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Ágrip 

 
Hér er rætt um möguleikar myndasögunnar sem miðils, virkni hennar og 

undirstöðukenningar. Þá er sýnt fram á hvernig hægt er að nota hana til að kenna 

erlendum ferðamönnum sögu Íslands. Litið er á söguna frá ákveðnum sjónarhóli, 

sem ákveðinn var með hliðsjón af sagnfræðilegum kenningum og 

jafnréttishugsjónum. Varast er að segja sögu stórmenna en í stað þess sögu atburða, 

og fólksins sem upplifði þá. Að lokum er skrifað handrit að 14 blaðsíðna myndasögu 

fyrir erlenda ferðamenn með þessa punkta í huga.   
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INNGANGUR 
 

Þegar spurt var hvað þessi greinargerð ætti að vera um svaraði ég alltaf á 

sama veg: „Ég ætla að búa til myndasögu fyrir erlenda ferðamenn sem segir  sögu 

Íslands á 14 blaðsíðum. “ Viðmælendur drógu stundum í efa að hægt væri að segja 

sögu landsins í svo stuttu máli. Þá bað ég viðkomandi að ímynda sér að hann hefði 

aðeins tvær mínútur til að segja sögu Íslands. Hverju þyrfti að sleppa? Hvernig væri 

hægt að koma sem flestum upplýsingum fyrir á svona stuttum tíma? Og með það í 

huga settist ég niður til að skrifa handritið að Myndasögu Íslands.  

Aðdraganda þessa verks er að finna í ritum Larry Gonicks sem skrifaði 

heimssöguna í myndasöguformi sem höfundur las á unglingsárum. Verkið vakti mig 

bæði til vitundar um sagnfræði og löngun til að gera svipað efni til brúks hér á landi. 

Fyrsta hugmynd var að þýða verk Gonick á íslensku en fyrstu verk hans eru orðin 

nokkuð gömul og ekki beinlínis hægt að nota þau í sögukennslu. Ekki er heldur hægt 

að vænta þess að hann uppfæri efni verkanna til að halda í við breyttar söguáherslur 

og niðurstöður rannsókna.  

Ég gaf þessa hugmynd því fljótlega upp á bátinn og dreymdi um sinn að gera í 

staðinn sögu Íslands fyrir Íslendinga, stórt og yfirgripsmikið rit rétt eins og hjá 

Gonick. Hugmyndin var brothætt og í hvert skipti sem ég þorði að ræða þetta við 

fólk var viðkvæðið venjulega að ekki væri hægt að nota myndasögur til að kenna 

sögu eða að þetta væri of viðamikið fyrir mig einan. Ég fellst á seinni punktinn. Að 

lokum ákvað ég að ég þyrfti einfaldlega einhvern veginn að sýna fram á að 

myndasaga væri góður miðill fyrir sögu og sýna fram á hvernig hægt væri að nýta 

hana hér á landi. Þannig þróaðist hugmyndin hægt og rólega yfir í að vera stutt 

útgáfa fyrir unglinga í að vera ofurstutt útgáfa fyrir ferðamenn. Myndasaga Íslands á 

að vera stutt, faglega unninn og skemmtileg rit fyrir ferðamenn sem hafa áhuga á 

sögu Íslands. Efni myndasögunnar verður saga Íslands, frá landnámi til bankahruns. 

Ef vel tekst til verður ef til vill hægt að vinna meira með hugmyndina og búa til 

yfirgripsmeiri sögu Íslands á myndasöguformi.  
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Í þessari greinargerð vil ég fyrst sýna hvernig myndasöguformið  er notað til 

að segja sögu. Hvernig hægt er að koma gríðarlegum fjölda af upplýsingum í ramma 

myndasögunnar án þess að  flæðið verði of mikið og aftri lesandanum. Myndasögur 

hafa ákveðið tungumál sem lesendur læra án þess að hafa fyrir því, flókið samspil 

þar sem getið er í eyður og tákn á örskotsstund. Vonin er sú að aðrir geti nýtt sér 

þessar útskýringar mínar á forminu og vakið áhuga á möguleikum þess. 

Myndasagan er kröftugur miðill og möguleikar fleiri en margir gera sér grein fyrir. 

Ég mun ræða grundvöll miðilsins og ráðandi kenningar um eðli hans og virkni. Þá 

mun ég ræða um frá hvaða sjónarhóli verður litið á söguna. Gríðarlega margar 

kenningar er að finna í sagnfræði og við munum kanna nokkrar þeirra sem notaðar 

verða í vinnslu verksins.  Þetta er gert til að skerpa á hvaða atburðum og tímabilum 

verður sagt frá. Verkið á að vera  mjög stutt og því ómögulegt að koma öllum 

atburðum, persónum og breytingum fyrir. Mikilvægt er því að ákveða hvaða sögu 

við ætlum að segja; verður það saga stórmenna, konunga og biskupa, eða saga 

fólksins í landinu? Ætlum við að kenna lesandanum nöfn stórmenna  eða ætlum við 

að segja honum frá félagslegum breytingum? Hvað höfum við pláss fyrir og hvað 

ekki? 

Ég mun leiða lesandann í gegnum greinargerðina með það í huga að hann sé 

viljugur þátttakandi í verkinu, að viðkomandi hafi hönd í útfærslu verksins. Ég mun 

tala beint við lesandann undir þeim formerkjum að „við“ séum að kanna möguleika 

myndasagna, horfa til sagnfræðilegra kenninga, og að lokum útfæra verkið með 

þessa þætti til hliðsjónar. „Við“ verðum samferða á þessu ferðalagi í gegnum 

myndasögur og söguskoðun uns við komum að sjálfu handritinu.  

Handritið sjálft er seinni hluti greinargerðarinnar, en þar verður myndasagan 

útlistuð, blaðsíðu fyrir blaðsíðu, ramma fyrir ramma. Ákveðnir hlutar handritsins 

eru þá á íslensku, lýsingar á hverjum ramma fyrir sig,umhverfi, persónur og hegðun 

og útlit þeirra, á meðan texti og samtöl verða á ensku, enda ætluð erlendum 

ferðamönnum.  
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Meðfylgjandi greinargerðinni er að finna viðauka með stórum hluta 

myndasögunnar, þ.e þeim hluta sem teiknarinn hefur klárað í byrjun janúar 2014. 

Hafa skal í huga að myndasagan fylgir með aðeins sem dæmi um hvernig hægt er að 

túlka handritið og er því viðauki við greinargerðina. 

