbeisluð en þó með fæturna á 

jörðinni. Þessi breyting á textanum á sjöttu síðu gengur þó lengra þar sem hún kippir 

sögumanninum Campbell dálítið út fyrir frásögnina. Í endurútgáfunni er hann ekki lengur inni 

í ferlinu, ekki lengur að velta því fyrir sér hvernig sé best að orða söguna ramma fyrir ramma. 

Þannig má í endurútgáfunni lesa rammann „Easter Monday, 1981, an unmitigated disaster“ 

sem svo að Campbell kjósi að láta kyrrt liggja, þarna hafi eitthvað gerst sem skiptir talsverðu 

máli í sögu þeirra Georgette en hann ætli ekki að greina betur frá því. Í frumútgáfunni, þar 

sem hann segist ætla að „segja það berum orðum“ hljómar þessi texti (við þessa mjög svo 

óræðu mynd) sem svo að hann komist ekki nær því sem gerðist með „berum orðum.“ Að sú 

rödd sem hann kýs að nota í sögunni komist vel upp með að gera létt grín að „tragedíum“ 

innan gæsalappa en ráði hins vegar ekki við þá algeru hörmung sem hann kallar svo án 

nokkurrar hæðni. 

Frumútgáfan og endurútgáfan eiga það sameiginlegt að „morguninn eftir“ verður ekki 

færður í orð. Í frumútgáfunni gefur Campbell í skyn að hann sé þrátt fyrir allt að reyna, þar 

sýnir hann sjálfan sig rekast á vegg, ef svo má að orði komast; í endurútgáfunni gerir hann 

ekki tilraun til þess. Þarna er í öllu falli komið mest áberandi dæmið um sjónarhorn 

sögumannsins og þennan vafa (eða óvissu) um túlkun þess sem ekki verður miðlað, sem 

liggur á mótum hinnar lausbeisluðu framsetningar og hinnar jarðbundnu veruleikamyndar. 

Annað dæmi eru svörtu þekjurnar (eða þokurnar) sem Campbell notar til að tákna annaðhvort 

glataðar minningar eða óáreiðanlegar heimildir. Ein er í byrjun bókarinnar: „I stop keeping a 

diary. Cue the Dark Ages“ (2). Ramminn sýnir svarta þekju sem Alec stígur út úr yfir í næsta 

ramma. Á næstu síðu segir hann frá eltingaleik við Georgette í nærbuxunum einum klæða, 

lítilli óræðri mynd er pakkað inn í samskonar svarta þekju og Campbell útskýrir: „This 

throbbing ballet must have happened in the Dark ages, unless I imagined it“ (3). Þetta svarta 

óminni kemur síðast fram undir lok bókarinnar og táknar þann óræða tíma sem líður frá því að 

Jean og fjölskylda flytja og fram að atburðunum sem bókin endar á (46). Í hverju tilfelli er um 

að ræða tímabil eða atburði sem Campbell getur ekki sett fram með fullri vissu, þau eru bæði 



73 
 

sögð og ósögð. Í The King Canute Crowd koma þessháttar augnabilk fyrir tvisvar eða þrisvar 

en eru þá túlkuð með tómum römmum, jaðarlínum utan um hvíta fleti (2:3, 2:30, 2:39; í fyrsta 

dæminu dregur hann mjótt „X“ yfir flötinn). Aftur sýnir þetta það sem kalla mætti viðleitnina 

í Graffiti Kitchen, að setja eitthvað á blað frekar en ekkert, svarta þekju (sem gæti hugsanlega 

falið eitthvað) frekar en tóm (sem felur ekkert). Samt sem áður eru engar loftkenndar 

minningar settar fram sem ekta, það er að segja færðar í mynd og sýndar sem hluti af 

veruleika Graffiti Kitchen. Aftur er þetta dæmi um tilvitnunarsamning Lejeunes, sem áður var 

ræddur, þar sem höfundur sjálfsævisögunnar bendir sérstaklega á gloppur og eyður í sögunni. 

Auk alls þess sem áður er talið sýnir þetta svo ekki verður um villst að viðmið Campbells fyrir 

sannleika og sannferði í sjálfsævisögulegri frásögn er nánast það sama hér og í The King 

Canute Crowd, og þar er komin línan sem Campbell stígur ekki yfir, enda þótt hann færi sig 

talsvert nær henni í Graffiti Kitchen. 

Campbell er því á svipuðum slóðum og í The King Canute Crowd en með ólíkum 

formerkjum. Þar gerir hann tilraun til að fanga hversdagsleikann, þetta alltumlykjandi kerfi 

sem smýgur þó sífellt úr greipum okkar eins og áður var lýst. Í Graffiti Kitchen sýnir hann í 

svip atvik úr ástarsögu sem sjónarhorn The King Canute Crowd nær ekki til, jafnvel þótt hann 

reyni að víkka það út eins og bókin sýnir. Sú útvíkkun er takmörkunum háð, sem helgast að 

einhverju leyti af hefð sjálfsævisögunnar en endanlega af Campbell sjálfum. Campbell vekur 

sérstaka athygli á hinu ósagða eða hinu ómiðlanlega með því að vitna í ljóð Edwins Morgans, 

„The Unspoken.“ Í fyrri hluta bókarinnar les Alec þetta ljóð fyrir Jane til þess að sýna henni 

að hann kunni víst að meta ljóð (20). Undir lok bókarinnar, þegar Jane og fjölskylda eru flutt í 

burtu, sést Alec lesa ljóðið aftur og Campbell vitnar í það: 

 
But it’s not like that. 

And sometimes I remember grey English weather when the rain beat on the bus shelter and you 

leaned against me. 

And sometimes I caught a glimpse of your face and knew that I would never see it again. (45-6) 

 

Campbell umorðar hér fyrstu línur þriðja erindis, en línurnar eru þó kennilegar. Svo hljóma 

þær í ljóði Morgans: 

 
But it is not like that. 

But Glasgow days and grey weathers, when the rain 

beat on the bus shelter and you leaned slightly against me, and the back of your hand touched my 

hand in the shadows, and nothing was said 
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when your hair grazed mine accidentally as we talked in a cafe, yet not quite accidentally, 

when I stole a glance at your face as we stood in a doorway and found I was afraid 

of what might happen if I should never see it again …98 

 

Campbell staðfærir ljóðlínur Morgans og lagar að sinni eigin reynslu. Línurnar lýsa söknuði 

og ást í litlum augnablikum undir gráum himni, sem er vel við hæfi á þessum tímapunkti í 

sögunni. Þarna vitnar Campbell til þriðja erindis ljóðsins. Í fyrri tveimur erindunum lýsir 

Morgan annars vegar ofsafenginni gleði um borð á herskipi undan ströndum Afríku og hins 

vegar yfirþyrmandi tilfinningu fyrir mannkynssögunni, framtíðinni og fleiri hættum þegar 

Rússar skutu Spútnik út fyrir gufuhvolfið í október 1957. Bæði erindin enda á línunni „It is 

not like that“, þar staldrar Morgan við og byrjar upp á nýtt: Í ljóðinu reynir hann að orða 

tilfinningu sem hann kemst næst í þriðja erindinu, sem fjallar um hversdagslegri hliðar 

hamingjunnar sem tilfinningin upphefur: „when we met, and met, in spite of such differences 

in our lives, / and did the common things that in our feeling / became extraordinary …“99 

Ljóðið, eða vísir af því, á því vel heima í Graffiti Kitchen og ekki síst notkun Campbells á 

staldrinu, línunni „It’s not like that“, sem Alec les upphátt á tveimur stöðum (20, 45). Þar 

vísar hann til þess sem Morgan gerir í „The Unspoken,“ það er að orða hið ómiðlanlega með 

því að sýna misheppnaðar tilraunir til þess, með því að benda á takmörk túlkunarinnar og 

halda síðan áfram. 

 

3.4 – Úr eldhúsinu í vinnustofuna 

Graffiti Kitchen er með styttri bókum Campbells en e.t.v. sú áhugaverðasta þegar litið er yfir 

höfundaverkið, þar sem hún sýnir þetta basl hans við hið sjálfsævisögulega form: Hvað má 

segja og hvernig, samkvæmt reglunum sem hann setur sér sjálfur. Snertilínur hins 

hversdagslega og viðnámsins sem felst mögulega í ljóðinu eða listinni kemur fyrir í sjálfum 

titli bókarinnar, Graffiti Kitchen. Hann vísar til eldhússins í húsi Jane og fjölskyldu, þar sem 

veggirnir eru útkrotaðir með slagorðum, bröndurum, upphrópunum og ljóðum. Hjarta 

heimilisins, miðpunktur hinnar hversdagslegu upplifunnar þar sem fjölskyldan eldar, borðar, 

talar, þrífur, þurrkar og raðar dag eftir dag og ár eftir ár, er á vissan hátt framandgert með árás 

tússlita, penna og pensla.  Enda er Jane talsmaður viðnáms gegn hversdagsleikanum. Dæmin 

sem Campbell sýnir eru e.t.v. ekkert til að hrópa húrra fyrir („George thanks for the 

                                                 
98 Morgan 1996: 46. Í endurútgáfu Graffiti Kitchen frá 2001 bætir Campbell gæsalöppum utan um sínar breyttu 
línur og skrifar í sviga á milli þessarra tveggja ramma: „(Edwin Morgan).“ Hvers vegna hann kýs að láta þar líta 
út fyrir að um beina tilvitnun sé að ræða veit ég ekki. 
99 Sama. 
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omelette“; „This is the happy house falling down the hill“ (24)) en þau sýna samt sem áður 

vissan flöt á upplifun hins hversdagslega eða á hinu hversdagslega rými sem Campbell 

heillast af, þótt hann láti ekki berast með henni. Viðbót Alecs við veggjakrotið er öskur 

goðsagnaskepnunnar sem hann segist vera: „Garooga!“ (24) en með myndhverfingu sjálfs sín 

í óargadýr tekur hann skref í átt að þeirri sjálfsmynd sem seinna birtist, og fjallað verður um í 

næstu köflum, þar sem myndhverfingar á hinu myndræna sviði sögunnar skipa æ meiri sess. 

Campbell hóf að gefa út bækur sínar út sjálfur árið 1995, en þá stofnaði hann útgáfufyrirtækið 

Eddie Campbell Comics. Graffiti Kitchen var því síðasta bókin sem hann gaf út áður en hann 

flutti alla framleiðslu og rekstur útgáfu sinnar heim til sín, og fléttaði þannig sjálfur saman 

heimilislífi og vinnu. Campbell gerir þessu tímabili ævi sinnar skil í bókinni After the Snooter, 

sem fjallað verður um í næsta kafla. 
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4. After the Snooter 
 

4.1 – Í átt að Eddie Campbell 

Tveimur árum eftir útgáfu Graffiti Kitchen, í ágúst 1995, birtist sagan „A Tale of Horror“ í 

hundraðasta hefti Dark Horse Presents. Þar segir Campbell frá því þegar risastór fluga með 

langan rana („the snooter,“ mögulega sambland af orðunum „snout“ og „hooter“ sem bæði 

merkja nef eða trýni) flýgur inn til hans og festir sig bak við skjalasafnið hans. Hann losar 

fluguna en tekur seinna eftir útbrotum á hendinni, þar sem hann greip um hana. Læknirinn 

hans spyr hvort hann hafi verið drukkinn þegar hann sá fluguna, meðölin gera ekkert gagn og 

útbrotin breiðast út. Í síðasta rammanum situr hann nær dauða en lífi við að teikna fyrstu síðu 

sögunnar „A Tale of Horror,“ til að vara fólk við flugunni: „Must warn the world.“100 Þó er 

örlítill munur á fyrstu síðu sögunnar og blaðsíðunni sem sjá má á teikniborðinu í þessum 

síðasta ramma: Þar er sagan eignuð Alec MacGarry en hin raunverulega „A Tale of Horror“ 

sem birtist í Dark Horse Presents er vitaskuld merkt höfundi sínum, Eddie Campbell. Þetta er 

sérstaklega athyglisvert þar sem að upp frá þessu kallar Campbell sig einfaldlega „Eddie 

Campbell“ í sínum sjálfsævisögulegu frásögnum,101 eða eins og hann orðar það í inngangi 

After the Snooter frá 2002, þar sem „A Tale of Horror“ er endurprentuð sem fyrsti kafli 

bókarinnar: „In this book, I drop the pretence of being Alec MacGarry“ (2). 

„A Tale of Horror“ lýkur með því að höfundurinn hefst handa við að rita söguna, sem er 

vel þekkt minni. Höfundurinn vísar þannig til þess að hann hafi lifað söguna í alvörunni, að 

raunveruleiki sögunnar og sameiginlegur veruleiki höfundarins og lesandans sé hinn sami. 

Þetta er því ekki alls óskylt þeim staðfestingum á sannferði og veruleika sem þegar hafa verið 

reifaðar en munurinn er sá að þetta minni tilheyrir skáldsögunni miklu frekar en hinni 

sjálfsævisögulegu frásögn. Líkt og minnst var á í fyrsta kafla er algengt að skrif og teikning 

sögunnar komi fyrir í frásögn sjálfsævisögulegrar myndasögu en þá sem ferli eða eðlilegur 

                                                 
100 Campbell 2002: 5, sjá myndir nr. 49-51 í viðauka. Framvegis í þessum kafla vísa ég til bókarinnar innan sviga 
í meginmáli.  
101 Þetta er reyndar ekki alveg svo klippt og skorið þar sem útgáfutímabil sagnanna í After the Snooter, þar sem 
Campbell kallar sig Campbell, skarast á við útgáfutímabil kaflanna sem saman mynda How to Be an Artist, þar 
sem Campbell kallar sig enn Alec – þó að vísu í annarri persónu framtíð. „A Tale of Horror“ kom fyrst út árið 
1995 og var endurprentuð sem fyrsti kafli After the Snooter árið 2002. Tveir aðrir kaflar bókarinnar birtust á 
árunum 1996 og 1997, níu kaflar árið 1998 en lunginn úr bókinni kom fyrst út á árunum 1999-2001, alls fjörutíu 
og fimm kaflar. (Campbell bætti loks nokkrum síðum við þegar hann safnaði sögunum saman til að mynda After 
the Snooter, svo þær höfðu aldrei birst áður þegar bókin kom út.) Bókin How to Be an Artist kom út árið 2001 en 
kaflar hennar birtust fyrst á árunum 1997-2000, flestir á bilinu 1997-8 eða tíu af fimmtán. Campbell skilur sem 
sagt við Alec á bilinu 1995-2000 en skilin eru alls ekki skörp þar sem þessar tvær bækur eru í vinnslu og útgáfu á 
sama tíma. Hér er freistandi að líta aftur til annars hluta The King Canute Crowd og hinnar mjúku skiptingar 
Campbells úr „hann“ yfir í „ég.“ Sjá töflu yfir útgáfusögu sagnanna á blaðsíðu 113. 
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hluti af ævi listamannsins. Í yfirlýstri sjálfsævisögu er hins vegar lítil þörf á því að ljóstra því 

upp á síðustu blaðsíðum að sagan sé sönn. Hér er því um að ræða sannleiksyfirlýsingu sem 

stílbragð frekar en nokkuð annað. Enda notar Campbell þetta hér í gamansömum tilgangi: 

höfundurinn skrifar og teiknar þriggja síðna myndasögu til að vara heimsbyggðina við pöddu 

sem kötturinn hans hefur þegar étið. Þessi plat-staðfesting er hluti af nokkuð skýrum 

skáldskap sögunnar, sem má einnig ráða af „skáldlegum“ tón sögumannsins: „Like they were 

doing in the galley of the Marie Celeste … on that dark and doleful day. They too saw the 

sign. I too failed to take heed. [...] I watched the snooter depart, nevermore to see his nasal 

tendril. [...] The rash was not preceded by any prediction“ (3-4).  

