
Myndakafli 3. Dæmi af íslenskum áróðursmyndum

Mynd 3.1 Þjóðhátíðarmynd Benedikts Gröndal Sveinbjarnasonar, 1874. Mynd Benedikts Gröndal byggir 
á minnum úr nátturu Íslands. Hann sýnir landvættina standa vörð um landið frá öllum áttum og neðst eru 
fjöll og fossar í skini rísandi sólar og á sitthvorum endanum eru náttúruöflin Geysir og Hekla sem ramma 
inn myndina.

Líkt og tæpt var á í kaflanum hérað framan geta myndrænir miðlar verið mikilvægar sagnfræðilegar 
heimildir, og töluverð umræða átt sér stað innan fræðanna á síðustu áratugum varðandi gildi og notkunar-
möguleika mynda í sagnfræði. Enn er þó svo komið hér á landi að oft er meira um orð en efndir. Þannig er 
myndrænu efni ekki haldið til haga á sama hátt og rituðu. Töluvert er þó unnið í þessum efnum en betur má 
ef duga skal.  Íslenskar áróðursmyndir hafa þannig ekki verið kortlagðar og rannsakaðar á sambærilegan 
hátt og víða hefur verið gert erlendis. Er þar mikið efni sem bíður fræðilegrar úttektar. Hér á eftir er að 
finna nokkur dæmi um íslenskar áróðursmyndir og efni þeirra lítillega reifað.



Mynd 3.2 Eitt af Lýðveldishátíðarkortum Stefáns Jónssonar frá 1944. Líkt og hjá Benedikt Gröndal halda 
landvættirnar verndarhendi yfir verki Stefáns og ramma þær inn frá öllum hliðum. Sólin er sömuleiðis að 
rísa og baðar náttúruna geislum sínum. Líkt og á mynd 2.5 af Stalín er sólarupprásin táknmynd fyrir fram-
tíðina og á það vel við á þessum myndum Stefáns er  voru gerðar fyrir lýðveldishátíðina 1944, er Ísland 
fagnaði sjálfstæði sínu. Stefán valdi myndum sínum þó fleiri mótíf en sjá má í mynd Benedikts Gröndal 
hér fyrir ofan. Á myndaröð Stefáns má t.d. sjá myndir af Alþingi Íslendinga, burstabæi og báta landfundar-
manna.



Mynd 3.3 Fjallasúrmjólk eftir Gylfa Gíslason, 1971. Mynd Gylfa er útúrsnúningur á þekktu verki Kjarvals 
er hét Fjallamjólk. Myndin sýnir álverið í Straumsvík vera búið að taka sér bólfestu í mosagrónu landslagi 
Kjarvals. Gylfi er hér að leika sér með hefðina úr verkum þeirra Stefáns Jónssonar og Benedikts Gröndal, 
hér að framan.



Mynd 3.4 Forsíðumynd Gylfa Gíslasonar í Þjóðviljanum, 1. maí 1975. Myndin sýnir fjöl-
menna 1. maí göngu nálgast Morgunblaðshöllina ofan úr Bankastræti. Marserandi fjölda 
fjöldinn, með rauða fánann hvarvetna, virðist ætla að ganga í gegnum Moggahöllina.



Mynd 3.5 Plakat frá Atelier 
Populaire, maí 1968. Atelier 
Populaire var eitt af mörgum 
verkstæðum sem var komið á 
fót í maí byltingunni í París, og 
sáu um að koma boðskað bylt-
ingarinnar á myndrænt form.

Mynd 3.6 Hlandblautar löggur. Róska, 1967. Bæði Einar Már Jónsson, í bók 
sinni um byltinguna í París 1968, og Róska bera vitni um ofbeldi lögregl-
unnar gagnvart andófsmönnum. Er óhætt að segja að lögreglan hafi haft 
vafasamt orðspor á sér meðal byltingarsinna.



Mynd 3.7 Nató Burt. Róska,1989. Eitt 
helsta baráttumál vinstri sinnaðra 
andófsmanna var andstaða gegn 
herstöðinni í Keflavík og veru Íslands í 
NATO.

Mynd 3.8 Lifi frelsið. Eftir Rósku, frá 1973. Samkvæmt Einari Má 
Guðmundssyni, rithöfundi, áttust við hér á sjöunda og áttunda 
áratugnum annars vegar það þjóðlega, og hinsvegar alþjóðlegir 
straumar. Ísland hafði verið frjálst og fullvalda ríki í tæp 30 ár 
þegar þessi mynd Rósku var birt.



Mynd 3.9 Dagur Sigurðarson var fenginn til að 
skreyta eitt tölublað Neista, blaðs Fylkingarin-
nar. Nákvæmt ártal vantar.

Mynd 3.10 Síða úr skólablaði MH, 1970. Með 
tilkomu offset prentsins áttu menn hægara 
með að brjóta um tímarit á nýjan og ferskan 
máta. Auðveldara var að leika sér með formið 
og setja upp tímarit á byltingarkenndan hátt.



Mynd 3.11 Myndir teknar út bók Þórdísar 
Clausen, Icepikk, sem sýnir íslenskt veggja-
krot. Myndirnar sýna stjórnmálamennina 
Davíð Oddson og Halldór Ásgrímsson, og 
sjónvarpskonuna Völu Matt í frekar neikvæðu 
ljósi. Þórdís ljósmyndaði og safnaði saman 
myndum af veggjakroti úr Reykjavík á löngu 
tímabili og í bókinni, sem er að mestu án texta, 
mynda þær nokkurs konar orðræðu 
andófsins. Þar sem öllu ægir saman og myndir 
í anda þjóðernisrómantíkur, stríðsmótmæla 
og andstöðu við ríkjandi gildi kallast á. 