Heimilda er getið þar sem þær eru notaðar en kaflaskipta heimildaskrá er að 

finna á síðustu blaðsíðunum. 
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SNIÐ OG STEFNA 
 

Viðfangsefnið er Íslandssagan frá landnámi til bankahruns árið 2008. Við 

ætlum að koma Íslandssögunni fyrir á fjórtán blaðsíðum í myndasöguformi. Verkið á 

fyrst og fremst að vera yfirlitsrit, fljótleg umfjöllun um helstu atburði sögunnar og 

áhrif þeirra á samtímafólk. Við ætlum ekki að fjalla ýtarlega um atburði eða 

„stórmenni“. Verkið á að vera knappt, auðlesið og skemmtilegt og gefa lesandanum 

einfalt yfirlit yfir íslenska sögu. Markmiðið er að skapa myndasögu sem gefur 

erlendum ferðamönnum sögulegan ramma sem þeir geta síðan fyllt upp í með hjálp 

safna og ítarlegri bóka. 

Gert er ráð fyrir því að myndasagan verði 14 blaðsíður. Auk þeirra verður 

forsíða og baksíða, verður þá  um að ræða 16 blaðsíður allt í allt. Í þessarri 

greinargerð verður þó ítrekað fjallað um 14 blaðsíðna verk þar sem viðfangsefni 

myndasögunnar verður þar. Kápan hefur annað hlutverk. Miðað er við 16 blaðsíður 

af kostnaðarástæðum. Prentörk er 16 blaðsíður og þá er miðað við að fullnýta eina 

þannig örk og halda kostnaðinum niðri ef til útgáfu kemur. Þetta fyrirkomulag 

skapar líka óhagganlega umgjörð sem við verðum að vinna með en það getur reynst  

gott upp á að ákveða hvað  skuli koma fram og hvað ekki. 

Myndasagan verður líka  svarthvít af kostnaðarástæðum, ódýrara er að prenta 

á svarthvítu en í lit. Við gerum þó ráð fyrir að kápan verði í lit, en sá möguleiki er 

allavega fyrir hendi. Ef til kastanna kemur getur kápan verið svarthvít líka. 

 

Myndasagan er unnin í samvinnu við Hönnu Anieala Frelek, Pólsk-Íslenska 

listakonu sem hefur unnið með höfundi áður. Hanna er upprunalega frá Póllandi en 

hefur búið á Íslandi í mörg ár. Hún leggur nú stund á listnám við Listaháskólann í 

Edinborg í Skotlandi. Vinnu hennar er að finna í viðauka við greinargerðina. Þar er 

að sjá blaðsíður 2-10 ásamt  útlínum og teikningum af næstu blaðsíðum. Vinna 

hennar er hugsað sem sýnidæmi um hvernig hægt er að túlka handritið. Aðrar 

útfærslur og stílar eru mögulegir. 
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Markhópur 
 

Markhópurinn eru ákveðinn hluti erlendra ferðamanna sem ferðast til Íslands 

í vaxandi mæli á hverju ári. Samkvæmt skýrslu ferðamálastofu frá apríl 2012 er stór 

hluti aðdráttaraflsins saga okkar og menning. Þó að fleiri þættir spili með segja um 

40% erlendra ferðamann þetta vera áhrifavald.1 Þetta er stórt hlutfall ferðamanna og 

merkilegt út af fyrir sig. Hingað kemur fólk ekki í strandferðalög, það vill koma 

hingað og upplifa bæði náttúru og menningu. Erlendir ferðamenn hér á landi eru því 

líklegir til að njóta menningartengdrar þjónustu og um 40% þeirra segist fara á söfn 

og sýningar hér á landi. Þessi tiltekni hópur er á þriðja hundrað þúsund einstaklinga 

sem koma á ári hverju.2 Við viljum kynna Íslandssöguna fyrir þessum hópi sem ef til 

vill hefur litla aðra vitneskju um söguna en að hér búi afkomendur víkinga.  

Íslendingar læra sögu sína í skóla og ættu að þekkja hana. Þar sem ritið fer yfir 

söguna á 14 blaðsíðum ættu útskrifaðir Íslendingar að þekkja efni hennar. Fullorðnir 

Íslendingar munu sjálfsagt hafa af henni gaman en ef þeir eiga að hafa af henni gagn 

þyrfti hún að vera lengri og ýtarlegri.  

Íslensk börn og unglingar sem venjulega væru markhópur fyrir myndasögu af 

þessu tagi fá íslenska sögu beint í æð í gegnum menningu og menntun. Það er 

sjálfsagt að þýða bókina seinna meir fyrir þann markhóp, en markmið okkar er 

kynna söguna fyrir fólki sem myndi annars ekki kynnast henni. Bókin myndi því 

ekki þjóna mörgum ef hún væri aðeins gerð á íslensku. Ennfremur eru ferðamenn 

sem koma hingað venjulega vel stæðir og vel menntaðir. Algengast er hér komi stórir 

hópar eða að pör í „ævintýraferðum.“ Minna er um fjölskyldur. 3 

Þetta þýðir að það dugar skammt að skapa verkið með börn í huga, það er 

einfaldlega ekki það mikið um þau meðal ferðamanna. Við viljum að verkið höfði til 

sem flestra og gagnist sem flestum og því er best að skapa hana bókina fyrir 

                                                           
1 Oddný þóra Óladóttir, Ferðaþjónusta á Íslandi, Apríl 2013 bls 11 
2 Oddný þóra Óladóttir, Ferðaþjónusta á Íslandi, Apríl 2013 bls bls 7 
3 Oddný þóra Óladóttir, Ferðaþjónusta á Íslandi, Apríl 2013 bls bls 10 
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fullorðna. Við viljum vekja áhuga, ekki bara þjóna þeim sem þegar hafa áhuga. Því 

verður verkið að vera opin þeim sem ekki vita neitt um sögu landsins.  

Við viljum kynna Íslandssöguna fyrir eins breiðum hópi og unnt er. Til að 

tryggja það verður myndasagan að vera á tungumáli sem flestir skilja. Þar er enskan 

hjálpleg en í framtíðinni væri hægt að þýða bókina á fleiri tungumál. Með frekari 

þýðingu þyrfti jafnframt að breyta efni myndasögunnar til þess að þjóna hverjum 

menningarheimi fyrir sig. Sem dæmi, ekki er hægt að gera ráð fyrir því að allir 

lesendur kannist við hugtök eins og siðaskipti eða Napóleonstyrjaldir. Í þessarri 

útgáfu verður hinsvegar gert ráð fyrir því að lesandinn kannist við evrópska sögu og 

geti sett hana í samhengi. Þetta er gert til að spara pláss og viðhalda söguþræði. 

Nánar verður vikið að þessu atriði síðar.  

SAGAN Í MYND 

Mynd og texti 
 

Saga myndasögunnar er mun eldri en margir gera sér grein fyrir og á sér 

djúpar listrænar rætur. Myndasögur í þeirri mynd sem við þekkjum hafa verið til 

síðan á 19. öld og tekið stökkbreytingum síðan. Það er að miklu leyti tilviljun að 

myndasögur hafa tengst ofurhetjum síðan. Hér ætlum við að ræða eðli miðilsins, 

hvernig hann virkar, hvernig hann kemur upplýsingum á framfæri og hvernig hægt 

er að nýta hann við framsetningu sögulegs efnis.  