Campbell ítrekar þetta með vísuninni til skipsins Marie Celeste. Skipið kemur fyrir í 

sögu Arthur Conan Doyles, „J. Habakuk Jephson’s Statement“ frá árinu 1884. Sagan er 

skáldskapur sem byggir á sannasögulegum atburðum, en þar setur Doyle fram kenningu um 

hvarf áhafnar skipsins Mary Celeste, sem strandaði mannlaust við Nova Scotia rúmum tíu 

árum fyrir útgáfu sögunnar.102 Ráðgátan um hvarf áhafnar Mary Celeste hefur aldrei verið 

leyst en sögumaður „A Tale of Horror“ gefur í skyn að hann viti hvað gekk á með áhöfninni 

„þennan dimma, dapurlega dag,“ enda er hann að vísa til skáldaðrar útgáfu Doyles. Campbell 

gefur í skyn að í „A Tale of Horror“ séu samskonar tengsl á milli sín og Alecs eins og á milli 

hinnar raunverulegu Mary Celeste og hinnar skálduðu Marie Celeste. Munurinn er veigalítill 

og meira fyrir kurteisis sakir, að því er virðist: „ie“ í stað „y“; Alec í stað Eddie. Sögumaður 

„A Tale of Horror“ vísar til skáldaðrar útgáfu raunverulegs skips frekar en skipsins sjálfs 

vegna þess að saga hans er skáldskapur, rétt eins og „J. Habakuk Jephson’s Statement.“ Eddie 

Campbell – en mynd hans í sögunni er lesandanum kunnugleg úr fyrri bókum – dó ekki úr 

dularfullum útbrotum á tíunda áratug síðustu aldar eins og þessi saga sýnir, enda heldur bókin 

áfram eftir lok „A Tale of Horror“ og heitir jú After the Snooter eða „eftir ranafluguna“. Hins 

vegar má ætla að hún sé byggð á sönnum atburðum líkt og saga Doyle, að þar renni 

skáldskapur og veruleiki að einhverju leyti saman. Í þessu tilliti er eðlilegt að persóna 

sögumannsins í „A Tale of Horror“ skuli kvitta undir söguna með nafninu Alec MacGarry, 

nafninu sem Campbell hefur þá kallað sjálfan sig í sögum sínum í rúm tíu ár (eða frá útgáfu 

fyrstu kafla The King Canute Crowd), vegna þess að frá lokum þessarar fyrstu sögu After the 

Snooter kallast sú aðalpersóna og sögumaður sem lesandinn sér á blaðsíðunni einfaldlega 

Eddie Campbell.103 Það er með öðrum orðum Alec MacGarry sem deyr í lok „A Tale of 

                                                 
102 Doyle 1979. 
103 Að undanskildum senum þar sem foreldrar hans yrða á hann, en þau kalla hann miðnafni hans, Anthony. 
Höfundurinn er maður margra nafna. 
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Horror,“ og verandi skáldað nafn, hliðarsjálf höfundarins, deyr hann í skáldaðri sögu um 

útbrot af völdum skordýrs sem er ekki til.  

Campbell sker þannig á MacGarry-Campbell flækjuna, en fleira kemur til. Í kaflanum 

„The Company Van“ í fyrsta hluta The King Canute Crowd útskýrir sögumaður tilurð 

nafnsins að nokkru leyti: 

 
None of the previous page is from my own observation of things, but is sketched out as told to my 

alter-ego of this narrative, Alec MacGarry. [...] MacGarry was my grandmother’s maiden name, 

and it always seemed to me, suburban bungalow child, that the city MacGarrys were a delightfully 

colourful bunch of Glasgow ne’er-do-wells. [...] People that life ‘happens to’ – some new-/old 

breed of heroic drunk riding about the country on one errand or another – like my boozing pal 

Danny Grey.104 

 

Eftirnafnið MacGarry er sem sagt langt frá því að vera út í bláinn, það tilheyrir fjölskyldu 

Campbells ekki síður en hans eigið eftirnafn. Ennfremur felur það í sér tengingu við litríkar 

persónur, raunverulegt fólk sem „lífið henti“ og sögur fóru af. Hins vegar er þetta innskot 

þurrkað út í seinni endurútgáfum bókarinnar, frá árunum 2000 og 2009, en það er veigamesta 

breytingin sem Campbell gerir á bókinni. „The Company Van“ er með elstu sögum 

bókarinnar (dagsett bæði „12/80“ og „5/81“) og innskotið í raun á skjön við aðra kafla 

bókarinnar, þar sem Campbell fer út fyrir sögusvið The King Canute Crowd og segir örstutt 

frá þessum fyndnu ættingjum sem báru MacGarry-nafnið. Einhverntíma á bilinu 1990 til 2000 

hefur Campbell ákveðið að fella þessa útskýringu á nafni hliðarsjálfsins út úr bókinni, en 

miðja vegu á milli, árið 1995, byrjar hann að fella nafnið sjálft úr sínum sjálfsævisögulegu 

skrifum. 

Endurútgáfan frá árinu 2000 er því lítillega breytt frá því sem áður birtist en í 

formálanum að þeirri útgáfu segir Campbell að hann hefði helst viljað vinna bókina aftur frá 

grunni og sleppa þá hliðarsjálfinu alveg: „I would start from scratch and redraw it all, I’d get 

rid of all that ‘Alec’ and ‘Danny’ stuff, but those who love me would not love to see me spend 

the rest of my life fixing the old when so much of the new remains to be done.“105 Campbell 

er á svipuðum slóðum í innganginum að The Years Have Pants frá 2009, þar sem allar 

sjálfsævisögulegu sögurnar hans eru endurútgefnar: „This is the first digital version of the so-

called Alec books, and I guess it’s too late to call them by another name.“106 Í raun rímar þetta 

                                                 
104 Campbell 1990: 24. 
105 Campbell 2000: formáli. 
106 Campbell 2009: 6. 
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við samþættingu sjálfsins sem rædd var í tengslum við The King Canute Crowd í öðrum kafla, 

þar sem áherslan er á að mynda heild úr brotunum ár eftir ár frekar en að endurskrifa það sem 

þegar hefur komið fram – jafnvel þótt einstaka atriði eins og uppruni nafnsins „MacGarry“ 

séu máð út. En tilvitnunin í útgáfuna frá 1990 hér fyrir ofan snertir á atriði sem vert er að 

skoða nánar þegar komið er yfir í After the Snooter, það er að segja tengsl trúverðugleika og 

eiginnafns. Sögumaðurinn tekur fram að hann hafi ekki verið vitni að því sem á undan fór 

(þ.e.a.s. sögunni af því þegar Danny Grey er tekinn í misgripum fyrir lækni) heldur hafi hann 

söguna frá Danny sjálfum. Eða öllu heldur hafi hliðarsjálf hans hana frá Danny (sem er enn 

annað dulnefni). Í framhaldi af því kemur útskýring Campbells á því hvers vegna hann valdi 

nafnið MacGarry. Þessi staðhæfing um sannleika sögunnar – ekki endilega sögunni af Danny 

heldur sögunni af því þegar Danny sagði Alec frá henni – er ekki ósvipuð öðrum 

staðhæfingum Campbells í fyrstu og elstu hlutum bókarinnar, og nægir að nefna söguna af 

Gator’s sem rædd var í öðrum kafla. Enn og aftur er hér á ferðinni dæmi um 

tilvitnunarsamning Lejeunes, þar sem höfundurinn tekur fram að sagan kunni að vera ýkt eða 

ósönn þar sem hann hafi hana eftir öðrum. Hér gengur Campbell eilítið lengra þar sem hann 

játar á sig hliðarsjálfið í sömu andrá, líkt og til að gæta fyllsta sannmælis. 

Í „Sjálfsævisögulega samningnum“ leggur Lejeune talsvert upp úr því að höfundurinn 

kenni sjálfan sig með nafni í sögunni, að höfundur, sögumaður og aðalpersóna 

sjálfsævisögunnar beri eitt og sama nafnið.107 Þetta gerir hann til þess að greina form 

sjálfsævisögunnar frá öðrum formum bókmennta. Lejeune bendir á að jafnvel þótt frásögnin 

sé öll í fyrstu persónu sé ekki þar með sagt að höfundurinn „gangist við“ sögunni sem sannri; 

fornafnið „ég“ sé fljótandi og tregt til skilgreiningar, auk þess sem hægt sé að líta á það sem 

„hlutverk“ eins og hvert annað.108 Hins vegar sé hægur leikur fyrir höfund sjálfsævisögunnar 

að sameina sjálfsmyndir aðalpersónu, sögumanns og sína eigin með því að kenna allar þessar 

hliðar persónunnar með sama nafni, nafninu sem birtist á kápu bókarinnar og vísar til ytri 

raunveruleika hennar (samanber tilvísunarsamninginn sem áður var reifaður): 

 
The entire existence of the person we call the author is summed up by this name: the only mark in 

the text of an unquestionable world-beyond-the-text, referring to a real person, which requires that 

we thus attribute to him, in the final analysis, the responsibility for the production of the whole 

written text. [...] The place assigned to this name is essential: it is linked, by a social convention, to 

the pledge of responsibility of a real person.109 

                                                 
107 Lejeune 1975: 4 og 14. 
108 Sama: 9 
109 Sama: 11. 
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Með öðrum orðum þarf einhver að taka ábyrgð á því sem fram kemur í textanum, að „standa 

við undirskrift sína“ líkt og Lejeune orðar það.110 Þannig ritar höfundurinn undir hinn 

sjálfsævisögulega samning með nafni sínu og segir lesandanum um leið hvernig hann skuli 

nálgast textann en viðtökur lesandans skipta öllu máli þegar um er að ræða texta sem lýsir ytri 

veruleika. Þegar samningurinn er ekki í gildi – eða þegar höfundur gerir skáldlegan samning 

við lesandann, til dæmis með því að merkja bók sína með undirtitlinum „skáldsaga“ – reynir 

lesandinn gjarnan að finna sannleikann að baki skáldskapnum. Ef aðalpersónu slíkrar 

skáldsögu svipar mjög til höfundarins en heitir öðru nafni er ekki ólíklegt og reyndar frekar 

algengt að lesandinn spyrji hvort höfundurinn dulbúi þar sjálfsævisögulegan sannleika sem 

skáldskap. Þegar sjálfsævisögulegi samningurinn er í gildi á milli höfundar og lesanda, 

hvernig sem höfundurinn útfærir hann eða orðar nákvæmlega, krefst höfundurinn annarskonar 

lesturs. Þá lúta allar spurningar um líkindi við ytri veruleika staðfestingu höfundarins á eigin 

sannferði. Það er að segja: Ef sagan samræmist ekki sameiginlegum veruleika höfundar og 

lesanda (með öllum þeim varnöglum sem höfundurinn kann að slá) þá er ekki um skáldskap 

að ræða heldur lygi.111 

Nú er það svo að í öllum útgáfum The King Canute Crowd fram til ársins 2000 er hvergi 

tekið fram að þar sé um sjálfsævisögulega frásögn að ræða, hvorki í inngangi, á kápu né 

titilsíðu. Sömu sögu er að segja um Graffiti Kitchen og tvær útgáfur hennar fram til ársins 

2001. Á hinn bóginn er heldur aldrei tekið fram að þar sé um skáldskap að ræða, þar er 

eingöngu talað um „myndasögu“ ef nokkuð er tekið fram á annað borð. Af því hvernig 

staðhæfingar um sannleika eru settar fram í báðum bókunum og hvernig þær lýsa 

hversdagslegum veruleika aðalpersónu sem er sannarlega eftirmynd höfundarins, er hægt að 

ætla að þar sé um sjálfsævisögulegar frásagnir að ræða. Þó má segja að Campbell hafi aldrei 

stigið skrefið til fulls, enda hélt hann áfram að nota nafnið Alec um það bil til ársins 2000. 

Það sama ár skrifar hann svo í formála annarrar endurútgáfu The King Canute Crowd í heild: 

„It is autobiographical, of course,“112 líkt og hann sé einungis að segja það sem allir viti nú 

þegar, og tekur svo fram að ef hann hefði ekkert annað að gera myndi hann stroka út 

dulnefnin Alec og Danny, eins og áður sagði. Auk þess birtir hann ljósmyndir af Bob (sem er 

raunverulegt nafn Danny Grey, sjá neðar) og sjálfum sér sem vísa báðar til persónanna sem 

birtast í bókinni. Ljósmyndin af Bob er innan á kápunni og er sú sama og Alec tekur af Danny 

                                                 
110 Sama: 14. 
111 Sama: 14 og 17. 
112 Campbell 2000: formáli. 
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í lok annars hluta; ljósmyndin af Campbell er aftan á kápunni og undir henni stendur „Alec 

MacGarry“.113 Aftur á móti tekur Campbell einnig fram að bókinni hafi ætlað að vera 

skáldsaga, eða „a novel“. Miðað við náin og sífellt vaxandi tengsl sögumanns við aðalpersónu 

í gegnum bókina, margvíslegar yfirlýsingar um sannleika og loks yfirtöku Campbells á 

aðalpersónunni í endurútgáfunni er ekki gott að giska hvar hinu sanna sleppir og 

skáldskapurinn hefst. Ef til vill á hann við að bókin hafi upphaflega átt að vera skáldverk á 

borð við Ace – In the Days of the Ace Rock ‘N’ Roll Club en þróast yfir í annað. Í öllu falli kýs 

Campbell að staðsetja bókina innan geira bæði sjálfsævisögu og skáldsögu, öfugt við allar 

aðrar sjálfsævisögulegar bækur sínar fram að The Fate of the Artist. Graffiti Kitchen er þar 

með talin en í formála að endurútgáfu hennar frá árinu 2001 segir: „The space between living 

the events and describing them was longer too, some eleven years.“114 Sagan segir með 

öðrum orðum af hans eigin upplifun. Aftur er þetta gert í framhjáhlaupi, þetta er eitthvað sem 

engum kemur á óvart. Það má því segja að þessar bækur hafi í vissum skilningi verið á óræðu 

svæði fram að þessum tíma, þegar Campbell tekur af mestallan vafa, að minnsta kosti ef við 

einskorðum okkur við það sem stendur í og utan á bókunum sjálfum. 

Allt gerist þetta í kjölfar útgáfu þeirra sagna sem saman mynda After the Snooter, sem 

hefst eins og áður segir á því að Campbell drepur Alec. Í þeirri bók birtast nokkrir kaflar undir 

yfirskriftinni „The Millennium World Tour“ þar sem Campbell ferðast um heiminn, undir því 

yfirskini að kynna sjálfan sig og bækurnar sínar en meira býr undir: „This Millennium World 

Tour thingy is no more than an excuse to revisit the various phases of my life“ (116). Hann 

heimsækir foreldra sína og Alan Moore, samstarfsmann sinn til margra ára, og gerir hvoru 

tveggja skil í sínum kafla. Þá koma tveir kaflar sem segja frá heimsókn hans til Danny Grey 

og hinum og þessum minningarbrotum sem heimsóknin kallar fram. Danny heitir í raun og 

veru Bob, segir hann í kaflanum „Auld Lang Syne“: „In my narratives I used to call him 

Danny Grey because I had a notion the statute of limitations was still open on a couple of his 

past misdemeanors. He’d already changed his name once himself“ (118). Í fyrsta lagi var það 

af praktískum ástæðum sem nafninu var breytt, til þess að ekki væri hægt að nota sögur 

Campbells til að bendla Danny við glæpi – sem hann þá væntanlega framdi.115 Í öðru lagi 

skipti dulnefnið sem Campbell gaf honum ef til vill ekki öllu máli þar sem hann hafði þá 

þegar skipt um nafn. Campbell tekur ekki fram hvort „Bob“ sé nýja eða gamla nafnið, eða 

                                                 
113 Sama: kápa. Ljósmyndin er eignuð „Betty Boop,“ þeirri sem Alec fer með til Parísar í fyrsta hluta The King 
Canute Crowd. Campbell greinir líka frá réttu nafni hennar í After the Snooter, þ.e. Sharon (21). 
114 Campbell 2001b: formáli. 
115 Eins og til dæmis líkamsárás (Campbell 2000: 4:1) eða gripdeildir (sama: 4:2). 
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hvort þessi nafnbreyting Dannys hafi átt sér stað áður en þeir hittust fyrst.116 Í öllu falli gefur 

Campbell þarna til kynna að maðurinn sem hann lýsir, nú þegar hann er hættur „þessu Alec og 

Danny dóti,“ sé sá sami og kemur fyrir í The King Canute Crowd og að sögurnar sem þar 

koma fyrir gætu nýst sem sönnunargögn ef ekki væri fyrir það að nöfnum er breytt. Þarna 

kastar hann eign sinni yfir þessar sögur og persónuna Alec sem þar birtist, eða 

endurskilgreinir þær innan ramma þessarar sjálfsævisögulegu sögu, After the Snooter. Þá 

hefur hann þegar gert það í inngöngum allra þriggja bókanna og svo einfaldlega með því að 

mynda sjálfan sig, Eddie Campbell, og alla fjölskyldu sína á sama hátt og Alec og fjölskylda 

hafa þegar birst í fyrri bókum (en aðrir fjölskyldumeðlimir halda sama nafni í gegnum 

breytinguna). Í næsta kafla, „The Dog Whisperer,“ segir hann tvær stuttar sögur af þeim 

Danny frá The King Canute-árunum og líkt og til að taka af allan vafa útskýrir hann: „For 

three or four years Bob and I used to just mooch around wherever the whim took us. I made a 

book about it“ (122). Með fylgir mynd af kápu The King Canute Crowd frá árinu 2000. 