Myndasagan er í eðli sínu sjónrænn miðill sem reiðir sig á myndmál og 

skilning lesandans á tungumálinu sem þar er notað. Hér er átt við hið sérstaka 

tungumál sem myndasagan hefur þróað, bæði í gegnum menningu og tækni. Það er 

þetta tungumál sem er lykillinn að krafti myndasögunnar, hvernig hún miðlar 

upplýsingum og hvernig þær komast til skila. Mynd og texti vinnur þar saman á hátt 

sem er ekki sambærilegur við myndskreytingar. Nánar verður farið í þann mun 

seinna en sem stendur er nóg að fullyrða að myndasagan einfaldlega vinnur öðruvísi 

með textanum.  
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Teikning 14 

Textar í 

myndasögu þjóna 

þremur mismunandi 

hlutverkum. Þeir segja 

lesanda frá hugsunum 

persóna, tali þeirra og 

tala máli sögumanns. 

Venjulega koma tal og 

hugsanir fram í gegnum 

orðablöðrur sem svífa í 

kringum viðkomandi. 5 

Sögumaðurinn lætur sér 

venjulega nægja að tala í 

gegnum texta inn í 

ramma eða utan hans, og 

er þá texta hans oft komið fyrir í kassa í rammanum. Hugsanir og tal persóna geta 

einnig komið fram í viðlíka kössum en venjulega er gerður greinarmunur á milli 

þeirra.  

En myndasögur geta líka unnið með myndefninu á mismunandi vegu. 

Stundum getur myndin staðið ein og sér og lesandinn túlkar hana vonandi eins og 

höfundur ætlaði sér. En þegar texta er bætt við rammann breytir hann oft túlkun 

lesandans á myndinni. Textinn getur staðið einn og óstuddur, lýst nákvæmlega því 

sem á sér stað í rammanum eða unnið með myndinni og sagt nákvæmlega það sem á 

sér þar stað. 6 

 

                                                           
4
 Dæmi tekið úr myndasögu sem er að finna í viðauka 1 í þessarri greinargerð 

5
 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 134-135 

6
 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 153 

Hér sjáum við texta í bæði blöðru og boxi. Hér eru tvær raddir 

að verki. Rödd sögumanns, og rödd persónu. Vanur lesandi sér 

undireins hvaða rödd er að tala.  

Teikning 1 



- 11 - 
 

   Teikning 27 

Auk þessa getur texti staðið 

sjálfstæður gagnvart myndinni og sagt 

eitthvað um myndina sem ekki væri hægt 

án hans. Þá getur textinn virst algerlega 

sjálfstæður gagnvart myndinni, nema 

skoðaður í stærra samhengi. Þá eiga atriði 

eða samtöl til að „blæða“ inn á næstu mynd. 

Að lokum getur textinn verið hluti af 

myndinn sjálfri og þannig fullkomnað 

samvinnu mynd og texta. 8 Hafa ber þó í 

huga að bólur og rödd sögumannsins eru 

hluti af myndasögunni, sama hvaða 

hlutverki textinn þjónar. Lesandinn sér 

ekkert að því að orðabelgir hangi í kringum 

sögupersónur, hluti af atriðinu en samt 

ósýnileg persónum. Hluti af sjónhverfingunni er nefnilega sú að lesandinn sér ekki 

aðeins textann, heldur „heyrir hann líka.   

Orðabólurnar geta gefið til kynna hvernig orðin eru sögð, lesandinn heyrir þó 

í textanum á fleiri vegu. Sem dæmi, síðasta táknið í myndinni hér fyrir ofan er ekki 

orð eða stafur heldur hljóðeffekt. Við skiljum þeyting eins og þennan sem bölv og 

ragn.. Lesandinn „heyrir“ sprengingar, muldur, fótspor og allt þar á milli. Við 

staðsetjum hljóðið og styrk þess á augabragði og skiljum fljótlega hvað er í gangi.  

 
 
 

                                                           
7
 Dæmi tekið úr myndasögu sem er að finna í viðauka 1 í þessarri greinargerð 

8
 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 154 

Hér vinnur mynd og texti saman á virkan og 

skemmtilegan hátt. Bólan og sjónrænt efni 

vinnur saman til að segja lesandanum að 

vetur sé genginn í garð. Á meðan segir boxið 

okkur frá afdrifum mannsins undir snjónum.  
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Hringur, strik og punktar 
 

Myndasagan er sjónrænn miðill sem nýtir sér tákn umfram allt til að koma 

upplýsingum til skila. Táknin eru ýmis konar en hér ætlum við að einbeita okkur að 

persónubundnum táknum. Þó er vert að nefna að tákn eru ekki bundin við lýsingar á 

persónum eða atburðum og að tákn eru notuð til að gefa til kynna allt frá hraða til 

lyktar, reykjar og tilfinninga. En hér höfum við helst áhuga á táknum sem standa 

fyrir persónur og atburði.  

Teikning 39 

Teikning af manneskju er tákn, ekki manneskja. Þetta er mikilvæg aðgreining 

því þegar við tölum um tákn tölum við um táknið sjálft en ekki manneskjuna sem 

hún stendur fyrir. Þetta er aðgreint, burtséð frá því að teikningin er af raunverulegri 

manneskju eða ekki. Skopteikning af Jóni Sigurðssyni er ekki ekki Jón Sigurðsson 

heldur teikning. Teikningin er tákn fyrir hann. Að sama skapi getur teikning af 

óþekktri manneskju að sligast undan bókum verið tákn fyrir bugaðan nemanda. 

Teikningin er ekki bugaði nemandinn.10  

                                                           
9
 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 29 

10 Mcloud, Understanding comics. The invisible art 26-29 

Hér sjáum við hvernig táknið virkar. Ljósmynd er eins nálægt raunveruleikanum hægt verður 

komist og ljósmyndin getur venjulega aðeins táknað eina manneskju. Mynd af Charlie Chaplin er 

Charlie Chaplin. Eftir því sem við drögum úr nákvæmum smáatriðum, andlitsdráttum, augum, hári, 

verður táknið víðara. Skyndilega getur myndin verið af hvaða karlmanni sem er á ákveðnum aldri og 

kynþætti, síðan hvaða karlmaður sem er og að lokum hvaða mannvera sem er. Táknið lengst til hægri 

er engin sérstakur, en þess vegna getur hann táknað alla.  
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En táknið er mikilvægt og öflugt verkfæri í höndum myndasögunnar. Allar 

teikningar, allar persónur og allir atburðir eru tákn. Ekkert gerist raunverulega á 

blöðum myndasögunnar, þetta er aðeins blek. En við komumst ekki hjá því að sjá þar 

andlit, líkama og umhverfi. Þó ekkert sé. Þannig getur hringur með striki og tveimur 

punktum orðið að andliti. Það merkilega er þó að því einfaldara sem tákn er, því 

kröftugra er það. Mcloud lýsir þessu vel í stuttu máli: „The more cartoony a face is, 

the more people it could be said to describe. “11 

Einfalt andlit, hringur, strik og tveir punktar getur táknað hvað manneskju 

sem er, allt frá Kleópötru til Leníns. Eftir því sem listamaðurinn bætir atriðum við 

táknið þrengir hann merkingu þess, breytir því frá því að vera hugsanlega allt, yfir í 

að vera eitthvað eitt. Að lokum verður andlitið að tákni sem getur bara verið af einni 

manneskju.  

Þetta er sérstaklega öflugt þegar við notum tákn fyrir raunverulegar persónur. 

Því raunverulegra sem táknið er, því öflugri verður tengingin á milli 

sögupersónunnar og teikningarinnar uns mörkin hverfa. Ef við hefðum gríðarlega 

„raunverulega“ teikningu af Jóni Sigurðssyni að sigra Danakonung í einvígi með 

penna, væri erfitt að sjá að hér sé um myndlíkingu að ræða. Lesandinn á erfitt með 

að tengja að teikningin sé tákn fyrir atburð og gæti álitið að hér væri um 

raunverulegan atburð að ræða. Einfaldara tákn hinsvegar, án þess að nýta 

skrumskælingar eða ýkjur, gæti komið skilaboðum á framfæri á auðveldari hátt. 

Þegar við notum tákn fyrir raunverulegar persónur í sögunni þurfum við því að gera 

lesandanum grein fyrir því með teikningunum sjálfum að hér er um tákn að ræða. 

Persónan hagaði sér ekki svona, hún leit ekki alltaf svona út og við erum aðeins að 

draga saman líf hennar og tilvist í eina setningu og teikningu. Einföld tákn eru fær 

um að koma þessum skilaboðum á framfæri án þess að útskýra það sérstaklega fyrir 

lesandanum. Ef táknin verða raunverulegri, glatast þessi kraftur hægt og rólega. 12 

                                                           
11 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 31 
12 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 36-37 
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Tökum Andrés önd sem dæmi. Andrés er einföld teikning af önd sem gengur 

eins og maður, með fingur og hendur. Börn og fullorðnir lesa sögur um hann án 

vandræða, þó að hann geti augljóslega ekki verið til í raunveruleikanum. Einfaldur 

stíllinn gerir það að verkum að lesandinn sér Andrés ekki sem raunverulegan 

karakter heldur sem tákn. Ímyndum okkur að Andrés væri teiknaður með mikilli 

nákvæmni eins og önd. Fiður, goggur og lítil svört augu. Engar hendur, ekkert bros 

eða augnabrýr. Táknið er raunverulegra en missir þá mannlegu eiginleika sem við 

tenjgum við hann, ásamt persónuleikanum.  

Þetta dæmi dregur líka fram hversu kröftug verkfæri einföld tákn eru til að 

miðla ákveðnum upplýsingum. Andlit til dæmis koma upplýsingum um skapgerð, 

hugsanir og tilfinningar á framfæri. Það liggur í augum upp þegar 

teiknimyndapersóna er reið eða döpur, en það kann ekki að vera svo augljóst eftir 

því sem táknin verða raunverulegri. Táknin geta þýtt hvað sem er og því geta þau 

einbeitt sér að því að miðla því sem listamaðurinn vill koma á framfæri. Scott 

Mcloud er myndasöguhöfundur sem hefur fjallað ítarlega um eðli myndasagna. 

Hann skrifaði meðal annars bókina sem vitnað er í hér á þessum síðum og hann gerir 

greinarmun á „raunverulegum“ myndum og skopmyndum (cartoon): „By de-

emphasizing the appearance of the physiscal world in facor of the idea of form the 

cartoon places itself in the world of concepts. Through traditional realism, the comics 

artists can portray the world without and through the cartoon, the world within.“13 

Þetta þýðir að spurningin um nákvæmar, „raunverulegar“ teikningar er ekki 

bara spurning um hæfni listamannsins, heldur spurning um hverju hann vill koma á 

framfæri. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar við viljum taka fyrir sögulega 

framvindu og persónur. Listamaðurinn getur skapað persónur sem eiga að tákna 

hluta þjóðarinnar eða þjóðina í heild sinni og lesandinn á að skilja táknið sem slíkt. 

Að sama skapi getur listamaðurinn teiknað sögulegar, raunverulegar persónur á 

máta sem gefur greinilega til kynna að viðkomandi tákn er ekki nákvæm eða 

tæmandi lýsing á sögupersónunni, og þar af leiðandi fær viðkomandi tákn frelsi til 
                                                           
13 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 41 
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að haga sér og bregðast við aðstæðum á ýktan en auðskiljanlegan hátt. Persónur geta 

verið hoppandi reiðar, dansað af kátínu og grátið stórflóðum í myndasögunni án 

þess að útskýra þurfi frekar hvað er í gangi. Textinn þarf ekki að miðla því sem 

myndin gerir á augnabliki. Þetta hjálpar til við að minnka texta, auðvelda læsi og 

flýta fyrir miðluninni. Með hjálp tákna getum við sett stormský yfir Gissur 

Þorvaldsson, dansandi Ingólf Arnarsson og kveinandi almúga. Við getum túlkað 

atburði og einstaklinga á sannfærandi hátt og sagt meira en það sem kemur fram í 

textanum.  

Sagan milli myndanna 
 

En kraftur myndasögunnar liggur ekki bara í því hvernig textinn leikur sér við 

myndmálið heldur hvernig myndirnar virkja hugann. Í myndasögum eru venjulega 

rammar og í römmunum eru myndirnar og textinn. Á þessu eru fáar 

undantekningar. Myndasagan segir sögu sína með ferð í gegnum þessa ramma. 

Sagan á sér stað þar. Í einni mynd heldur maður um hatt á höfði sínu og í þeirri 

næstu hefur hann lyft hattinum frá höfðinu. Það er hér sem Myndasagan virkir 

galdra sýna.  Lítum á myndina hér fyrir neðan:  

Teikning 414 

 

 

 

                                                           
14

 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 5 

Galdurinn á sér stað í bilinu á milli myndana.  
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Hvað erum við að horfa á? Við erum ekki að horfa á mann að lyfta hatti af 

höfði sínu. Við sjáum tvær teikningar og við kjósum að sjá þær sem tengdar. Við 

sjáum rökræna tengingu á milli manns með hatt og manns sem hefur tekið hattinn af 

höfðinu. Við sjáum ekki hreyfinguna, við sjáum ekki hraðann, við sjáum ekki hvernig 

hann tók hattinn af. En við búum atriðið til, sjálfkrafa. Hugur okkar lítur á þessar 

tvær myndir og kýs að tengja þær og fylla inn í eyðurnar. Mcloud nefnir þetta 

fyrirbæri „closure“ og lýsir því svo:  

Nothing is seen between the two frames, but experience tells you something 

must be there. Comic frames fracture both time and space offering a jagged 

staccato rythm of unconnected moments. But closure allow us to connect these 

moments and mentally construct a continous unified reality. . . . Every act 

committed to paper by the comic artist is aided and abetted by a silent accomplice. 