Framar í bókinni teiknar hann upp einn ramma úr síðasta kafla The King Canute Crowd, þar 

sem Danny ræðst á Alec og kallar: „You’re a supercilious bastard, Campbell“ (103).117 

Líkt og með athugasemdirnar í inngöngum bókanna The King Canute Crowd og Graffiti 

Kitchen, sem minnst var á áður, eru þessir punktar um þá Danny og hliðarsjálf þeirra í eldri 

sögunum settir fram á látlausan hátt, nánast í framhjáhlaupi. Campbell er ekki að ljóstra upp 

neinu leyndarmáli heldur einungis að segja á prenti það sem hann lét áður liggja á milli hluta. 

Hins vegar segir það nokkuð um hans nálgun á sitt eigið líf, bæði í bókinni After the Snooter 

og í endurliti hans til bókanna sem hann endurútgefur um þetta leyti, að nú skuli hann taka 

þetta sérstaklega fram. Allt gerist þetta eftir að ranaflugan sækir Alec heim og dregur hann til 

dauða en Campbell tengir þessa tilteknu breytingu á sjónarhorni og framsetningu við gráa 

fiðringinn, eða eitthvað í líkingu við hann. Titilkafli bókarinnar, „After the Snooter“, hefst á 

því að Campbell segist vera orðinn annar maður: „After the Snooter everything is different. 

[…] I look back and realize that somewhere around that time, before or after, I became 

another person“ (8). Í kaflanum koma meðal annars fram spurningar um það hvort hann þéni 

nógu mikið, hvort hann drekki of mikið og hvað varð til þess að hann gerðist listamaður. Í 

stuttu máli fjallar kaflinn um það að Campbell finnist hann vera farinn að eldast og bókin í 

                                                 
116 Campbell tekur auk þess fram í eftirmála Alec: “The Years Have Pants” (A Life-Sized Omnibus) að nafnið 
„Danny“ sé sótt í skáldsögu John Steinbecks, Tortilla Flat (1935). 
117 Þar blandar hann að vísu saman tveimur römmum úr fjórða hluta The King Canute Crowd, þar sem línan 
„You’re a supercilious bastard“ kemur fyrir í rifrildi á síðu 4:1 en árásin á síðu 4:23 (Campbell 2000). Campbell 
játar á sig svipaðan sambræðing fyrr í bókinni með orðunum „I confess I crammed the events of two separate 
[...] visits into this one narrative, but memory is a big plate of soup in this book“ (49). Enn er aðalatriðið ekki að 
halda samræmi á milli bóka heldur að frásögnin endurspegli hans eigin samband við fortíðina. 
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heild gerir það í lengra máli. Þegar Campbell hefur ákveðið að hann sé orðinn annar maður 

seilist hann lengra aftur í fortíðina en hann hefur gert í fyrri bókum, líkt og til að gera sér (eða 

lesandanum) grein fyrir því hver hann hafi verið áður. Campbell heimsækir æskuslóðirnar 

oftar en einu sinni (12, 116), hugsar aftur til fyrstu málverkanna sem hann málaði (17-18, 60), 

fyrstu myndasagnanna sem hann teiknaði (54-7), fyrstu kærustunnar (19) og þar fram eftir 

götunum. Við þetta blandast stuttar sögur, gjarnan einblöðungar, um heimilislíf Campbell-

fjölskyldunnar frá degi til dags, sem sýna hver hann er nú (t.d. 70, 92-3, 96-7, 102, 135-6). 

Campbell fer þannig allt í senn yfir atriði ævi sinnar sem hann hefur áður ekki snert á, árin í 

Essex sem hann hefur þegar fjallað um í The King Canute Crowd og loks nýafstaðna atburði 

þar sem lífið heldur áfram. Allt kemur þetta fyrir í níu ramma blaðsíðum sem voru áður hin 

staðlaða „Alec“-frásagnareining og virkar nú á sama máta fyrir „Eddie Campbell.“ 

Campbell getur vissulega kvittað fyrir þessu öllu með sínu eigin nafni, en sögur 

bókarinnar eru lítt frábrugðnar þeim sem fyrir koma í Little Italy eða The Dance of Lifey 

Death, þar sem Alec tórði enn. Það er að segja hvað varðar form, sjálfsmynd og tímabil – til 

að mynda er tvíblöðungurinn „Fine Wine Costs a Bundle“ úr The Dance of Lifey Death118 að 

upplagi sama sagan og „Wallyhood“ úr After the Snooter: Alec / Campbell langar að spreða í 

eitthvað sem hann telur að eiginkonunni muni ekki líka, svo hann „friðar hana“ með því að 

kaupa gluggatjöld eða heimilistölvu í leiðinni. Einblöðungarnir „Confiscation“ og „Eat your 

vegies“ úr After the Snooter eiga sér margar hliðstæður í fyrri bókunum tveimur, til dæmis 

„My little girl“ úr Little Italy119 og „This is your lunch“ úr The Dance of Lifey Death.120 Eins 

og nöfnin gefa til kynna eru þetta allt stuttar sögur um börnin hans Campbells, þær eru sniðnar 

að níu ramma síðunni, sjónarhorninu og tóninum sem fylgir Alec-sögunum allt frá The King 

Canute Crowd. Það sem skilur After the Snooter að frá fyrri bókum – umfram nafnbreytingu 

Campbells – er að þar blandast augljóslega skálduð atvik saman við þessar hefðbundnu 

hversdagslegu sögur Campbells. Þessi skálduðu atvik hafa nánast alltaf að gera með 

ranafluguna sem bókin er kennd við, „the Snooter.“ Í einsíðungnum „Voodoo“ stingur 

ranaflugan til að mynda nál í vúdú-dúkku í líki Campbells (nánar tiltekið í seðlaveski 

dúkkunnar), sem verður til þess að hann tapar þúsundum dollara (90). Þessi skáldskapur er í 

raun bara brandari um forlög eða óheppni, þar sem ranaflugan er myndhverfing fyrir óréttlæti 

heimsins. Flugan er alltaf einhverskonar myndhverfing í meðförum Campbells en merking 

                                                 
118 Campbell 2001b: 3:41-2. Alec: Three Piece Suit er endurútgáfa á þremur sögum sem eru tölusettar hver fyrir 
sig, líkt og með endurútgáfu The King Canute Crowd frá árinu 2000. The Dance of Lifey Death er sú þriðja í 
röðinni. 
119 Sama: 2:35. 
120 Sama: 3:34. 
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hennar breytist frá kafla til kafla. Í byrjun bókarinnar táknar hún, eins og áður var lýst, veiki 

og dauða. Annarstaðar táknar hún skrímslin í myrkrinu (79), gráa fiðringinn (121) eða „the 

dark encroaching terrors of the night“ (42). Allt vísar þetta til óttans við dauðann, það stóra 

óþekkjanlega tóm. 

 

4.2 – Ímyndun, myndhverfing og veruleiki 

Flugunni bregður fyrir undir lok bókarinnar í kaflanum „Wallyhood ending“ og þar kallar 

Campbell hana erkióvin sinn: „It’s... it’s... my NEMESIS!“ (156). Campbell byrjar á því að 

fjalla um frumsýninguna á kvikmyndinni From Hell en kaflinn leysist upp í eltingarleik á 

milli hans og flugunnar. Campbell eltir ranafluguna upp að Hollywood-skiltinu og flugan 

býður honum hægindastól til að eldast í (156-7). Þegar sagan af frumsýningunni leiðist yfir í 

eltingarleikinn tekur myndasagan nokkrum hamskiptum: síðustu þrír rammar síðu 156, og 

næsta síða í heild, eru í formi myndstiklu (e. storyboard), myndrænni útfærslu 

kvikmyndahandrits. Atburðarásin er sett fram í þriggja ramma renningum, þar sem rammarnir 

liggja saman án þess að lofti milli þeirra. Þeir eru lágir og breiðir, andstætt römmunum sem á 

undan koma, þeir innihalda örvar til að tákna hreyfingar persónanna og undir römmunum eru 

skrifaðir punktar um tónlist og hreyfingar myndavélarinnar (sjá myndir nr. 52-3 í viðauka). 

Þarna setur Campbell áhyggjur sínar gagnvart hinu óþekkta (ellinni, veikindum og dauða, 

„erkióvinar“ hans í bókinni) í búning ranaflugu og ímyndar sér hápunkt spennumyndar þar 

sem hann eltir þennan óvin sinn uppi og kveður hann í kútinn. Nokkrum síðum framar í 

bókinni furðar hann sig á kjánalegum hefndarsenum á borð við þessa: „What is it with the 

revenge scenario? Why does the viewer desire to be manipulated in this way? [...] In 

Wallyhood I have my cake and eat it too. The sadistic bastard must be shot by me and no 

other“ (142). Bókin fjallar um það að Campbell skríður yfir fertugt og fer að óttast hið 

óþekkta – fyrir hönd fjölskyldu sinnar ekki síður en sinnar eigin – en lengst af koma þessar 

hugsanir og tilfinningar Campbells fram í lágstemmdum, hversdagslegum senum um lista- og 

fjölskyldulíf. Undir lokin framkallar hann hins vegar þennan Wallyhood-endi og sleppir þá 

bæði og heldur: hin dramatíska uppljóstrun óvinarins, eltingaleikurinn og skotbardaginn koma 

öll fyrir á síðunni en uppsetning rammanna segir það deginum ljósara að allt sé í plati. 

Campbell er í byssuleik, eða að tala við sjálfan sig í speglinum, að lifa sig inn í persónu 

kvikmyndanna og hefndarsenuna: „I’m Humphrey Bogart in ‘the Big Sleep’. James Cagney in 

‘White Heat’.“ Campbell er staddur í „draumaverksmiðjunni“ Hollywood og allt er þetta 

einhverskonar draumur: „I’ve never held a gun in my life but my dreams are full of people 



85 
 

shooting me and me shooting them back“ (157). Eða einfaldlega skáldskapur: „Fictions 

everywhere!“ (156) hrópar hann upp yfir sig þegar hann sér hver situr fyrir aftan hann í 

sýningarsalnum. Á rauða dreglinum fyrir framan kvikmyndahúsið skálda Johnny Depp og 

Heather Graham koss fyrir myndavélarnar, en slíta honum jafnfljótt aftur. Campbell sýnir 

þetta í tveimur römmum: „Johnny kisses Heather for the photographers. Then he scratches his 

head“ (156).  

Af öllum varnöglunum sem Campbell slær við þennan skáldaða eltingarleik er koss 

leikaranna ef til vill sá sterkasti í víðara samhengi. Eins og rætt var í tengslum við The King 

Canute Crowd og Graffiti Kitchen vekur Campbell sérstaka athygli á „indælu smáatriðunum“ 

sem eiga það til að gleymast en gæða söguna lífi og sannleika, líkt og augnablikinu eftir 

uppstillta kossinn þegar Johnny klórar sér í höfðinu. Eftir að skáldaða augnablikinu lýkur 

stendur parið enn fyrir framan myndavélarnar og gangan heldur áfram. Það sama á við um 

eltingarleikinn, en myndstiklu-skáldskapnum lýkur á blaðsíðu 157 og Campbell vindur sér 

beint yfir í dauða George Harrison og minningar um myndasögur í barnæsku. Þá segir hann 

frá því þegar hann dettur og meiðir sig í olnboganum í Madríd, konan hans bindur um sárið og 

þannig endar bókin.121 Uppgjörið við myndhverfðu ógnina, Wallyhood-endirinn, er fölsun en 

þegar honum sleppir halda hinar raunverulegu endurminningar áfram að streyma og gangan 

heldur áfram. After the Snooter er fyrst og fremst saga af myndasöguhöfundinum Eddie 

Campbell og fjölskyldu hans, en ekki Eddie Campbell sem Humphrey Bogart eða James 

Cagney (eða Alec MacGarry). 

Hér er tvennt að athuga, í fyrsta lagi það að jafnvel þótt Campbell birti þennan skáldskap 

ef til vill einungis til að sýna fram á vanmátt hinna dramatísku endaloka gagnvart hinum 

persónulegri, sjálfsævisögulega endahnút þá er skáldskapurinn engu að síður hluti af 

frásögninni. Campbell kemur þar fyrir í eigin persónu og atburðarásin er í vissum skilningi 

rökrétt framhald árekstra Campbells og ranaflugunnar fyrr í bókinni. Í öðru lagi teflir 

Campbell „indælu smáatriðunum“ hér fram andspænis skálduðum atvikum, uppspuna, fremur 

en hinum dramatískari augnablikum sannrar sögu sem styttist og sléttist í endursögn. Það er 

að segja, hér kemur uppspuninn fram sem hluti af heild og Campbell reynir að túlka þessa 

heild með því sýna hann í samhengi þeirra hversdagslegu aðstæðna sem hann sprettur úr. 

Hvort tveggja vísar þetta til tengsla skáldskapar og hversdagslegs veruleika í tilveru Eddie 

Campbell á þessu skeiði ævi hans. Um það leyti sem sögunni lýkur hefur Campbell nýlega 

lokið við útgáfu á myndasögunni Bacchus, sem hann skrifaði og teiknaði (ásamt öðrum) frá 

                                                 
121 Að undanskilinni lokasíðunni sem er meinfyndin tileinkun hans á bókinni til Anne, eiginkonu sinnar, teiknuð 
innan við þremur mánuðum fyrir útgáfu bókarinnar. 
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árunum 1987-97, og lokið við að teikna From Hell (1989-98), ríflega fimm hundruð blaðsíðna 

myndasögu um Kobba kviðristu, sem Alan Moore skrifaði. Á nokkrum stöðum í bókinni sýnir 

Campbell hvernig hann dettur úr tengslum við sitt nánasta umhverfi á meðan hann 

skipuleggur sögu eða myndbyggingu þessara tveggja sagna (46, 50, 64-5, 88-9, 142) og eina 

andvökunótt spjallar hann við Bacchus í eldhúsinu heima hjá sér (37-43). Kobbi kviðrista 

drepur hann í draumi aðra andvökunótt en svo kemur í ljós að þar er kominn Campbell í 

dulargervi, hann er bæði morðingi og fórnarlamb úr þessari skálduðu myndasögu sem hann 

hefur verið að teikna (84-5). Það er vart hægt að segja að skáldskapur og veruleiki renni 

saman á síðum After the Snooter, þar sem Campbell bendir alltaf á tilbúning þess fyrrnefnda, 

líkt og með eltingarleikinn í lok bókarinnar.122 En skálduð atvik á borð við þessi birtast á 

síðum bókarinnar við hlið hinna hversdagslegu, sannarlegu sagna ólíkt fyrri bókum á borð við 

The King Canute Crowd eða Graffiti Kitchen.123 

Til þess að kanna nánar þessi tengsl hversdagslegs raunveruleika og skáldskapar er rétt 

að líta aftur til Lefebvre. Í síðasta kafla var vísað til skrifa hans um vinnu og frístundir, og 

hvernig þetta tvennt rynni saman í hinu hversdagslega, daglega lífi. Flótti er óhugsandi, segir 

Lefebvre, hversdagurinn umlykur allt og hið stórfenglega er aðeins að finna í skáldskap og 

hugarórum.124 Í After the Snooter leggur Campbell nokkuð kapp á að sýna hvaðan hans 

skáldskapur kemur: hvernig sögurnar verða til í höfði hans, hvernig hann teiknar 

myndasögurnar (29) og jafnvel hvernig þær skila sér að lokum til lesenda hans (92). Það má 

því segja að hans hversdagslega líf, sú vinna og þær frístundir sem hann lýsir í bókinni, snúist 

um það að skapa meðal annars í Bacchus og From Hell eitthvað stórkostlegt, verk sem 

tilheyrir vitaskuld hversdagslífi Campbells og lesenda hans en kallar fram hina hentugu, 

nauðsynlegu blekkingu sem Lefebvre talar um. Í fyrsta bindi Critique de la vie quotidienne 

talar Lefebvre einnig um listsköpun í samhengi við hversdagsleikann. Listsköpun, ásamt fleiri 

athöfnum sem höfða til hinna æðri hvata mannsins, á sér stað innan hins hversdagslega. Ef 

hægt væri að fjarlægja allar hinar æðri, skapandi athafnir úr lífi mannsins sætu að endingu 

eftir nokkrar leifar sem hægt væri að kalla hið hversdagslega: 

 

                                                 
122 Gott dæmi má sjá undir lok kaflans þar sem Campbell dreymir sjálfan sig í líkama Kobba. Þegar Campbell fer 
í sturtu eftir brölt næturinnar er vinstri markalína rammans þunn og skrykkjótt en hinar þrjár línurnar þykkar og 
þráðbeinar (85): þar endar skáldskapurinn og morgunstundin með fjölskyldunni hefst. 
123 Í Graffiti Kitchen kemur fyrir súrrealísk myndhverfing þar sem bílum er líkt við rassa (Campbell 1993a: 22) 
og annar af sonum Jane er teiknaður með horn, en hann er kallaður „Moose“ (sama: 14). Líkt og frjálslegur stíll 
Campbells í þeirri bók eru þetta dæmi um tilraunastarfsemi og ólíkt eins afgerandi og innlimun hins skáldaða í 
After the Snooter. 
124 Lefebvre 2008: 40. 
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In terms of these activities [philosophy, dreams, the imaginary, art, play, ethics, political life etc.], 

the first definition of everyday life is a negative one. If in our minds (by a sort of abstraction) we 

remove the highly specialized occupations from man and from human, what is left? An apparently 

very scanty residue. In reality this so-called residue contains a ‘human raw material’ which holds 

hidden wealth, as our study shows. The higher activities derive from it, they are at one and the 

same time its ultimate expression, its direct or indirect critique and its alienated form – albeit an 

alienation embodying a more-or-less conscious and successful attempt to achieve ‘disalienation’.125 

 

Hinar skapandi athafnir mannsins kvikna út frá þessum leifum, þessu „hráefni hins 

mannlega.“ Afurðir þeirra, til að mynda listaverk, eru hluti af hinu hversdagslega, vaxa út frá 

hinu hversdagslega en geta einnig sett fram gagnrýni á það eða stuðlað að „af-firringu“ 

mannsins rétt eins og þeirri firringu sem felst í blekkingunni um flóttann. Lefebvre heldur 

áfram nokkru síðar: 

 
Everyday life, in a sense residual, defined by ‘what is left over’ after all distinct, superior, 

specialized, structured activities have been singled out by analysis, must be defined as a totality. 

Considered in their specialization and their technicality, superior activities leave a ‘technical 

vacuum’ between one another which is filled up by everyday life. Everyday life is profoundly 

related to all activities, and encompasses them with all their differences and their conflicts; it is 

their meeting place, their bond, their common ground.126 

 

Lefebvre notar hér tvær mismunandi myndlíkingar til að setja fram skilgreiningu sína á 

hversdagslífi mannverunnar. Annarsvegar talar hann um það sem situr eftir ef ævi og starf 

mannsins eru skoðuð í heild og hinar æðri eða skapandi athafnir eru fjarlægðar. Hinsvegar það 

sem fyllir upp í glufur og eyður á milli hinna æðri eða skapandi athafna til þess að mynda 

heild ævi mannsins og starfs. Hið hversdagslega er eftir sem áður skilgreint út frá því sem það 

er ekki, eða því sem það gefur af sér. Það tengir hverja athöfn mannsins við allar aðrar 

athafnir, brúar bilið frá einni til annarrar. 

Það er þetta „hráefni hins mannlega“ sem Campbell sýnir glitta í á rauða dreglinum 

þegar stórleikarinn klórar sér í höfðinu, í þessari tveggja ramma senu sem sýnir skilin á milli 

skáldskaparins og hins daglega lífs í hnotskurn. Sá hluti „Wallyhood Ending“ sem birtist í 

formi myndastiklu og sýnir skáldaðan eltingaleik líkt og úr bíómynd er ímyndun Campbells, 

en þessi ímyndun á sér rætur í þeim daglega veruleika sem hann hefur sett fram í sögunum á 

undan. Biðinni löngu eftir því að sjá hvort kvikmyndaaðlögunin af bókinni From Hell yrði að 

                                                 
125 Sama: 86. 
126 Sama: 97. 
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veruleika (86-7), vangaveltum um það hvernig hún ætti eftir að heppnast (71), hugleiðingum 

um kvikmyndir og frásagnarhefð þeirra yfir höfuð (142), fortíð hans sem upprennandi 

listamaður á „Straight street“ (18-20) og óljósri hugmynd um framtíð barnanna hans (155), 

óttanum við það að lokast af, hugmynda- og fagurfræðilega, í ellinni (150-2) og að 

ógleymdum dauðanum í líki ranaflugunnar. Hvað sjálft form sögunnar varðar setur Campbell 

eltingarleikinn í samhengi við frumsýningu kvikmyndarinnar From Hell, sem hann sótti í raun 

og veru og lýsir í upphafi kaflans; og nærtækari eða raunverulegri vísbendingar um 

yfirvofandi elli og dauða sem koma fram í dauða æskuhetju hans, George Harrison, 

minningum sem spretta sífellt fram þar sem lengist í fortíðinni og loks harkalegri byltu sem 

gerir hann óþægilega ósjálfbjarga. Campbell ítrekar þessa tengingu við sína hversdagslegu 

tilveru með því að sýna sjálfan sig barnungan í byssuleik sem James Cagney og að tala við 

sjálfan sig fyrir framan spegilinn með rödd John Wayne. Ímyndunin, listsköpunin, verður til 

innan mæra hins hversdagslega og endurspeglar eða túlkar það á einhvern persónulegan máta. 

Í skálduðu senunum á borð við þá sem hér er lýst sýnir Campbell starfsemi síns skapandi huga 

en hann heldur þessum senum innan marka hins persónulega eða jarðbundna með því að sýna 

þær í samhengi við þann hversdagslega veruleika sem þær spretta upp úr. Hér sleppir 

Campbell svo að segja takinu á hinum hlutbundna veruleika sem hann vék aldrei frá í 

framsetningu á hversdagslegri tilveru sinni í The King Canute Crowd, til þess að túlka sitt 

innra líf þessum tuttugu árum seinna. Þarna kemur daglegt starf hans fram í mynd, ekki síður 

en það gerði í fjórða hluta The King Canute Crowd, jafnvel þó nú taki hann aldrei fram með 

berum orðum „this is where I work.“127 

Það kann að virðast furðulegt að Campbell skuli byrja að skálda senur um morð og 

byssubardaga inn í sjálfsævisögulegar myndasögur sínar á sama tíma – og í sömu bók – og 

hann hefur að nota sitt eigið nafn yfir persónuna sem hann fjallar um. En þetta er liður í þróun 

þeirrar sjálfsmyndar eða -framsetningar sem lesa má úr sögum Campbells, þar sem hann fer úr 

honum Alec MacGarry yfir í mig Alec MacGarry; úr frosinni sjálfsmynd yfir í að tala við 

lesandann; úr formföstum sögum af vinskap á barnum yfir í krassandi sögu af ást í „eldheitum 

andardrætti“ sem glímir við formið, og svo framvegis. Campbell eignar sér persónu Alec 

MacGarry og sögu hans úr náinni fortíð í endurútgáfunum um og eftir árið 2000. En 

myndasöguhöfundurinn Eddie Campbell lifir og hrærist í skáldskap ekki síður en hinum 

hversdagslega veruleika og í After the Snooter birtist sú hlið lífs hans í sögu sem hann kýs að 

                                                 
127 Campbell 2000: 4:13. 
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kvitta undir með sínu nafni. Einhverstaðar á milli skáldskapar og veruleika dregur hann upp 

mynd af hinu óþekkjanlega og ómiðlanlega, ranaflugunni myndhverfðu, óttanum við dauðann. 

 

4.3 – Einblöðungarnir 

Þessi skáldaði veruleiki birtist aldrei nema sem hliðarspor frá hinum hversdagslegri hliðum 

tilverunnar sem eru Campbells ær og kýr. Sú breyting hefur orðið á lífi höfundarins og 

aðalpersónunnar frá The King Canute Crowd og Graffiti Kitchen að nú býr Campbell í 

Ástralíu ásamt konu sinni, þremur börnum, tveimur köttum og hundi. Hann vinnur hörðum 

höndum við myndasögugerð og útgáfu, en vinnustofan er inni á heimilinu. Þessu gerir hann 

skil í lengri sögum á borð „Running a Publishing House Out of the Front Room“, sem lýsir 

nákvæmlega því. En bókin inniheldur líka 23 einblöðunga, stuttar sögur sem Campbell virðist 

grípa úr umhverfinu og líma inn í næsta myndasögublað þegar hann vantar efni. Á þessum 

síðum birtist hinn eiginlegi hversdagur fjölskyldunnar, sem er vitanlega allt annar en 

hversdagur einfarans Alecs tuttugu árum áður. Campbell hefur notað form einblöðungsins í 

sjálfsævisögulegum verkum frá því í bókinni Little Italy – sá elsti fjallar um Jack, tengdaföður 

hans, og er dagsett árið 1986128 – en þeir eru mun fleiri í After the Snooter en í fyrri bókum 

hans og fjalla þar miklu frekar um hann og fjölskylduna heldur en til dæmis þjóðsögu sem 

hann heyrði á barnum.129  

Sögurnar eru þess eðlis að það tekur sjálfsagt jafn langan tíma að útskýra efni hverrar og 

einnar eins og að lesa þær. Titlarnir eru yfirleitt einfaldir og lýsandi, þar má nefna kaflana 

„Pets“ (69), „Eat Your Vegies“ (102) og „Hey, I’m Trying to Get Some Work Done“ (93). 

Það er varla hægt að tala um söguþráð í þessu samhengi en atburðarás „Eat Your Vegies“ er 

svohljóðandi: Campbell er að bera kvöldmatinn á borð. Hann tekur eftir því að diskur sonar 

hans situr skringilega, það er bunga á borðinu. Hann lyftir dúknum af borðinu og losar 

reimina sem heldur undirdúknum föstum, undir öllu saman finnur hann úldnar 

grænmetisleifar. Hann hrópar upp yfir sig, sonur hans hleypur í burtu og hann æpir á hann að 

koma til baka undir eins. Þar endar sagan, um það bil mínútu eftir að hún hófst, án nokkurrar 

niðurstöðu (sjá mynd nr. 54 í viðauka). Sagan telur átta ramma og titil, þar af eru þrír 

orðlausir. Campbell heldur svo til sama sjónarhorninu allan tímann, í sinni eigin augnhæð og 

mátulegri fjarlægð, enda fylgir sagan hinu staðlaða níu ramma móti Alec-bókanna. 

Rammarnir eru jafnir og lokaðir. Upphafs- og lokarammarnir sýna bakgrunn borðstofunnar en 

í hinum römmunum er bakgrunnurinn opinn og áherslan þannig lögð á Campbell, son hans og 
                                                 
128 Campbell 2001b: 2:8. 
129 T.d. sama: 2:29. 
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borðstofuborðið. Með öðrum orðum er nánast ekkert sem leiðir athyglina frá sögunni, eins lítil 

og stutt og hún er, ekkert sem krefst þess að lesandinn teygi úr augnablikinu á ferð yfir 

blaðsíðuna. Hér er einfaldleikinn í fyrirrúmi, skygging í lágmarki en hvergi krass eða 

hálfkláraðir hlutir í ramma eins og finna má í Graffiti Kitchen: persónur og húsgögn eru rétt 

og slétt. 

Engu að síður vekur lesturinn í samhengi bókarinnar ákveðna tilfinningu fyrir tafarleysi, 

sem er ekki óskylt Graffiti Kitchen. En Graffiti Kitchen samanstendur af tæplega fimmtíu 

síðum sem Campbell teiknaði flestar í einni bendu, líkt og djöfullinn væri á hælunum á 

honum. Þó höfðu atburðir sögunnar gerst mörgum árum áður. Einblöðungar After the Snooter, 

eins og til dæmis „Eat Your Vegies“, bera það með sér að vera teiknaðir á skömmum tíma og 

birtust sannarlega á prenti mjög skömmu eftir að þeir voru teiknaðir.130 En einfaldleiki 

sagnanna og framsetningarinnar benda líka til þess að þar sé Campbell að grípa sögur úr 

daglegu lífi án mikillar meltingar eða meðhöndlunar. Einblöðungarnir „Money“ og „Hey, I’m 

Trying to Get Some Work Done“ eru t.a.m. dagsettir upp á dag en ekki mánuð eða ár líkt og 

aðrir kaflar bókarinnar. Þannig skila lítil og skemmtileg atvik á borð við þetta uppsteit við 

matarborðið sér til lesenda Campbells ósköp tafarlaust, og má vera að þetta sé það næsta sem 

sjálfsævisagan kemst því að vera í beinni útsendingu. 

Það sem gerir þessa einblöðunga svo sérstaka í höfundarverki Campbells er það hvernig 

þeir reiða sig annarsvegar á sögurnar sem birst hafa áður (og kaflana sem taka meira pláss í 

útgefnu bókunum) til að veita lesandanum eitthvað samhengi, en standa um leið á vissan hátt 

utan við allt frásagnarlegt samhengi bókanna eða ævisögunnar í heild. Til að mynda er „Eat 

Your Vegies“ eins og áður segir nánast bein útsending á heimilislífi Campbell-fjölskyldunnar. 

Það sem gerir þetta tafarleysi í frásögn og birtingu mögulegt er hið staðlaða form 

blaðsíðunnar sem Campbell hefur þróað í Alec-bókunum, þar sem hver síða samanstendur af 

átta til níu römmum, aðallega með myndum af fólki að tala saman. Svo að þegar Campbell 

grípur atvik eins og þetta á lofti – eða skondin samtöl við krakkana sína líkt og í „Money“ eða 

„Hey, I’m Trying To Get Some Work Done“ – þá liggur fyrir þessi ákveðna rás sem hann 

veitir sögunni um. Auk formsins reiða sögur þessara einblöðunga sig á samhengi hinna lengri 

sjálfsævisögulegu sagna Campbells, þar sem tengsl fjölskyldumeðlima, nöfn, bakgrunnur og 

fyrri gjörðir koma fram í lengra máli. Það má því að vissu leyti líkja einblöðungunum við 

hverja aðra dagblaðaskrítlu, þar sem myndasöguhöfundurinn þarf að skila inn ákveðið 

mörgum römmum af efni hvern dag – oftast þremur til fjórum römmum á virkum dögum, í 

                                                 
130 Weisshahn 2010. Nánast allir kaflar bókarinnar, ekki bara einblöðungarnir, birtust í Bacchus-myndasögublaði 
Campbells einum til tveimur mánuðum eftir að þeir voru teiknaðir, samkvæmt dagsetningum í titlum. 
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sumum tilfellum þremur dálkum eða heilsíðu á sunnudögum – og þjálfast því ansi fljótt í því 

að koma frá sér sögum eða heilum yrðingum í því fyrirfram ákveðna rými. Á hinn bóginn 

tengjast einblöðungarnir í fyrsta lagi ekki innibyrðis og í öðru lagi bæta þeir engu við innihald 

lengri sagnanna öðru en ákveðinni tilfinningu fyrir lifuðu rými persónanna, í einu orði sagt 

andrúmslofti: Atburðarás sem lýst er í einblöðungi er aldrei haldið áfram í öðrum einblöðungi 

né í lengri sögu. Hér er um að ræða nokkurskonar gorkúlur sem spretta upp úr stærri heild.  

Sú stærri heild Alec-sagna Campbells veitir þessum styttri sögum samhengi hvað varðar 

nöfn, umhverfi og svo framvegis, eins og áður sagði Stór hluti af þessu undirlagi er 

staðfesting hinna lengri sagna á sannferði frásagnarinnar í heild, að allt sé þetta hluti af 

sjálfsævisögulegum veruleika. Þannig er „Eat Your Vegies“ ekki eins og hver annar abstrakt 

brandari um dreng sem vill ekki borða grænmeti, heldur er sögunni ætlað að birta svipmynd 

úr lífi lifandi fólks. Þá er ekki þar með sagt að hinar og þessar dagblaðaskrítlur geri það ekki, 

en í tilfelli einblöðunga After the Snooter er þetta hið yfirlýsta, undirritaða markmið. 

Hinsvegar má segja að í einblöðungunum sé ekki að finna þá tilfinningu fyrir alltumlykjandi 

hversdagsleika tilverunnar, sem Campbell viðheldur þó í lengri sögunum. Þessar stuttu sögur 

eru að vísu misjafnar að þessu leyti. Í After the Snooter mætti nefna „Grooming Yocky’s 

Arse“ (68) og „Good Night Sweetheart“ (160) sem dæmi um einblöðunga þar sem daglegt 

amstur eða vanagangur eru sett fram án nokkurra látaláta. Sú fyrri lýsir nokkurra daga tímabili 

þar sem snyrta þarf grasstrá sem stendur út úr endaþarmi annars kattanna á heimilinu. Sú 

síðari sýnir samtal sem á sér stað í rúmi Campbell-hjónanna, í svartamyrkri, þar sem 

Campbell hefur áhyggjur af hinu og þessu. Endurtekning myrkvaða rammans, máttlitlar 

talblöðrurnar og þögnin í lok sögunnar gefur til kynna að álíka samtöl séu venjan í þessari 

hjónasæng frekar en undantekningin. „Eat Your Vegies“, „Money“ og „Hey, I’m Trying to 

Get Some Work Done“ lýsa allar stuttu atviki sem brýtur upp vanaganginn, á kostnað þess að 

miðla sjálfum vanaganginum: venjulegri kvöldmáltíð á heimili Campbell-fjölskyldunnar eða 

eðlilegum morgni þar sem Campbell situr við vinnu.  