An equal partner in crime, known as the reader. 15 

Mcloud sýnir hér fram á hvernig myndasagan virkir lesandann, fær hann til 

að mynda hugrenningartengsl sem hefðu ekki komið fram annars. Þess vegna þarf 

minna af texta til að koma upplýsingum á framfæri, því myndræn túlkun uppfyllir 

það hlutverk, oft án þess að lesandinn átti sig á því. Lesandinn tengir saman hluti 

sem hann telur sig vita og metur og tengir hvern ramma fyrir sig á örskotsstund.  

Öll hreyfing, áhrif, breytingar af hverju tagi, allt á þetta sér stað á milli 

rammanna. Það er að segja í huga lesandans. Lesandinn tekur upplýsingarnar og 

vinnur með þær. Það er verk listamannsins að sjá til þess að upplýsingarnar komist 

rétt til skila, að lesandinn taki við þeim á réttan hátt og myndi rétt 

hugrenningartengsl. Með réttum „verkfærum“ komum við ekki bara til skila 

augljósum hlutum eins og hreyfingum eða atburðum heldur hljóði, lykt og 

tilfinningum. Mcloud tekur fram: 

Comics is a monosensory medium. It relies only on one of the senses to 

convey a world of experience. We represent sound through devices such as word 

balloons. But all in all lits a exclusively visual representations. Within these 
                                                           
15 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 67-68 
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frames, we can convey information visually. But between the frames, none of our 

senses are required at all. Which is why all of our senses are engaged!16 

Í myndasögum leggur höfundurinn gríðarlega miklar upplýsingar í hendur 

lesandans. En hann gerir það ekki endilega í gegnum texta heldur gerir lesandanum 

kleift að ráða fram úr þeim á augnabliki. Myndasögur geta komið miklu magni af 

upplýsingum á framfæri með stuttum, einföldum teikningum, af því að hugur 

lesandans er virkur þátttakandi í að skapa meirihluta atburða og breytinga.  

Þetta er munurinn á myndskreytingum og myndasögum. Myndskreytingar 

eru algengar í sögubókum og kunna oft að nálgast myndasöguformið. En 

myndasagan er í eðli sínu röð mynda sem segir sögu, hvort sem myndirnar eru 

rammaðar inn eða ekki. Myndskreyting grípur andartak eða atburð og lýsir honum í 

einni mynd. En í myndasögunum eru myndirnar sjálfar ekki aðalmálið heldur 

hvernig þeim er raðað upp. Á hvaða upplýsingum er lesandinnn mataður? Hvað 

þarf hann að fylla upp í sjálfur? Myndskreyting virkjar ekki lesandann á þennan hátt 

, aðeins myndasagan hefur þessi áhrif.  

Myndasögur hafa lengst af verið framleiddar með yngri kynslóðina í huga. 

Ástæðan fyrir því er augljós, texti í myndasögum er venjulega stuttur og auðveldur 

aflestar. Myndasagan sjálf sér um að koma meirihluta upplýsinganna á framfæri á 

máta sem við höfum nú þegar rætt. Það er auðveldara að lesa myndasögur en 

hefðbundinn texta og því rökrétt að búa til myndasögur fyrir börn. En það þýðir ekki 

að miðillinn geti ekki gert neitt annað. Myndasagan er máttug, hún getur frætt 

lesandann og skemmt honum á sama tíma. Það þarf einfaldlega að virkja hana á 

réttan hátt. 17 

Í nýlegri rannsókn kemur fram hvernig hægt er að nota myndasögur til að 

kenna viðskiptafræði með mjög góðum árangri. Þar kemur fram að notkun 

söguþráðs til útskýringar á hugtökum og aðferðum sé mikilvægt fyrir 

viðskiptafræðigreinina. Dæmisögur eru hreinlega ómissandi hluti af kennsluefninu. 

                                                           
16 Mcloud, Understanding comics. The invisible art bls 89 
17 Schwarz, „Graphic novels for multiple literacies“  bls 1 
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Sögur geri kennsluefnið raunverulegt fyrir nemendum og geri þeim ljóst hvað er um 

að vera. Þannig tekur nemandinn við abstrakt kennsluefni úr tímum og nýti það í 

raunveruleikanum. 18 Myndasögur séu augljós notkun á þessarri kensluaðferð. 

Myndasagan gangi jafnvel skrefinu lengra en venjulegar dæmisögur þar sem 

myndrænar lýsingar á því sem er að gerast geri efnið enn raunverulegra. Í 

rannsókninni fengu nemendur myndasögu sem kenndi þeim ákveðin atriði við 

stofnun og stýringu lítilla fyrirtækja. Samkvæmt könnunni voru flestir nemendana 

sáttir við myndasöguna, sögðu hana hafa skýrt hugtökin vel og töldu sig geta nýtt 

efni hennar. 19 

Þessi stutta rannsókn lýsir möguleikum myndasögunnar mjög greinilega. 

Myndasagan kann að vera augljós leið til að ná til yngri kynslóðarinnar en það er 

engin ástæða til að takmarka miðilinnn. Ef hægt er að nota myndasögur til að kenna 

grunnatriði viðskiptafræði, stofnun fyrirtækja og rekstur, ætti að vera hægt að nýta 

miðillinn til að kenna mannkynssögu. Þar er nóg um sögur, söguþræði og atvik sem 

hægt er að koma auðveldlega fyrir í römmum myndasögunnar. Og um það eru til 

dæmi eins og danska serían Denmarks historiet og Cartoon history of the universe. 

Hvoru tveggja nýtir sér mátt táknsins til hins ýtrasta með einföldum teikningum af 

sögupersónum. 