Michael Sheringham tekur dæmi um einangruð smælki hins hversdagslega í áðurnefndri 

bók sinni Everyday Life. Þar lýsir hann skrifum franska rithöfundarins Philippe Delerms um 

hinar „litlu nautnir“131 (fr. plaisirs minuscules) sem Delerm finnur í hversdagslegum 

athöfnum: að lesa á ströndinni eða við morgunverðarborð, að sitja í gamalli lest og svo 

framvegis. Í stuttum prósum setur Delerm fram augnablik vellíðunar í miðjum hversdeginum, 

framsetning hans er umfram allt aðgengileg og er mettuð af fortíðarþrá. En með því að 

                                                 
131 Þýðinguna fæ ég að láni úr Gunnþórunn Guðmundsdóttir 2008: 66.  
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einangra þessi augnablik er þeim kippt út fyrir svið hins hversdagslega, segir Sheringham.132 

Án samhengis við lífið í kring eru augnablikin einungis táknmyndir fyrir eitthvað annað, þau 

fela ekki í sér upplifun hins lifaða hversdagsleika: „However mundane and ordinary these 

‘plaisirs miniscules’ may be, they become special through being singled out in this way, and 

each island of experience, individually wrapped in its own textual fragment, blots out the rest 

of life.“133 Einblöðungar Campbells lýsa ekki beint fortíðarþrá, í þeim er sagt frá atburðum 

nánast „í beinni útsendingu“ eins og áður kom fram. Sögur einblöðunganna eru samt sem áður 

óhlutbundnar, þeim er kippt úr stærra samhengi og áherslan á þau sem einstök eða sérstök 

augnablik „þurrkar út“ lífið í kring, í orðum Sheringhams. Þetta verður enn ljósara þegar 

einblöðungarnir þróast yfir í hreinar og beinar dagblaðaskrítlur á síðum The Fate of the Artist, 

sem verður til umræðu í næsta kafla. 

Ef litið er aftur til The King Canute Crowd og „indælu smáatriðanna“ þá má segja að 

það séu einmitt þau sem verða útundan í frásögnum einblöðunganna. Þau eru lognið á undan, 

á eftir eða inni í storminum miðjum en í einblöðungnum sýnir Campbell sjaldan sem aldrei 

meira en eina hviðu í einu. Ekki svo að skilja að þar komi fram neinn meiri ærslagangur en 

annars staðar í verkum Campbells en til þess að draga upp mynd af lifuðum veruleika, til þess 

að sýna fram á samhengi uppbrotsins og vanagangsins í sléttu hins hversdagslega, þarf 

myndasagan að breiða dálítið úr sér. Þessar stuttu sögur, sem eru svo mun meira áberandi í 

After the Snooter en í fyrri bókum Campbells, eru vel til þess fallnar að sýna örstutt augnablik 

í lífi fjölskyldunnar og þær hjálpa til við að byggja upp andrúmsloft í bókinni. En þegar kemur 

að framsetningu hversdagsins – sem er annars feykilega vel heppnuð í lengri sögunum, bæði 

þeim sem teygja sig inn í skáldaðan veruleika og þeim sem gera það ekki – eru þær lítils 

megnugar. Einblöðungarnir eru fráleitt lýti á bókinni sem heild, þetta eru oft og tíðum 

meinfyndnar og eftirminnilegar sögur. En þær sýna ákveðna þróun í framsetningu Campbells 

á hversdagslífinu, þar sem smælki af þessu tagi sem áður var lýst koma æ oftar fram, þó í 

bland við lengri, rýmri sögur á borð við „Another Sleepless Night“ (34-43) eða „Visitation“ 

(44-9). 

 

4.4 – Eftir ranafluguna 

Það er því heilmikið að gerast á síðum After the Snooter þó svo hasarinn sé að mestu 

ímyndaður og helsti óvinur sögumannsins sé myndhverfing fyrir óttann við dauðann. Í henni 

kemur Eddie Campbell fram í sinni fyrstu bók undir eigin nafni og sýnir – rétt eins og hann 
                                                 
132 Sheringham 2006: 29-30. 
133 Sama: 30. 
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bendir á í inngöngum fyrri bóka sinna í endurútgáfu – að hann er í meginatriðum samur og 

hann var þegar hann kallaðist Alec. Um leið sýnir hann samt æ oftar senur úr skálduðum 

veruleika, atvik eða persónur sem eiga sér uppruna í veröld hugmyndanna fremur en 

sameiginlegum veruleika Campbells og lesenda hans. Myndheimur Alec-sagnanna hefur fram 

að því ekki verið algerlega realískur, það má til dæmis finna dæmi um myndhverfingar og 

ímyndanir í þriðja og fjórða hluta The King Canute Crowd. Þess háttar ímyndanir hafa þá 

staðið utan við veruleika Campbells eins og hann birtist á blaðsíðunni: Alec á til dæmis ekki í 

neinum samskiptum við hálfnakta töframanninn eða djöfullegan, logandi Danny sem báðir 

birtast á fyrstu síðu þriðja hluta þeirrar bókar. Í After the Snooter er hins vegar einhver 

samgangur þarna á milli, jafnvel þótt Campbell merki það greinilega þegar aðalpersónan, 

hann sjálfur, fer yfir á svið hins ímyndaða. Þar kljáist hann við myndhverfingar, dreymir og 

talar við sínar eigin skálduðu persónur. Þegar hér er komið sögu er form Alec-bókanna 

nokkuð fast fyrir og Campbell streitist í sjálfu sér ekki við það líkt og í Graffiti Kitchen. Það 

má frekar segja að hér sé hann kominn með algert vald á frásögninni og leyfi henni 

einfaldlega að fljóta fram, sem útskýrir ef til vill afslappaðri notkun á skálduðum veruleika en 

í fyrri bókum. Hann leggur engu að síður fram kröfu um að honum sé trúað til að segja satt og 

rétt frá, eins og kemur meðal annars fram í lok sögunnar „Visitation“ og rætt hefur verið. Í 

stuttu máli verður nokkur breyting á því hvað Campbell leyfir sér að sýna á blaðsíðum 

sjálfsævisögu sinnar og í hvaða samhengi, þar sem áherslan færist af sviði hins áþreifanlega, 

hlutlæga sannleika unhverfisins og yfir á hans innri skynjun á sögu sinni og veruleika. 

Sú næsta í röð Alec-bókanna er hins vegar yfirlýstur skáldskapur. Þar heitir Campbell 

ennþá Campbell og fjölskylda hans kemur fram í sinni réttu mynd og undir réttum nöfnum. 

Þar fjarlægir Campbell hins vegar samhengi sinnar hversdagslegu tilveru úr myndinni, þar 

sem hann hverfur sporlaust áður en sagan hefst. 
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5. The Fate of the Artist 
 

5.1 - Höfundurinn fjarlægður, listamaðurinn horfinn 

Árið 2010 kom út safnrit með öllum sjálfsævisögulegum sögum Campbells frá upphafi til 

ársins 2006 og nefnist það Alec: “The Years Have Pants” (A Life-Sized Omnibus). Þar birtast 

nokkrar síður sem hafa aldrei verið endurprentaðar áður, auk þess sem Campbell bætir við 

nýrri þrjátíu og þriggja síðna „bók“ sem heitir einmitt “The Years Have Pants”. Þar fjallar 

Campbell um sjálfan sig, fjölskyldu sína og daglegt líf á svipaðan máta og hann gerir í 

bókunum sem þegar hafa verið til ræddar, en tímabilið sem hann fjallar um eru árin fyrir 

útgáfu safnritsins. Safnritið inniheldur ekki bókina The Fate of the Artist frá árinu 2006. 

Campbell hefur sagt að það sé vegna þess að þegar safnritið kom út hafi The Fate of the Artist 

enn verið fáanleg hjá útgefanda.134 Af því leiðir að í doðrantinn sem Campbell hefur sett 

saman úr lífi sínu í myndasögum vantar fyrstu Alec-bókina sem er yfirlýstur skáldskapur. The 

Fate of the Artist er auk þess fyrsta Alec-bókin sem er í lit og hún brýtur upp hið 

margumrædda Alec-form af mun meiri ákveðni en hægt væri að áætla eftir lestur After the 

Snooter, sem birtist einungis fjórum árum áður. 

Í The Fate of the Artist tvístrar Campbell auk þess einingu sjálfs sín sem höfundar og 

klýfur í sundur einingu höfundar, sögumanns og aðalpersónu, sem hann hefur þá nýverið 

soðið saman, í bókinni After the Snooter. Líkt og minnst var á í síðasta kafla segir Lejeune að 

fornafnið „ég“ geti verið hlutverk eins og hvert annað og höfundurinn geti einungis „kvittað 

undir“ sannferði sögunnar með því að sameina höfund, sögumann og aðalpersónu undir sama 

nafni, það er að segja sínu eigin nafni.135 Það má segja að í The Fate of the Artist sé Campbell 

gagntekinn af hugmyndinni um sjálfan sig, Eddie Campbell, sem hlutverk, órætt samansafn af 

minningum og skrifum sem allir í kringum hann túlka eftir sínu eigin höfði. Eftir að hafa 

eignað sér sögurnar af Alec MacGarry nokkrum árum áður og gefið út heila bók þar sem 

Eddie Campbell kemur fram í eigin persónu hverfur hann nú af sviðinu. Lungann úr bókinni 

birtist „Eddie Campbell“ einungis sem titlaður höfundur bókarinnar, punkturinn sem allt snýst 

um en er þó hvergi sjáanlegur: listamaðurinn in absentia. Hann finnst svo að lokum dauður, 

nema hvað. Það er hægt að rekja niðurbrot Campbells á þessum þremur hlutverkum ritara 

sjálfsævisögunnar lið fyrir lið, fyrst stöðu hans sem sögumanns, þá aðalpersónu og loks 

höfundar verksins. 

                                                 
134 Mautner 2009. 
135 Lejeune 1975: 9. 
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Fyrst um sögumanninn. Söguþráður bókarinnar er í stuttu máli þessi: Campbell hverfur 

sporlaust, lögreglan hefur leit og finnur hann loks látinn, hlutaðan niður í svarta ruslapoka inni 

á bókasafni. Í ljós kemur að morðinginn er vinur Campbells, Michael Evans. Sagan af 

rannsókn lögreglunnar blandast saman við sögur af daglegu lífi Campbell-fjölskyldunnar, 

viðtali við Hayley Campbell, sögur af meira og minna gleymdum listamönnum, og uppgerðar-

dagblaðaskrítlum sem nokkrar eru eignaðar höfundinum „A. Humorist“. Bókinni lýkur síðan 

með sjö síðna eftirmála, myndasöguaðlögun Campbells á smásögunni The Confessions of a 

Humorist eftir O. Henry. Skrítlurnar eru settar fram sem eftirprentanir á síðum dagblaða, og 

sumstaðar má lesa brot úr texta fréttarinnar sem á að hafa birst við hlið þeirra.136 Sögurnar af 

Campbell-fjölskyldunni og gleymdu listamönnunum birtast í formi myndasagna, þær 

fyrrnefndu fylgja meira og minna hinu hefðbundna Alec-formi, en ólíkt fyrri Alec-sögum eru 

þær vatnslitaðar (13-4, 38-9), þær síðarnefndu taka á sig öllu frjálslegra form (8-9, 60-1). Það 

sama á við um O. Henry söguna. Viðtalið við Hayley Campbell er einskonar myndasaga sem 

samanstendur af ljósmyndum af henni í ýmsum stellingum og prentuðum texta sem er 

eignaður ýmist henni eða „viðmælanda“ (16-7). Loks er sagan af rannsókninni sögð í prósa, 

með einstaka ljósmyndum og teikningum inn á milli (6-7, 10-1). Allir þessir þræðir 

bókarinnar tengjast sín á milli og eiga allir sinn sögumann, og enginn þeirra er Campbell 

sjálfur.  

Þá um persónuna Eddie Campbell eins og hún kemur fram á síðum bókarinnar. 

Undirtitill bókarinnar er An Autobiographical Novel, with Typographical Anomalies, in which 

the Author does not appear as Himself. Með öðrum orðum fjallar bókin um Campbell, sem 

nefnir sjálfan sig sem höfund bókarinnar (og bætir við mynd af sér á titilsíðu hennar), en hann 

kemur ekki fram í eigin persónu. Í hans stað birtist leikarinn „Mr. Siegrist“, en hann leikur 

hlutverk Campbells í sviðsetningu sagnanna úr daglegu lífi Campbell-fjölskyldunnar. Í The 

Fate of the Artist eru raunveruleg atriði úr lífi Campbell-fjölskyldunnar sett fram sem 

upptökur á sjónvarpsþáttum, byggðum á ævi Campbells. Hann setur þar nokkurt 

spurningarmerki við sína eigin endursögn og túlkun á raunverulegum atburðum, sem hann 

hefur stundað í bókum sínum fram að því og gerir enn. Þannig byrjar sú fyrsta af þessum 

sögum á mynd af Siegrist sem stendur fyrir framan spegil og greiðir aftur hárið, á spegilinn er 

límd mynd (eða teikning) af Campbell. Fyrir ofan stendur: „In this reconstruction, Eddie 

Campbell is played by Mr. Siegrist“ (13). Að öðru leyti gengur sagan fram eins og hver önnur 

Alec-saga, með hæglátum augnablikum úr hversdeginum á snyrtilegum níu ramma síðum. 

                                                 
136 Campbell 2006: 40, 60. Framvegis í þessum kafla vísa ég til bókarinnar innan sviga í meginmáli. 
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Auðvitað skiptir litlu eða engu máli fyrir sjálfa frásögnina hvort teikningin á síðunni á að 

merkja Campbell sjálfan eða leikara sem lítur nákvæmlega eins út og hann, í hvorugu tilfelli 

er um að ræða manneskjuna Eddie Campbell. Hann bendir á þetta með því að setja sem svo að 

innan eftirmyndarinnar leynist önnur eftirmynd og innan endursagnarinnar önnur endursögn, 

og dregur þannig í efa bein tengsl höfundar sjálfsævisögunnar við persónu sjálfs sín. 

Hlutverk Campbells sem höfundar verksins og fyrri sjálfsævisögulegra verka er einnig 

rifið niður, eða öllu heldur gert merkingarlaust í stærra samhengi. Í þriðja kafla var rætt um 

túlkun John Sturrock á sjálfsævisögunni sem verkfæri höfundarins til að samþætta sína eigin 

persónu í augum umheimsins, að kynna sjálfan sig sem eina persónu með eigin rödd, frekar en 

samtíning úr misvísandi frásögnum annarra. Í sjálfsævisögunni væri auk þess að finna 

hugmyndina um ævistarf: Að þegar litið væri til baka yfir langa og viðburðaríka ævi mætti 

finna tilgang sem listamaðurinn hefði alla tíð stefnt að, hvort hann gerði sér grein fyrir því 

eður ei.137 Í The Fate of the Artist er bókinni sjálfri tvístrað eins og áður segir og frásögninni 

eða „minningunni“ um Campbell er tvístrað um leið. Staðhæfingar um hann og sögur úr lífi 

hans koma nú ekki frá honum sjálfum heldur eiginkonu hans, börnum, vinum og morðingja. 

Þær upplýsingar hafa jafnan ekkert að gera með líf hans sem listamanns (þ.e. ævistarfið) en 

snúast frekar um hversdagslegan pirring innan veggja heimilisins: Hvernig hann púslaði 

saman hljómflutningstækjunum inni í svefnherbergi (52), hversu manískur hann var í 

tengslum við geisladiskasafnið sitt (10-2 og 57) eða að hann hafi aldrei nennt að láta gera við 

ísskápinn (42). Í þau skipti sem vikið er að myndasögunum hans er það til að kvarta yfir því 

að hann hafi sífellt verið að skilja eftir sig teikningar hingað og þangað (16) eða að hann hafi 

móðgað vin sinn með því að byggja persónur sínar á honum (79). Á aðeins einum stað í 

bókinni er minnst á eitt af sjálfsævisögulegum verkum hans og þá til þess að sýna að 

eiginkonu hans sé slétt sama um þau (6). Þannig er hans eigin orðum ýtt til hliðar og fólkið 

sem þekkti hann segir hvert sína sögu, sem hverfast flestar um það að hann hafi verið 

óþolandi nöldurseggur en ævistarf hans sem myndasöguhöfundur og ritari sjálfsævisagna er 

svo gott sem gleymt. Sögurnar af gleymdu listamönnunum undirstrika þetta: Áður en 

Campbell hvarf á hann að hafa orðið hugfanginn af lítt þekktum listamönnum (6). Þar segir 

meðal annars af tónskáldinu Johann Schobert, sem var samtíðarmaður Mozart og samdi 

fjölmarga konserta og sinfóníur en er aðallega minnst fyrir það hvernig hann lést: hann lét 

elda fyrir sig og fjölskyldu sína baneitraða sveppi sem hann hélt fram að væru ætir (8); og 

myndasöguhöfundinum Tad Dorgan, sem sé best þekktur fyrir að hafa fundið upp á nafninu 

                                                 
137 Sturrock 1993: 6. 
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„hot dog“ fyrir pylsu í brauði, þótt það sé líklega ekki rétt (69). Um allan heim finnast 

höggmyndir, segir í þessum hluta bókarinnar, styttur sem púslað hefur verið saman úr öllum 

áttum til þess að mynda heild úr brotunum (60-1) en það byggir allt á getgátum og 

listamennirnir sjálfir eru löngu horfnir: „The world takes the artist’s work and does what it 

will with it“ (70), segir sögumaður á einum stað. 

Allt er þetta tilbúningur Campbells, þar sem sjálfsævisagnaritarinn ímyndar sér hvernig 

það væri að vera ýtt til hliðar og birtast heiminum einungis í frásögnum og túlkunum annarra. 

Það mætti því segja að höfundurinn sé meira áberandi en nokkru sinni í The Fate of the Artist 

þar sem hann hefur þó reist fjölmörg skilrúm á milli sín og lesandans. Ef til vill væri réttara að 

segja að hann birtist lesandanum nú í speglasal, þar sem hann er víða sýnilegur en hvergi til 

staðar. Það er engu líkara en The Fate of the Artist birtist sem andsvar Campbells við After the 

Snooter og þeirri nánu sjálfsmynd höfundar sem hann birtir þar. Eftir að hafa komið sér æ 

betur fyrir í eigin persónu og hlutverki sögumanns í sjálfsævisögulegum myndasögum sínum 

fram að þessu kúvendir Campbell með skáldaðri ævisögu sem bendir á glufurnar í 

höfundarmynd fyrri bóka, en meira um það hér á eftir. Um leið má í After the Snooter sjá 

vísbendingar um margt af því sem springur svo að segja út í The Fate of the Artist. Þar má 

nefna einblöðungana, þar sem Campbell býr til nokkurskonar dagblaðaskrítlur úr samtölum 

við fjölskyldu sína og vini, og þá afslöppuðu afstöðu sem hann sýnir þar til notkunar á 

skáldskap í bland við veruleika. 

 

5.2 - Skrítlur og eftirlíkingar 

Skrítlurnar sem birtast hér og þar á síðum The Fate of the Artist nefnast Our Problem Child, 

Otherwise, Angry Cook, Theatricals, Granddad, Bernie the Boob og Honeybee. Þær þrjár 

fyrstu eru stælingar á samskiptum Campbells við börnin sín, þar er Hayley Campbell 

auðþekkjanleg sem hin illa matargerðarkona og Campbell sjálfur í Otherwise og Our Problem 

Child. Sú fjórða í röðinni sýnir leikarana sem túlka aðrar persónur bókarinnar, aðallega herra 

Siegrist. Granddad virðist vera stæling á tengdaföður Campbells og Bernie the Boob fjallar 

um eiginmanninn úr síðastnefndu skrítlunni, Honeybee. Honeybee er sú fyrirferðarmesta en 

hún virðist sýna skopstælda mynd af samlífi Campbell-hjónanna: Til dæmis kalla Campbell-

hjónin hvort annað „honeybee“ í fyrstu sögu bókarinnar um þau (14) og slagsmálin í síðustu 

Honeybee-skrítlunni (85) eiga sér skýra hliðstæðu í sögu af rifrildi Campbell-hjónanna fyrr í 

bókinni (45). Þrátt fyrir þetta svipar Honeybee-hjónunum alls ekki til fyrirmynda sinna, 

þveröfugt við hinar skrítlur bókarinnar (sjá mynd nr. 55 í viðauka). Auk þess er skrítlan sú 
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eina sem er merkt með nafni höfundar, en sá kallast „A. Humorist“. Hún sker sig því 

hálfpartinn úr, þar sem orð og atburðir hennar eiga sér hliðstæður í öðrum hlutum bókarinnar 

en henni er samt sem áður skapaður aðskilinn myndheimur. Skrítlan sýnir hjónabandið sem 

skotgrafahernað, hjónin munnhöggvast þar til upp úr sýður og karlinn („Bernie the Boob“) 

flytur út, en síðasta skrítlan sýnir hrein og klár áflog þeirra á milli. Skotin á milli hjónanna 

gætu virst meinlaus eða góðlátleg í stærra samhengi, líkt og raunin er með sumar sögurnar af 

Campbell-hjónunum, en það samhengi er ekki til staðar. Persónur Honeybee-hjónanna eru 

hvergi annarstaðar til en í þessum stuttu skrítlum og þær verða aldrei neitt meira en einfaldar 

skopmyndir. 

Hér í fjórða kafla var fjallað um einblöðunga Campbells og hvernig þeir standa 

hálfpartinn utan við samhengi hinna stærri sagna. Lesandinn þekkir persónur Campbells og 

fjölskyldu hans úr stærri sögunum og þær verða því alltaf eitthvað meira en eintómar 

skopmyndir. Það hins vegar er ekki hægt að segja að sögur einblöðunganna ljái stærri 

sögunum eitthvað víðara samhengi, né heldur að atburðir þeirra hafi langvarandi áhrif sem 

hægt sé að merkja í öðrum sjálfsævisögulegum frásögnum Campbells. Í skrítlum The Fate of 

the Artist og þá allra helst Honeybee stígur Campbell svo að segja skrefið til fulls. Þar eru 

komin sögusmælki sem má e.t.v. sýna fram á að eigi sér einhverja fyrirmynd í 

raunveruleikanum en þau tilheyra sinni eigin veröld og lúta sínum eigin lögmálum, mynd- og 

söguheimur þeirra er allur annar en líta má í sjálfsævisögulegum myndasögum Campbells og 

öðrum hlutum The Fate of the Artist. Campbell gefur í skyn tengsl á milli Honeybee-hjónanna 

og sín og konu sinnar en getur umfram það fabúlerað um samband þeirra og árekstra að vild. 

Skrítlurnar njóta þess samhengis sem fyrri frásagnir Campbells af sér og konu sinni veita 

þeim, en þó er ekkert orsakasamband þar á milli. Þarna er í raun komin þokkaleg skilgreining 

á sjálfsævisögulegu skáldsögunni (eða myndasögunni), svo vísað sé í undirtitil bókarinnar. 

Sá skáldskapur eða tilbúningur sem kemur fyrir í öðrum hlutum The Fate of the Artist er 

einnig af öðrum toga en sá sem finna má til dæmis í After the Snooter. Þar færir Campbell 

ímyndanir sínar og myndhverfingar inn í myndræna framsetningu síns eigin veruleika, en þá 

er skáldskapurinn einungis hliðarspor frá hinu hversdagslega lífi. Innan The Fate of the Artist 

er ekki gerður neinn greinarmunur á ímyndun og veruleika, frásögnin öll er mörkuð 

einhverskonar tilbúningi eða sviðsetningu, sem sést best á því hvernig „leikarar“ eru fengnir í 

hlutverk teiknaðra persóna og myndatökulið fylgjast með „endursköpun“ daglegs lífs (8 og 

45). Tilgangur Campbells með þessu virðist engu að síður vera sá sami í báðum bókunum, 

það er að draga upp nánari mynd af sjálfum sér, að gera grein fyrir hugsanagangi sínum og 

lífssýn. The Fate of the Artist gengur einfaldlega mun lengra, þar sem Campbell hittir að 
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lokum Guð almáttugan og fær að gægjast bakvið tjöld sköpunarverksins. Eins og fjallað var 

um hér í þriðja kafla gerir Georg Lukács skýran greinarmun á hinu dramatíska og hinu 

hversdagslega í grein sinni „The Metaphysics of Tragedy.“ Sannleikann, segir hann, er að 

finna í skáldskapnum fremur en ógreinilegri flækju tilviljanakenndra tenginga 

hversdagsleikans, vegna þess að í skáldskapnum öðlast hvert orð og hver athöfn 

manneskjunnar ákveðinn tilgang. Innan hins lifaða lífs getur manneskjan upplifað þessa 

tilfinningu tilgangs og sannleika í rofum innan hins hversdagslega sem mætti helst kalla 

kraftaverk, eða að komast í snertingu við Guð: 

 
Only the miracle, however, has reality before the face of God. For God there is no relativity, no 

transition, no nuance. His glance robs every event of all that is temporal and local about it. Before 

God, there is no difference between seeming and substance, appearance and idea, event and 

destiny. The question of value and reality loses all its meaning: before the face of God, value 

creates reality and does not have to be dreamed or imagined as reality. This is why every true 

tragedy is a mystery play. Its real, central meaning is a revelation of God before the face of God.138 

 

Í þessum rofum hins daglega lífs slitna öll tengsl við fortíð og framtíð, við nánasta umhverfi 

og blæbrigði hins almenna. Þar er enginn munur á milli þess sem virðist vera og þess sem er, 

á milli hugmyndar og birtingar hennar í veruleika, þetta augnablik kraftaverksins er sísanna 

(e. tautology) þar sem táknmynd og táknmið eru eitt og hið sama. Þessi lýsing Lukács á 

kraftaverkinu á vel við hápunkt The Fate of the Artist, þar sem Campbell hittir Guð. Það 

byrjar á því að Campbell lendir í flugslysi og kemst á land á eyðieyju (58-9) en næst þegar 

hann birtist gengur hann með Guði, sem er vaxlitaður spýtukarl (81, sjá mynd nr. 56 í 

viðauka). Campbell biður Guð um að sýna sér hvernig sé umhorfs bakvið veruleikann og Guð 

lætur það eftir honum. Þá kemur í ljós að tilveran er sett saman rétt eins og Campbell grunaði, 

úr málningarslettum, öryggisnælum og límbandi: „I knew it! all of existence is held together 

with paper clips and sticky tape“ (82, sjá mynd nr. 57 í viðauka). Þarna hefur persónu 

Campbells verið kippt út úr orsakasamhengi bókarinnar, úr fortíð hennar, framtíð og nánasta 

umhverfi, þar sem fundur þeirra Guðs á sér stað á annars auðri blaðsíðu eftir að Campbell 

finnst látinn. Þar hittir hann fyrir sína eigin hugmynd um Guð, en eins og kemur fram í 

viðtalinu við Hayley Campbell fékk höfundurinn dóttur sína til að vaxlita mynd af Guði fyrir 

myndasögu þegar hún var átta ára og frá því hefur Guð lifað með fjölskyldunni sem vaxlitaður 

spýtukarl. Hugmyndin um Guð og birting hans innan veruleika persónunnar er því einn og 
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sami hluturinn. Campbell fær þannig staðfestingu á heimssýn sinni frá Guði, sem hann 

skapaði sjálfur, um að veröldin sé mynduð úr sömu frumefnum og finna má á teikniborðinu 

hans: vatnsmálningu, límbandi og bréfaklemmum. Bakvið yfirvarpið hangir tilveran saman á 

„litlu hlutunum“ rétt eins og heimili Campbell-fjölskyldunnar, sem fram hefur komið að 

innihaldi reddingar á borð við „ísskáps-handklæðið,“ „síma-sokkinn“ og leka kranann sem 

Campbell lagaði með einhverskonar „teygju ástarlífsins“ (42). 

Þarna upplifir persóna Campbells sannarlega kraftaverk, sem er eins og Lukács lýsir því 

rof í hinni hversdagslegu tilveru og því aðeins að finna í skáldskap og hugarórum. Engu að 

síður festir þetta kraftaverk hinn hversdagslega veruleika Campbells í sessi, að minnsta kosti 

fyrir honum sjálfum. Listamaðurinn sem er sagður fyrirlíta list sína, lesendur sína og sjálfan 

sig í byrjun bókarinnar (3) tekur nú andköf yfir mikilfengleika sköpunarverksins: „It’s 

glorious! The majesty of God’s humor!“ (83). Á þversagnarkenndan hátt býr þessi 

mikilfengleiki í ófullkomleika, í því að bakvið blekkingu kraftaverksins búi hinn 

hversdagslegi veruleiki heimilis og vinnu. Staðfesting eða ef til vill réttlæting („I knew it!“) 

hinnar raunsönnu, meira og minna realísku og umfram allt hversdagslegu heimsmyndar hinna 

sjálfsævisögulegu sagna Campbells stendur utan við þá sömu heimsmynd og til þess eru 

leikur, niðurbrot og sviðsetning The Fate of the Artist gerð, til þess að skapa rými fyrir þessa 

réttlætingu. Í orðum Campbells sjálfs, úr bókinni How to Be an Artist, er hér logið í þágu 

sannleikans.139 

Enn og aftur leitum við til Lejeunes til að varpa ljósi á þetta atriði. Í „Sjálfsævisögulega 

samningnum“ ræðir hann þá gömlu tuggu að skáldsagan sé á einhvern hátt sannari eða meira 

ekta heldur en sjálfsævisagan þegar að því kemur að lýsa innra lífi höfundarins. Lejeune tekur 

ekki öndverðan pól í hæðina heldur vill hann meina að skáldsögur þeirra höfunda sem á annað 

borð riti sjálfsævisögur séu ómissandi þáttur í því sem hann kallar „hið sjálfsævisögulega 

rými.“140 Hann spyr hvernig hægt væri að hefja leit að sannleikanum um sjálfið, sem á að 

heita falinn í skáldsögunni, hafi höfundurinn ekki lagt línurnar í sjálfsævisögulegum skrifum 

sínum. Það sem skáldsagan birtir hlýtur með öðrum orðum að vera það sem sjálfsævisagan 

reynir að fanga: 

 
What is this “truth” that the novel makes more accessible than autobiography does, except the 

personal, individual, intimate truth of the author, that is to say, the truth to which any 

autobiographical project aspires? So we might say, it is as autobiography that the novel is declared 
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the truer. The reader is thus invited to read novels not only as fictions referring to a truth of “human 

nature,” but also as revealing phantasms of the individual.141 

 

Þannig er tómt mál, segir Lejeune, að nefna annað bókmenntaformanna sannara hinu. Í 

skrifum sjálfsævisagnahöfundarins ganga þau saman í hinu sjálfsævisögulega rými, þar sem 

höfundinn er ekki að finna öðru hvoru megin heldur beggja vegna. Ævi hans og innra líf má 

lesa úr bæði sjálfsævisögum höfundarins og skáldsögum, „sannleikann“ er að finna þar sem 

línur beggja skarast.142 

Í skáldsögunni færir höfundur sjálfsævisögunnar fram eitthvað um sjálfan sig sem hann 

hefur áður reynt að sýna en getur ekki einhverra hluta vegna, þess í stað dregur hann upp vofu 

eða tálmynd af sjálfum sér innan skáldskapar. Þetta orðalag Lejeunes á vissulega vel við The 

Fate of the Artist þar sem Campbell neitar að koma fram í hlutverki sjálfs sín en draugur hans 

eða andi liggur yfir verkinu, þar sem hann hlýtur þrátt fyrir allt að bera ábyrgð á öllu saman. 

Línur fyrri sjálfsævisagna Campbells og þessarar skálduðu sjálfsævisögu skarast í senunni þar 

sem hann hittir Guð. Sá síðarnefndi segir: „I’ve noticed that humor has always been a big deal 

with you. You’d like everything to reflect the great cosmic joke that you imagine to be behind 

all existence,“ og Campbell spyr á móti: „Isn’t it?“ (81). Brandarinn sem um ræðir er sá að 

það sé engin óskiljanleg, yfirnáttúruleg regla að baki veröldinni, sem hægt sé að nálgast með 

reglum, flokkunarkerfum, listformum o.þ.h. (83). Ekki að í lífinu felist engin merking heldur 

að þar felist engin æðri merking, eitthvað háleitara, göfugra og raunverulegra heldur en 

dagleg upplifun manneskjunnar leiðir í ljós. Að það sé ekki hægt að flýja hversdaginn, með 

orðum Lefebvres. Það er þessi sýn sem Campbell setur fram í fyrri bókum sínum en færir 

aldrei í orð, enda vart hægt að segja með vissu að ekkert búi bakvið tjöld veruleikans án þess 

að hafa gáð, en það hefur hinn sjálfsævisögulegi, sanni Campbell hefur vitaskuld ekki gert. 