Cartoon history of the universe 
 

Myndasögur og sagnfræði hafa mæst áður á miðri leið og er nærtækasta 

dæmið Cartoon history of the universe eftir Larry Gonick. Cartoon history of the 

Universe (héðan í frá stytt í Cartoon history) er skrifuð og teiknuð af Larry Gonick 

sem hefur gefið út margar kennslubækur á myndasöguformi, allt frá erfðafræði til 

umhverfisfræða.20 

                                                           
18 Short, Randolph-seng, Mckenny,  „Graphic Presentation: An Empirical Examination of the Graphic 
Novel Approach to Communicate Business Concepts,“ bls 4 
19 Short, Randolph-seng, Mckenny, „Graphic Presentation: An Empirical Examination of the Graphic 
Novel Approach to Communicate Business Concepts,“ bls 16 
20 Netheimild- Sjá í heimildaskrá: Síða Gonicks> Publications 
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Fyrsta bókin í seríunni kom út 1990 sem náði frá byrjun alheimsins til tíma 

Alexanders mikla. Frá 1990 hefur hann síðan gefið út hverja bókina á fætur annarri 

uns hann kláraði mannkynssöguna 2009. Bækurnar urðu fimm á endanum, 1517 

blaðsíðna yfirlit yfir söguna. Þar fer hann í gegnum helstu þætti mannkynssögunnar 

og reynir að fara yfir allar helstu stefnur og strauma, útskýra hvað var að gerast 

hverju sinni með því að taka sögupersónur fyrir og útskýra ástæður þeirra og 

bakgrunn. Í hans meðförum eru allar mannverur svipaðar, gráðugar og 

tækifærissinnaðar, drifnar áfram af hugmyndafræði og vilja. Ástæður fyrir stríðum 

og atburðum eru dregnar fram í kalt dagsljósið. 21 

Bækurnar heita „Cartoon“ history og teikningarnar sem notaðar eru standast 

þá skilgreiningu. Þarna er ekki gerð mikil tilraun til að sýna atvik sem raunveruleg, 

heldur að gera þau skiljanleg. Lesandinn veit að persónur og atburðir sem hann sér 

voru ekki nákvæmlega eins, enda ómögulegt fyrir manneskjur með hálfsmeters langt 

nef að teygja sig um alla Evrópu með löngum höndum. En myndmálið er augljóst. 

Lesandinn skilur það og textinn hjálpar til við að útskýra hvað er að gerast. Allar 

persónur eru auðskiljanlegar og allir eiginleikar eru ýktir til að gera þá augljósa og 

auðvelt að muna. Carlos, konungur Spánar á 16. öld hefur t.d. á höfði sínu heilan 

haug af kórónum en áður er útskýrt hvernig hann vann sannkallað lotterí fyrir 

Habsburg ættina og erfði Spán, Þýskaland, Holland og allar nýlendur Suður-

Ameríku sem Spánverjar voru að taka á þessum tíma. Kórónurnar eru sífellt við það 

að falla enda er hann með of mikið á sínum herðum. Francis Frakkakonungur er 

hinsvegar frægur fyrir að vera með stórt og mikið nef og er það því ýkt svo rosalega 

að hjálmur hans í bardaganum hefur gogg. Hver þjóð hefur líka sitt útlit, bæði hvað 

varðar litarhaft og andlit. Gonick dregur þannig fram muninn á hverri persónu og 

atburði fyrir sig og lífgar þær. Í staðinn fyrir að vera hrúga af orðum verður það ljóst 

fyrir lesandanum að hér er um að ræða persónur sem voru á lífi og atburði sem áttu 

sér stað.  

                                                           
21 Schwarz, „Graphic novels for multiple literacies“ bls 1 
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Leitast er við að sýna atburðina sem sögu og persónur, hvort sem um er að 

ræða stórmenni eða almúga sem leikendur í þeirri sögu sem fer fram hverju sinni. 

Persónurnar sem koma fram eru þátttakendur í sögunni, hvort sem um er að ræða 

konunga eða bændur, eru mennskar og breyskar tilfinningaverur. Með því að setja 

þessa áherslu á söguþráð, manneskjur og hvað stjórnar þeim breytist 

mannkynssagan í nokkurskonar leikrit. Leikritið einfaldar atburði og persónur 

óhjákvæmilega til að draga fram þau áhrif sem höfundur vill. En þessi áhersla á 

sögupersónur sem manneskjur gefur Gonick tækifæri á að kafa ofan í ástæður og 

áherslu sögupersóna á annan og persónulegri hátt en ella. Þannig er hægt að fara jafn 

ítarlega ofan í efnið og í venjulegri kennslubók.  

Hér fyrir neðan er  að finna töflu þar sem við lítum á mismunandi umfjöllun 

um frönsku trúarbragðastríðin á seinni hluta 16. aldar. Hér er að sjá helstu atburði 

eins og þeir koma fram í Cartoon history of the modern world part 1(CHMW) og A 

history of world societies(HOWS), kennslubók í sagnfræði við Háskóla Íslands. 

History of world societies er lengri, tekur á fleiri málum og gerir grein fyrir þeim á 

annan hátt. Í töflunni er helstu atriðum hverrar bókar fyrir sig er komið fyrir í 

línunum til vinstri. Til hægri við línurnar má sjá hvort ritið fjallaði um hvert atriði. 

Viðkomandi bók fær x fyrir hvert atriði sem hún tekur fyrir.  
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Tafla 1- Samanburður á upplýsingum í myndasögu og kennslubók2223 

Atburðir/Atriði HOWS CHMW 

Henry 2. hundelti villutrúarmenn.   x 

Franski kóngurinn nýtir kaþólsku kirkjuna til skattlagningar.  x  

Umbótasinnaðir Frakkar leita til Kalvinisma.  x  

Einn tíundi eru kalvinistar um 1559, flestir í stórborgum.  x  

Henry 2. deyr í burtreiðum og fyrirgefur þeim sem drap hann.   x 

Hinrik 2. deyr og skilur eftir valdatóm og þrjá valdalitla syni undir stjórn móður 

sinnar.  

x x 

Sonur hans , Karl 9. tekur við 10 ára að aldri eftir að eldri bróðirinn Francis 2. deyr  x 

Mótmælendum vex ásmeginn og þeir ráðast að lokum gegn kaþólikkum.   x 

Aðalsmenn nýta sér trúarbrögð til að rísa gegn konungsvaldinu.  x  

Kalvinistar og kaþólikkar eyðileggja eigur hvors annars. Blóðbað fylgir.  x x 

Valdatími Karls 9. Mamma hans heldur kaþólikkum og mótmælendum góðum 

með því að dreifa völdum og áhrifum á milli þeirra.  

 x 

Undir áhrifum mótmælenda íhugar Karl (nú fullorðinn) stríð við Spán.   x 

Konungsmóðirinn gerir samning við kaþólikka til að koma í veg fyrir stríðið.   x 

Henry af Navarre kemur til Parísar vorið 1572, ásamt stórum hópi mótmælenda. 

Giftist systur konungsins með miklum lagaflækjum.  

 x 

Konungsmóðirinn espar konunginn í að losa sig við ákveðna mótmælendur.   x 

St. Barthelomew fjöldamorð eftir brúðkaup Henry af Navarre og systur 

konungsins. 

 x 

Hryllileg borgarastyrjöld, efnahagurinn hrynur.   x 

Henry af Navarre lifir fjöldamorðið af, verður fangi í fjögur ár. Konungurinn 

deyr. Borgarastyrjöld.  

 x 

Politiques, kaþólikkar og kalvinistar sem vilja vinna saman vilja sterkan konung.  x x 

Kaþólikkar neita að finna lausnir og henda Politiques úr París ásamt 

konunginum, Henry 3.  

 x 

Konungurinn drepur kaþólsku leiðtogana og tekur höndum saman við 

mótmælendur.  

 x 

Henry 3. er drepinn og móðir hans deyr líka. Henry 4. verður konungur.  x x 

Henry 4. missir mikinn stuðning en eltir kaþólska óvini sína til París, þar sem 

hann sér tækfæri á að enda stríðið án frekari blóðsúthellinga.  

 x 

Henry 4. var kalvinisti en gerist kaþólikki en verndar kalvinista.  x x 

Valdatími Henry 4. Var friðsæll og styrkti konungsvaldið.  x x 

 

Eins og sjá má hefur „Cartoon history“ fleiri persónulegar upplýsingar eins og 

við mátti búast. Myndasagan kynnir lesedanum fyrir persónunum og fylgist með 

atburðum í gegnum augu þeirra. Þannig verður sagan persónulegri en ella en þrátt 

fyrir það er fylgst með samfélagslegum breytingum og hvernig þær áttu sér stað. 

Þessi persónulega nálgun á efninu gerir Gonick kleift að nota húmor sem skín í 

gegnum verk hans. Þó mannkynssagan breytist ekki í holskeflu brandara, er 
                                                           
22 Gonick larry, Cartoon history of the modern world, bls 154-155, 165-167, 178-181 
23 Buckler, Hill, Mckay,  A history of world societies bls 416-417 
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venjulega að finna eitthvert skemmtiefni á hverri síðu. Í kafla um siðaskiptin ganga 

prestar til dæmis á milli manna með söluvagn og bjóða „indulgence“ til þeirra sem 

þeir hitta. Þetta felur í sér að minnsta kosti tvöföld áhrif. Í fyrsta lagi er fyndið á sjá 

„menn guðs“ að ganga um og selja hluti og í öðru lagi undirbýr þetta lesandann fyrir 

umræðu um gagnrýni á kaþólsku kirkjuna sem átti sér stað í siðaskiptunum. Húmor 

þarf ekki að vera alltumvefjandi uppistand sem skemmtir frekar en fræðir, en hann 

getur verið til staðar. Húmor persónugerir fortíðina, sýnir okkur að fólk í gamla daga 

var eftir allt saman fólk. 24 Menningin var öðruvísi en nákvæmlega þann mun er 

hægt að draga fram með húmornum. Hvernig fannst miðaldafólki eðlilegt að slást 

um yfirráð stórætta yfir landinu? Hvað ætli hafi verið rætt um á þingum þegar stóru 

málin voru búin? Hvað fannst samtímafólki eiginlega um Jörund 

hundadagakonung? Michael Henry sagnfræðiprófessor ræðir  um noktun á húmor 

við kennslu í sagnfræði og segir: „We can ease our task, and sweeten our curriculum, 

by mixing historical facts with amusing stories of irony and humor.“25 

Auðvitað er hætta á að brandarar og húmor dragi upp ranga mynd af 

atburðum og aðstæðum. Ekki er við hæfi að gera grín að öllu. Ef húmorinn er rangt 

notaður á lesandinn erfitt með að taka söguna og persónurnar alvarlega, þær verða 

skrípmyndir af sögulegri frásögn. Það er ekki tilgangurinn og við munum reyna að 

forðast þess konar notkun.  

Þegar við erum að vinna með myndrænan miðil eins og myndasögur liggur 

beinast við að nýta krafta hans til að tengjast persónum og skilja tilfinningar þeirra 

og aðgerðir. Slíkt er ekki alltaf hægt að túlka með húmor, en ef því er við komið ætti 

myndasagan án efa að gera slíkt. Við erum eftir allt saman að reyna að skemmta og 

fræða á sama tíma. Það er ekki víst að lesandinn geti lesið ritið í einum rykk, en við 

viljum þó að hann vilji lesa það frá byrjun til enda. Þá er mikilvægt að ritið sé 

skemmtilegt aflestrar. Gonick tókst að segja sögu mannkyns ágætlega og halda henni 

                                                           
24 Henry, „History and humour, a natural partnership bls 2 
25 Henry, „History and humour, a natural partnership“ bls 1 
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skemmtilegri og mannlegri og það er ekki úr vegi að taka hann sér til fyrirmyndar 

hvað það varðar.  

LEIT AÐ AÐFERÐ 
 

Myndasaga Íslands er yfirlitsrit. Ritinu er ætlað að segja sögu heillar þjóðar 

yfir meira en þúsund ár á fjórtán blaðsíðum, það er í besta falli yfirlit, í versta falli 

hraðferð. Það er því nærri lagi að líta á hvernig við ætlum að koma þessum 

upplýsingum á framfæri, hvaða kenningar ráða og hvaða sjónarhorn er tekið. Horfa 

verður á vankanta aðferðarinnar á sama tíma og hún er ákveðin. Hægt er að ræða 

fram og til baka um galla stjórnmálasögu, félagssögu og kvennasögu, kosið að lokum 

hvaða aðferð við ætlum að taka okkur en við þurfum að vita hvar við stöndum. 

Þannig  þurfum við að horfa á heimildirnar með hliðsjón af ákveðnum áherslum og 

aðferðum og reyna síðan að miðla þeim skilningi til lesandans. Sem manneskjur 

getum við ekki komist hjá kenningum, hugmyndafræði og áherslum en sem 

sagnfræðingar getum við gert okkur grein fyrir þeim, komið skipulagi á þær og nýtt 

þær okkur til hagsbóta. 26 En Myndasaga Íslands er yfirlitsrit í eðli sínu. Við þurfum 

því ekki að rökræða hvort svo sé heldur frekar að skilgreina hvað yfirlitsrit sé, hverjir 

kostir þess séu og gallar.  

Yfirlitsrit eru ein helsta kynning á sögulegri þekkingu sem nær til sem flestra. 

Yfirlitsrit ná yfir þær bækur og rit sem notaðar eru við kennslu í skólakerfinu og 

gefur einhverskonar mynd af sögunni. Á málþingi um yfirlitsrit lýsir Guðmundur 

Jónsson sagnfræðingur yfirlitssögunni á þessa leið: 

Við yfirlitsritin eru bæði kostir og gallar sem öllum ættu að vera ljósir. 