Í umfjöllun um sjálfsmyndir Campbells í öðrum kafla var komið að lýsingu Charles 

Hatfields á muninum á sjálfsævisögu í prósa annars vegar og í myndasögu hins vegar. Hann 

bendir á að höfundur sjálfsævisögulegrar myndasögu sé sífellt að setja sjálfan sig á svið, þar 

sem sagan sýni hann í ramma sem persónu innan um aðrar persónur. Hin myndræna hlið 

sögunnar sé með öðrum orðum aldrei fullkomlega „frá hans sjónarhorni,“ höfundurinn ímyndi 

sér sjálfan sig utan frá og inn, öfugt við höfund prósafrásagnar í fyrstu persónu sem sýni 

heiminn innan frá og út.143 Hér liggur hundurinn svo að segja grafinn, þar sem þróunin í 
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sjálfsævisögulegum myndasögum Campbells hefur verið frá því að sýna sjálfan sig sem 

persónu í hlutlægum veruleika The King Canute Crowd yfir í að varpa fram sínum eigin 

huglæga veruleika í After the Snooter og að lokum The Fate of the Artist – að færast inn á við 

til að horfa út. Áherslan á hið hversdagslega líf færist um leið frá hreinni eftirlíkingu yfir í 

persónulegri hugleiðingar líkt og kemur fram í togstreitunni á blöðum Graffiti Kitchen og 

skammstöfunum á borð við einblöðungan After the Snooter. Sannfæringin sem þetta leiðir allt 

að, sjálfur endahnúturinn þar sem Campbell hittir Guð, á sér hvergi stoð í hlutlægum 

veruleika og Campbell finnur honum ekki stað öðruvísi en innan skáldskapar. Þar er kominn 

sannleikurinn, sú réttlæting Campbells sem sjálfsævisögulegar bækur hans hafa ekki fangað. Í 

The Fate of the Artist skapar hann stælingu á sinni eigin veröld og sinni eigin upplifun, álíka 

þeirri stælingu sem hann setur fram í skrítlunum sem áður var minnst á. Innan þessa 

hliðarheims The Fate of the Artist hættir hann að sviðsetja sjálfan sig og tekur á sig hlutverk 

vofunnar í textanum, draugsins í gangverki skáldskaparins. Þar setur hann eftirlíkingu sína á 

svið í sinn stað og færir í orð skáldaða hugljómun, staðfestingu sem endurómar innan 

sjálfsævisögulegs rýmis Alec-sagnanna. 

Í raun má segja að með þessari stöðugu áherslu á eftirlíkingar, sviðsetningu og glötuð 

eða gleymd frumrit færi Campbell sjálfsmynd yfir á svið líkneskisins. The Fate of the Artist er 

hvort í senn athugasemd við fyrri bækur Campbells og afleiðing af þeim. Að því leyti svipar 

henni meira en lítið til kvikmyndaaðlögunar myndasagna Harvey Pekars, American Splendor, 

en grein Jason Sperbs um myndina var rædd í fyrsta kafla. Kvikmyndin Amerian Splendor, 

segir Sperb, neitar að vísa til frummyndar persónu Harvey Pekars: „the film refuses to present 

audiences with the definitive Harvey Pekar.“144 Persónu Pekars er þar þvert á móti tvístrað, 

ekki síst með vísan til allra hinna mismunandi eftirmynda hans í myndasögunum, til þess að 

sýna fram á að hið sjálfsævisögulega sjálf Pekars hefur alltaf verið eftirlíking í verðandi. 

Kvikmyndin sýnir því ekki eftirmynd Pekars heldur umbyltir hún eftirmyndunum, segir 

Sperb: hún sýnir Pekar sem líkneski, póststrúktúralíska eftirlíkingu sem á sér enga frummynd, 

líkt og því er lýst í kenningum Baudrillards.145 Sperb vísar í Gilles Deleuze í þessu sambandi 

og bók hans The Logic of Sense (1969), þar sem hann skilgreinir eftirlíkinguna og líkneskið 

sem andstæður: 

 
The artificial and the simulacrum are not the same thing. They are even opposed to each other. The 

artificial is always a copy of a copy, which should be pushed to the point where it changes its 
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nature and is reversed into the simulacrum (the moment of Pop Art). Artifice and simulacrum are 

opposed at the heart of modernity, at the point where modernity settles all of its accounts, as two 

modes of destruction: the two nihilisms. For there is a vast difference between destroying in order 

to conserve and perpetuate the established order of representations, models, and copies, and 

destroying the models and copies in order to institute the chaos which creates, making the 

simulacra function and raising a phantasm - the most innocent of all destructions, the destruction of 

Platonism.146 

 

Eftirlíking eftirlíkingarinnar, hið óekta, vísar ávallt til frummyndarinnar og gerir að engu það 

sem liggur utan við hina platónsku hefð eftirmyndunarinnar; sköpun líkneskisins gerir hins 

vegar að engu bæði fyrirmyndir og eftirlíkingar og gefur færi á „skapandi óreiðu,“ þar sem 

vísun til frummyndar er óhugsandi. Í umfjöllun Sperbs er líkneski Pekars svar 

kvikmyndagerðarmannanna við spurningunni um höfund og viðfang, nokkuð sem hlýtur að 

bera á góma í aðlögun annars og þriðja aðila á sjálfsævisögulegu verki. Það táknar 

ómöguleika þess að fanga viðfangið og hinn margumrædda „dauða höfundarins“ í hinum 

póststrúktúralíska skilningi, þar sem persóna höfundarins stendur alfarið utan við textann og 

það „að gefa texta Höfund er að setja honum takmörk, að veita honum endanlegt táknmið og 

loka skrifunum,“147 svo vitnað sé í grein Roland Barthes. Að sama skapi er The Fate of the 

Artist viðbragð Campbells við því sem kalla mætti hans persónulegustu sjálfsævisögulegu 

myndasögu, After the Snooter. Í þeirri bók stígur hann fram undir eigin nafni og lýsir þar með 

yfir mikilvægi sínu (í raun embætti sínu) sem persónu höfundarins í sköpun 

sjálfsævisögunnar, hann lokar með öðrum orðum skrifunum samkvæmt hinni 

sjálfsævisögulegu hefð. Með skáldskap The Fate of the Artist og því vandlega uppbroti sem 

áður er lýst – þar sem Campbell bendir á eftirlíkingar innan eftirlíkinga í persónum og 

sögumönnum frásagnar af sjálfum sér – neitar hann að vísa til yfirvalds frummyndarinnar og 

birta lesandanum endanlega mynd af Eddie Campbell. Þess í stað færir hann lesandanum hina 

skapandi óreiðu þar sem Eddie Campbell, höfundur bæði guðs og veraldar bókarinnar, er 

dauður. 

Þar er komin þverstæða hugljómunarinnar, kraftaverksins undir lok bókarinnar: Til þess 

að hugljómunin megi henda persónuna Campbell og koma fyrir á síðum höfundarins 

Campbells þarf höfundurinn að „falla frá“ og persónan að vera eftirlíking á leiksviði, þar sem 

kraftaverkið tilheyrir veröld skáldskaparins. Aftur á móti er þessari hugljómun ætlað að vera 

punkturinn aftan við áralanga framsetningu á sjálfsævisögulegum, hversdagslegum veruleika, 

                                                 
146 Deleuze 1990: 265-6. Áherslur Deleuzes. 
147 Barthes 1991: 178-9. 
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sem Campbell dregur í efa með niðurrifsstarfsemi sinni í The Fate of the Artist. „Viðtakandi“ 

hugljómunarinnar er því eitthvað meira en eftirlíking – honum hefur verið snúið yfir á svið 

líkneskisins, í orðum Deleuzes – en frummynd sjálfsmyndarinnar sem birtist í fyrri bókinni er 

heldur ekki til staðar. Sannleikurinn er sá að Campbell vill bæði geta sleppt og haldið. Hann 

vill bæði geta róið á mið hins hversdagslega, þar sem hann sjálfur er staðfesting lesandans á 

veruleika frásagnarinnar, sem og skapandi óreiðunnar sem útilokar hann. Kenning Lejeunes 

um samband sjálfsævisagna og skáldsagna í hinu sjálfsævisögulega rými höfundarins er 

hentug en skilin á milli þessara bókmenntagreina, eins og hann útskýrir þau, eru skörp. Þau 

eru „annaðhvort/eða“: Höfundurinn á að gefa til kynna að sagan sé sönn, með einum eða 

öðrum hætti, og bæði sögumaður og aðalpersóna eiga að heita sama nafni og höfundurinn. 

„Autobiography does not include degrees: it is all or nothing,“ segir hann.148 Skáldaða frásögn 

þar sem aðalpersóna og höfundur heita sama nafni flokkar hann sem sjálfsævisögulega, en um 

leið sem lygi,149 sem gæti ekki verið fjarri sanni í tilfelli The Fate of the Artist, sem leggur 

áherslu á skáldlega umgjörð og sjálfsævisögulegan sannleika. Bókin nærist með öðrum orðum 

á þverstæðunni sem Lejeune neitar að viðurkenna. 

Sjálfsævisögulegri vídd The Fate of the Artist er betur lýst með orðum Jared Gardners, 

en grein hans um sjálfsævisögulegar myndasögur var einnig rædd í fyrsta kafla. Gardner segir 

myndasöguna – með sínum gloppóttu, teiknuðu eftirlíkingum af veruleikanum – ófæra um að 

fanga hlutlægan sannleika en að í því felist um leið gullið tækifæri: Að frábiðja sig kröfunni 

um hlutlægan sannleika og endurskilgreina hinn sjálfsævisögulega sannleika eins og hann 

birtist í myndasögurammanum. 

 
The auratic nature of autobiographical truth is worth defending – indeed it must be defended – 

even as the fictional meditations of that truth must be simultaneously acknowledged, not as a fall 

from grace but as a paradoxical but equally valid “truth.” It is the graphic memoir that best allows 

for this simultaneous claim of autobiography and fiction, and for the simultaneous demand of the 

reader for both distance and identification.150 

 

Þetta er sjálfsævisagan sem „bæði/og“ í stað „annaðhvort/eða“, þar sem höfundurinn getur 

lifað sem draugur innan bókar sem fjallar um dauða hans og heyrt frá Guði sjálfum að það 

finnist ekkert handan hversdagsleikans. Í The Fate of the Artist rennur hversdagslegt, hlutlægt 

sjónarhorn listamannsins saman við æ persónulegri yrðingu höfundar sjálfsævisögunnar og 

                                                 
148 Lejeune 1989: 13. 
149 Sama: 17. 
150 Gardner 2008: 22. 
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Campbell smíðar sinn eigin sjálfsævisögulega sannleika úr því sem er hendi næst.
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Niðurlag 

 
Frásagnir Campbells snúast að mestu leyti um kráarröltið, vinnuna, heimilislífið, samtöl við 

börn og vini. Eins og rætt var í fyrsta kafla hafa höfundar sjálfsævisögulegra myndasagna, 

sem og margir þeirra sem rannsaka sögurnar, verið uppteknir af hinu trámatíska eða uppbroti 

hins daglega lífs. R. Crumb talar um algert frelsi og veltir sér upp úr forinni, Justin Green líkir 

myndasögusíðunni við skriftaklefa, Spiegelman og sporgöngumenn hans leggja áherslu á 

hamfarir, kúgun og dauða. Gillian Whitlock og Julia Watson sjá í formi myndasögunnar tæki 

til að orða – og mynda – trámatískar frásagnir á áhrifaríkari hátt en áður. Whitlock bætir við 

að eftir árásirnar í New York þann ellefta september árið 2001 hafi myndræn miðlun á 

trámatískum atburðum snaraukist og myndasagan þannig náð fótfestu í geira hinnar 

trámatísku frásagnar. Jason Sperb og Jared Gardner benda einnig á mátt myndasögunnar í 

túlkun hins trámatíska. Reyndar miðast þær vangaveltur Gardners, sem vísað er til hér á 

undan, sérstaklega við myndasöguna sem miðil hins trámatíska sannleika, líkt og sá 

sannleikur færi sjálfsævisögulegu myndasöguna skör ofar öðrum myndasögum eða minni 

miðlum. En eins og sögur Harvey Pekars, forvera Campbells, sýna fram á getur hið daglega 

líf verið rétt eins margbrotið og áhugavert og hið trámatíska, og ekki síður sannleikans vert. 

Þegar litið er yfir sjálfsævisögulegar myndasögur Eddie Campbells má sjá hvernig hann 

fer úr skáld-skotinni sjálfsævisögu  yfir í sjálfsævisögulegar bækur þar sem hann gengur 

sífellt nær sjálfum sér og kvittar að lokum undir með eigin nafni í After the Snooter. Samhliða 

því slakar hann smám saman á hinum hlutlæga veruleika í myndheimi sagnanna og leyfir 

ímyndunum, draumum og myndhverfingum að blandast myndheimi hversdagslegs veruleika. 

Í umfjölluninni um The King Canute Crowd kom fram skilgreining Paul John Eakins á hinu 

sjálfsævisögulega sjálfi sem myndhverfingu: Ef sjálfið býr hvort tveggja í þeim sem sagt er 

frá og þeim sem segir –„mér“ og „mér“ – þá er hinn sjálfsævisögulegi gjörningur sá 

tilbúningur sem færir þessar tvær hliðar sjálfsins saman. The King Canute Crowd sýnir á 

vissan hátt smækkaða mynd af þróun þessarar myndhverfingar Campbells fram til After the 

Snooter. Á síðum þessarar fyrstu bókar fer Alec MacGarry úr þriðju persónu í þá fyrstu, 

sögumaðurinn rennur saman við aðalpersónuna og loks dregur Campbell lesandann í gegnum 

framrúðuna og inn í sína eigin nútíð – umhverfi þess sjálfs sem skrifar og teiknar síðasta 

kaflann átta árum eftir útkomu þess fyrsta. 

Uppbygging blaðsíðunnar, sjónarhornið og áferðin á sögunni kemur mjög sterklega 

fram strax í fyrstu sögu bókarinnar og sú framsetning helst meira og minna óbreytt út The 

King Canute Crowd (og að lokum After the Snooter). Áhersla Campbells á realisma og oft og 
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tíðum notalega fábreytni í myndmáli á stóran þátt í þeim hversdagslega, lifaða raunveruleika 

sem birtist á síðum bókarinnar en Campbell beitir ýmsum mismunandi brögðum til að miðla 

því til lesandans að sagan sem hann segir sé sönn. Allt tengist þetta veruleikakröfu Campbells, 

þar sem hinn hversdagslegi veruleiki er eins sannur og eins áríðandi og hvað annað – þó svo 

að spurningin um mikilvægi hversdagsins gagnvart hinu trámatíska eða hinu dramatíska sé 

aldrei færð í orð. Raunar má segja að með því að gera ekki ráð fyrir rofum í hinu daglega lífi 

innan The King Canute Crowd setji Campbell fram sýn sína á eigin veruleika með afgerandi 

hætti. Í fyrsta lagi endurspeglar bókin veruleika þar sem hið hversdagslega er óumflýjanlegt. 

Á þessu skerpir Campbell með endurtekningum, einsleitni og samruna vinnu og frístunda, 

sem einkenna hversdagslegt líf hins firrta nútímamanns eins og Lefebvre lýsir því. Í öðru lagi 

sýnir hann að sú tilvera sé hreint ekki hræðileg, hið lágstemmda líf sé þvert á móti ákjósanlegt 

og enn fremur í frásögur færandi. 

Í Graffiti Kitchen gerir Campbell meðal annars tilraun með myndhverfingu sjálfs sín, 

þar sem tillitsleysi hans og sjálfselska sveipa hann hami óargadýrs. Fyrst og fremst sýnir 

sagan þó togstreitu á milli annars vegar formsins sem Campbell hefur mótað og 

sjónarhornsins sem hann hefur tileinkað sér og hins vegar ástarsögunnar sem hann kemur ekki 

frá sér nema í „glóðheitum andardrætti.“ Til þess að nota líkingu Eakins má segja að þarna 

hitti sá Campbell sem tilheyrir The King Canute Crowd fyrir einhverja ókunnuga skepnu innra 

með sér en hið sjálfsævisögulega sjálf sem brúar bilið þar á milli leiðir að lokum til dauða 

hliðarsjálfsins Alec MacGarrys. Í skáldaða kaflanum „A Tale of Horror“ leggur Campbell 

þessa grímu sína til fimmtán ára á hilluna en eins og kemur fram í After the Snooter og The 

Fate of the Artist þá er innlimun myndhverfingarinnar inn í realískan veruleika 

sjálfsævisögunnar (sem hefst að nokkru leyti í Graffiti Kitchen) veigamikill hluti af þróun 

Campbells á forminu. 

Sögumaður og aðalpersóna myndasögunnar After the Snooter segir bæði frá nýliðnum 

atburðum í lífi sínu suður í Ástralíu sem og uppvaxtarárum sínum í Skotlandi. Hann færir 

sögusviðið bæði lengra aftur í tíma og (eðlilega) nær nútímanum. Hann kemur auk þess inn á 

tímabil klíku Knúts ríka og sýnir með því að saga Alec MacGarrys er saga hans sjálfs, Eddie 

Campbells. Um leið blandast frásögn hans af daglegu lífi ímyndunum og draumum, þar sem 

Campbell styrkist í sjálfsævisögulegri sjálfsmynd sinni og horfir í meira mæli inn á við. 

Fjarlægðin sem einkennir hina sjálfsævisögulegu myndlíkingu The King Canute Crowd, 

tengslin á milli persónunnar Campbells (sem upplifir) og sögumannsins Campbells (sem lítur 

til baka), hefur minnkað talsvert og sjónarhorn Campbells á umhverfi sitt  breyst eftir því: 

Umhverfi hversdagsins er ekki einungis hlutlæg eftirlíking (að miklu leyti þó) heldur spilar 
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hið huglæga nú æ meiri þátt í upplifun Campbells á hversdeginum – þar má sjá dæmi um 

ímyndanir persónunnar Campbells en einnig hughrif sögumannisins Campbells. 

John Sturrock ræðir réttlætingu sjálfsævisögulegra skrifa og finnur hana meðal annars í 

hlutverki sjálfsævisögunnar í því að draga upp eina ákveðna mynd af manneskjunni sem um 

ræðir. Þar sem margbrotið og ef til vill þverstæðukennt lífshlaup er sett í samhengi einnar ævi, 

sögu sem meðal annars sé hægt að stilla fram andspænis slúðri, meiðyrðum og þess háttar. 

Campbell gengur þvert á þetta með skálduðu sjálfsævisögulegu myndasögunni The Fate of 

the Artist. Réttlætingu hennar er að finna í tvístruninni, sögusögnunum og efanum. Á sviði 

þverstæðunnar finnur Campbell svo að lokum eitthvað sem vera má að hann hafi lengi leitað 

að. Þegar Campbell lítur loks andlit Guðs og spyr hvað búi að baki þessu öllu saman, leitar 

með öðrum orðum hinna hinstu raka, þá er það innan ramma skáldskapar sem hlutar markvisst 

í sundur sjálfsævisögulega sjálfsmynd höfundarins. Aftur á móti kemur þá í ljós að heimurinn 

hangir saman á reddingu, eins og Campbell grunaði allan tímann, hann er heimasmíð rétt eins 

og hans eigin heimili og reyndar eins og sá Guð sem færir honum fréttirnar. Hin hinstu rök 

tilheyra því sviði skáldskaparins en líkt og veröld listasögunnar og heimurinn allur eru þau 

samansett úr bútum héðan og þaðan úr hinum verulega, alltumlykjandi hversdagsleika. Þannig 

er það varla ljós skáldskaparins sem skín hér í gegnum myrkur hins lifaða, daglega lífs líkt og 

Lukács lýsir rofum hins hversdagslega, öllu heldur einhverjir hinna þúsund tilviljanakenndu 

þráða hversdagslífsins sem koma saman í skálduðu kraftaverki. Þar má sjá niðurstöðu þeirra 

víxlverkandi áhrifa hins hversdagslega sjónarhorns og hinnar æ persónulegri sjálfsmyndar 

sem rædd hafa verið á undanfarandi síðum: þverstæðan sem Campbell stendur uppi með á 

máluðu sviði The Fate of the Artist túlkar hans persónulegu skoðanir um hlutlægan veruleika, 

hún er í senn raunsæ og fjarstæðukennd, skálduð og sönn. Réttlæting Campbells og síðasta 

stig þróunar bæði sjálfsmyndar hans og myndrænnar framsetningar veruleikans eiga sér stað á 

sviði skáldskapar – og verða að eiga sér stað á sviði skáldskapar – til þess að túlka hina 

undursamlegu, hversdagslegu samsetningu tilverunnar eftir hans eigin höfði. 



109 
 

Heimildaskrá 

Frumheimildir 

Bechdel, Alison. 2006. Fun Home: A Family Tragicomic. Houghton-Mifflin, Boston og New 
York. 

Berman, Shari Springer og Robert Pulcini. 2003. American Splendor. Good Machine. 

Campbell, Eddie. 1975. Beem! - The Tale of Beem Gotelump. Útgáfa höfundar, [útg.stað 
vantar]. 

_____.1984. Alec: Episodes From the Life of Alec MacGarry. Escape, London. 

_____. 1990. The Complete Alec. Acme Press Ltd, London.  

_____. 1993a. Graffiti Kitchen. Tundra, Northampton.  

_____. 1993b. In the Days of the Ace Rock ‘N’ Roll Club. Fantagraphics Books, Seattle.  

_____. 2000. Alec: The King Canute Crowd. Eddie Campbell Comics, Paddington.  

_____. 2001a. Alec: How to Be an Artist. Eddie Campbell Comics, Paddington.  

_____. 2001b. Alec: Three Piece Suit. Eddie Campbell Comics, Paddington.  

_____. 2002. After the Snooter. Eddie Campbell Comics, Paddington.  

_____. 2006. The Fate of the Artist. First Second, New York og London.  

_____. 2009. Alec: “The Years Have Pants” (A Life-Sized Omnibus). Top Shelf Productions, 
Marietta. 

Clowes, Daniel. 2002. „Just Another Day...“ Twentieth Century Eightball. Fantagraphics 
Books, Seattle. 

Crumb, Robert o.fl. 1968. Zap 1,1. 

Crumb, Robert. 1992. „The Many Faces of R. Crumb.“ XYZ Comics. Krupp Comic Works, 
Milwaukee. 

Doyle, Arthur Conan. 1979. „J. Habakuk Jephson’s Statement.“ The Best Supernatural Tales 
of Arthur Conan Doyle. General Publishing Company, Toronto. 

Green, Justin. 2009. Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary. McSweeney’s, San Fransisco. 

Miller, Frank. 1986. Batman: The Dark Knight Returns. DC Comics, New York. 

Moore, Alan og Eddie Campbell. 2000. From Hell. Eddie Campbell Comics, Paddington. 



110 
 

Moore, Alan og Dave Gibbons. 1986. Watchmen. DC Comics, New York. 

Morgan, Edwin. 1996. Collected Poems. Carcanet Press, Manchester. 

Morrison, Grant og Chas Truog. 1991. Animal Man. DC Comics, New York. 

Pekar, Harvey ofl. American Splendor. 2003. Ballantine Books, New York. 

Pekar, Harvey, Joyce Brabner og Frank Stack. 2004. Our Cancer Year. Four Walls Eight 
Windows, New York og London. 

Sacco, Joe. 2000. Safe Area Goražde: The War in Eastern Bosnia 1992-95. Fantagraphics 
Books, Seattle. 

_____. Palestine. 2001. Fantagraphics Books, Seattle. 

Satrapi, Marjane. 2007. The Complete Persepolis. Pantheon, New York. 

Spiegelman, Art. 1977. „Maus.“ Funny Animals 1,1. 

_____. 1996. The Complete Maus: A Survivor’s Tale. Pantheon Books, New York. 

_____. 2004. In the Shadow of No Towers. Pantheon Books, New York. 

 

Eftirheimildir 

Barthes, Roland. 1990. „Dauði höfundarins.“ Spor í bókmenntafræði 20. aldar: Frá Shklovskíj 
til Foucault: 173-80. Þýðendur: Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir. 
Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Campbell, Eddie. 2008. [Án titils.] Slóðin er: http://eddiecampbell.blogspot.com/2008/10/fter-
writing-about-british-small-press.html. Sótt 22.05.11. 

Crumb, Robert. 1987. The Confessions of Robert Crumb. BBC, London. 

Damasio, Antonio R. 1999. The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making 
of Consciousness. Harcourt, New York. 

Deleuze, Gilles. 1990. The Logic of Sense. Þýðendur: Mark Lester og Charles Stivale. 
Columbia University Press, New York. 

Deppey, Dirk. 2006. „The Eddie Campbell Interview.“ The Comics Journal, 273. 

Eakin, Paul John. 2008. Living Autobiographically: How We Create Identity in Narrative. 
Cornell University Press, Ithica og London. 

Eisner, Will. 1985. Comics and Sequential Art: Principles & Practice of the World’s Most 
Popular Art Form. Poorhouse Press, Tamarac.  



111 
 

Gardner, Jared. 2008. „Autography’s Biography, 1972-2007.“ Biography 31,1.  

Gunnþórunn Guðmundsdóttir. 2008. „Hversdagurinn á bók: Vasabók og Dýrðin á ásýnd 
hlutanna.“ Af jarðarinnar hálfu: Ritgerðir í tilefni af sextugsafmæli Péturs 
Gunnarssonar: 56-71. Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Hatfield, Charles. 2005. Alternative Comics: An Emerging Literature. University Press of 
Mississippi, Jackson. 

Heffernan, James A. W. 2008. „Cracking the Mirror: Self-Representation in Literature and 
Art.“ Queen's Quarterly 115,4. 

Henry of Huntington. 1853. The Chronicle of Henry of Huntington: Comprising The History 
of England From the Invasion of Julius Caesar to the Accession of Henry II; also: The 
Acts of Stephen, King of England and Duke of Normandy. Þýðing og ritstjórn: Thomas 
Forester. Henry G. Bohn, London. 

Hirsch, Marianne. 2004. „Editor’s Column: Collateral Damage.“ Publication of the Modern 
Language Association 119,5. 

Lefebvre, Henri. 2008. Critique of Everyday Life: Volume I. Þýðandi: John Moore. Verso, 
London og New York. 

Lejeune, Philippe. 1989. „The Autobiographical Pact.“ On Autobiography. University of 
Minnesota Press, Minnesota. 

Levin, Bob. 1998. „Rice, Beans and Justin Greens.“ The Comics Journal 203. 

Lukács, Georg. 1974. „The Metaphysics of Tragedy.“ Soul and Form. Anna Bostock þýddi úr 
þýsku. Merlin, London. 

Mautner, Chris. 2009. „Memento Mori: An Interview With Eddie Campbell.“ Slóðin er: 
http://robot6.comicbookresources.com/2009/11/memento-mori-an-interview-with-
eddie-campbell/. Sótt 03.08.11. 

McCloud, Scott. 1994. Understanding Comics: The Invisible Art. HarperCollins, New York. 

Méalóid, Padraig. 2009. „The Thoughts of the Artist.“ Slóðin er: 
http://forbiddenplanet.co.uk/blog/2009/the-thoughts-of-the-artist-eddie-campbell-
talks-to-padraig/. Sótt 22.05.11. 

Rhode, Michael (ritstjóri). 2008. Conversations With Harvey Pekar. University Press of 
Mississippi, Mississippi. 

Rosencranz, Patrick. 2002. Rebel Visions - The Underground Comix Revolution 1963-1975. 
Fantagraphics Books, Seattle. 

Rothberg, Michael. 2000. Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation. 
University of Minnesota Press, Minneapolis. 



112 
 

Sabin, Roger. 1996. Comics, Comix and Graphic Novels: A History of Comic Art. Phaidon 
Press, London. 

Schroeder, Darren. 2001. „Eddie Campbell: The Oracle.“ Slóðin er: 
http://www.comicsbulletin.com/smallpress/98507630239086.htm. Sótt 22.05.11. 

Sheringham, Michael. 2006. Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the 
Present. Oxford University Press, Oxford. 

Sperb, Jason. 2006. „Removing the Experience: Simulacrum as an Autobiographical Act in 
American Splendor.“ Biography 29,1. 

Sturrock, John. 1993. The Language of Autobiography: Studies in the First Person Singular. 
Cambridge University Press, Cambridge. 

Watson, Julia. 2008. „Autographic Disclosures and Genealogies of Desire in Alison 
Bechdel’s Fun Home.“ Biography 31,1. 

Weisshahn, Guido. 2010. „Eddie Campbell - The Comics Index.“ Slóðin er: 
http://www.weisshahn.de/bacchus/index.html. Sótt 22.05.11. 

Whitlock, Gillian. 2006. „Autographics: The Seeing “I” of the Comics.“ MFS Modern Fiction 
Studies 52,4. 

Wolk, Douglas. 2007. Reading Comics: How Graphic Novels Work and What They Mean. Da 
Capo Press, Cambridge. 



113 

 

Ta
fl

a,
 ú

tg
áf

us
ag

a 


F

yr
ir

 o
fa

n 
lín

un
a 

m
á 

sj
á 

tím
ab

il 
fr

um
út

gá
fn

an
na

, e
in

st
ak

ir
 k

af
la

r 
T

he
 K

in
g 

C
an

ut
e 

C
ro

w
d 

ko
m

u 
t.a

.m
. f

yr
st

 ú
t á

 á
ru

nu
m

 1
98

1-
90

. 


F

yr
ir

 n
eð

an
 lí

nu
na

 s
és

t h
ve

næ
r 

sö
gu

rn
ar

 v
or

u 
en

du
rú

tg
ef

na
r.

 Ö
nn

ur
 o

g 
þr

ið
ja

 e
nd

ur
út

gá
fa

 e
r 

m
er

kt
 in

na
n 

sv
ig

a.
 


F

yr
st

u 
þr

já
r 

en
du

rú
tg

áf
ur

na
r 

fr
á 

vi
ns

tr
i e

ru
 f

yr
st

u 
þr

ír
 h

lu
ta

r 
Th

e 
K

in
g 

C
an

ut
e 

C
ro

w
d.

 T
he

 C
om

pl
et

e 
A

le
c 

er
 f

yr
st

a 
en

du
rú

tg
áf

a 
þe

ir
ra

r 
bó

ka
r,

 u
nd

ir
 ö

ðr
u 

na
fn

i þ
ó.

 



 

114 

Viðauki, myndir 

Mynd nr. 1 (Spiegelman 1996: 86). Mynd nr. 2 (sama: 217). 

Mynd nr. 3 (sama: 287). Mynd nr. 4 (sama: 226). 

Mynd nr. 5 (sama:253). 

Mynd nr. 6 (sama: 140). 
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Mynd nr. 7 (sama: 227). 

Mynd nr. 8 (sama: 149). 
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Mynd nr. 38 (sama: kápa). 

Mynd nr. 37 (sama: 2:39). 
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Mynd nr. 39 (sama: 2:48). 



 

132 

M
yn

d 
nr

. 4
0 

(B
ec

hd
el

 2
00

6:
 1

20
).

 

M
yn

d 
nr

. 4
1 

(s
am

a:
 1

02
).

 

M
yn

d 
nr

. 4
2 

(C
am

pb
el

l 1
99

3:
 1

7)
. 



 

133 

M
yn

d 
nr

. 4
3 

(s
am

a:
 1

8)
. 

M
yn

d 
nr

. 4
4 

(s
am

a:
 2

2)
. 



 

134 

M
yn

d 
nr

. 4
5 

(s
am

a:
 1

5)
. 

M
yn

d 
nr

. 4
6 

(s
am

a:
 3

9)
. 



 

135 

M
yn

d 
nr

. 4
7 

(s
am

a:
 6

).
 

M
yn

d 
nr

. 4
8 

(C
am

pb
el

l 2
00

1b
: 1

:6
).

 



 

136 

M
yn

d 
nr

. 4
9 

(C
am

pb
el

l 2
00

2:
 3

).
 

M
yn

d 
nr

. 5
0 

(s
am

a:
 4

).
 



 

137 

M
yn

d 
nr

. 5
1 

(s
am

a:
 5

).
 

M
yn

d 
nr

. 5
2 

(s
am

a:
 1

56
).

 



 

138 

M
yn

d 
nr

. 5
3 

(s
am

a:
 1

57
).

 
M

yn
d 

nr
. 5

4 
(s

am
a:

 1
02

).
 



 

139 

M
yn

d 
nr

. 5
5 

(C
am

pb
el

l 2
00

6:
 5

4)
. 

M
yn

d 
nr

. 5
6 

(s
am

a:
 8

1)
. 



 

140 

M
yn

d 
nr

. 5
7 

(s
am

a:
 8

2-
3)

. 


	MAritgerd-01-forsida
	Hugvísindasvið
	Ritgerð til M.A.-prófs


	MAritgerd-02-titilsida
	Háskóli Íslands
	Hugvísindasvið
	Ritgerð til M.A.-prófs


	MAritgerd-03-meginmal-heimildaskra
	MAritgerd-04-tafla02
	MAritgerd-05-myndavidauki


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