Reynt er að skilja stóra hluti eins og litla, leita yfirsýnar, sennilegs samhengis og 

skilnings á fortíðinni í stað þess að dvelja við hið einstaka og brotakennda. Með 

slíkum stórsniðum getum við borið söguleg viðfangsefni saman, fundið samkenni 

og sérkenni sem hægt er að útskýra. Yfirlitssagan segir þó aðeins hluta sögunnar, 

                                                           
26 Berger, Feldner, , Passmore, Writing history.Theory and practice bls xi 
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er aðeins rétt eða sönn í samhengi við þann raunveruleika sem hún fæst við að 

lýsa og þær spurningar sem hún leitast við að svara. . . . Það segir sig sjálft að því 

stærra sem viðfangsefnið er því yfirborðslegri verður umfjöllun sagnfræðingsins 

og því erfiðara er að koma til skila fjölbreytni og dýpri merkingu þess. 27 

Þessi skilgreining á vel við það sem við erum að gera hér. Við gerum okkur í 

fyrsta lagi grein fyrir því að við erum að segja hluta af sögunni, við erum að gefa 

lesandanum yfirlit yfir atburði og vonandi samfélagið sem var mótað af þeim. Í öðru 

lagi verður  stutt umfjöllun um Íslandssöguna óhjákvæmilega yfirborðskennd. Á 

fjórtán blaðsíðum þurfum við sérstaklega að hugsa út í það hverju við viljum koma á 

framfæri, hvaða atburðir og hvaða sýn er við hæfi hverju sinni. Ef við ætlum að nýta 

myndasöguformið er mikilvægt að sagan fljóti áfram, að það sé „söguþráður“. Það 

setur okkur ákveðin mörk sem verða rædd seinna.  

Alvarlega gagnrýni á yfirlitsritin er að finna í umræðu Sigurðar Gylfa 

Magnússonar sagnfræðings um það sem hann kallar „yfirlitshugsun“. Yfirlitsrit séu 

hættuleg ekki bara þeim sem lesa þau, heldur sagnfræðingum sem skrifa þau. 28 

Yfirlitsrit séu gegnsósa af línulegum framförum og að „hugmyndafræði yfirlitsrita 

sem styðjast við fyrirframgefna forskrift sé á villigötum.“29 Yfirlitsritin falla undir 

sama hatt hvort sem um er að ræða alla sögu Íslands eða hluta hennar, eins og til 

dæmis utanríkisverslun eða stjórnarráð. 30 Sagnfræðingar sem stundi slíka 

fræðivinnu missi sjónar á margbreytileika sögunnar og neiti að taka afstöðu í 

sögulegri frásögn í þjónustu „hlutleysis“ sem er ómöguleg tálsýn og heldur aftur að 

fræðigreininni. 31  

 Sú gagnrýni á kannski rétt á sér, við ræðum það ekki frekar hér, en Sigurður 

gefur til kynna í skrifum sínum mjög erfiða og hættulega galla yfirlitsrita sem ættu 

að vekja okkur til umhugsunar. Yfirlitsritin eru ekki eina leiðin til að koma sögulegri 

                                                           
27 Guðmundur Jónsson, „Yfirlitshugsunin og tálsýn Íslensku einssögunnar“ bls 141-142 
28 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði Bls 214-213 
29 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði Bls 217 
30 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði bls 217 
31 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði bls 221-222 



- 25 - 
 

þekkingu til fólksins, og það má færa fyrir því rök að þau séu hreinlega slæm. 

Hversu langt getum við gengi í að einfalda atburði og persónur þangað til að 

umfjöllunin verður ómarktæk og tilgangslaus? Hvenær verður yfirborðsleg 

umfjöllun of yfirborðsleg? Ef yfirlitsrit af þessu tagi er það fyrsta sem lesandinn 

kynnist umfjöllunarefninu, og ritið sýnir misvísandi og marklausa sýn í nafni 

einföldunar og söguþráðs, er ritið ekki til góðs. Þá væri betra heima setið en af stað 

farið. Þetta er ekki það sem við viljum gera hér. Myndasaga Íslands á að vera eins 

góð og skiljanleg umfjöllun á þeim hlutum sem teknir verða fyrir. 

Við verðum að ræða um staðreyndir og draga úr persónulegum skoðunum 

eða kenningum, einmitt það sem Sigurður Gylfi varar við í „lognmollu yfirlitsins. “32 

Við munum halda okkur við almenna sögskoðun, eins og hún birtist, bæði í 

kennsluritum og sagnfræðilegum umræðum. Auk þessa er nauðsynlegt að finna 

jafnvægi á einföldum yfirlýsingum og einfölduðum yfirlýsingum. „Jón Arason var 

biskup á 16. öld“ eða „Jón Arason var biskup sem barðist hetjulega fyrir sjálfstæði 

Íslendinga á 16. öld.“33 Við þurfum að finna jafnvægi milli þess að koma litlu á 

framfæri, eða persónulegum skoðunum höfundar sem þarfnast frekari umfjöllunar 

til skýringar og brjóta þar með flæði.  

Í myndasögunni komumst við ekki hjá því að skrifa Íslandssöguna línulega, 

en við þurfum að ákveða hvaða sjónarhól við viljum og hvernig við getum nýtt hann 

í myndasöguforminu.  

 

Stjórnmálasaga 
 

Myndasöguformið er einstaklega gott til að túlka söguþráð, að segja og sýna 

hvernig einn atburður leiðir til annars. Og þetta er þægilegt fyrir stjórnmálasögu, en í 

meðförum hennar er sagan röð af atburðum, pólitískum „stórmennum“ og áhrifum 

þeirra, á seinni „stórmenni“ sem bækur voru skrifaðar um og áhrifum þeirra. Fyrir 

                                                           
32 Sigurður Gylfi Magnússon, Sögustríð. Greinar og frásagnir um hugmyndafræði bls 223, 226 
33 Dæmið er handahófskennt. Höfundur aðhyllist ekki 19. Aldar túlkun á sögu siðaskiptanna.  
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mörgum kann það að vera einu kynni þeirra við söguna, saga stjórnarfarsbreytinga 

og stjórnenda. Orðið stjórnmálasaga vekur ef til vill svipmyndir af flokkadráttum á 

þingi eða karpi um lög og reglur og það er í eðli sínu ekki alrangt. Sagt er að til séu 

jafn margar skilgreiningar á stjórnmálasögu og stjórnmálasagnfræðingar. 34 

Stjórnmálasagan er því teygjanlegt hugtak og getur fjallað um allt frá þróun 

ríkismála til valdatafls stórætta. Hún er saga atburða, stórmenna og stórtækra 

breytinga en á sama tíma þróun hugmynda, fræða og tækni. Í höndum 

stjórnmálasögunnar verða það valdamenn, hvort sem um er að ræða pólitíska 

leiðtoga eða stofnanir sem skapa söguna, bregðast við áreiti og viðhalda eða breyta 

ásýnd samtímans.  

Stjórnmálasagan er þægileg aðferð í okkar tilfelli. Auðvelt er að breyta 

sögunni í söguþráð sem myndasagan ræður vel við. Bækur Gonicks eru gott dæmi 

um þetta, persónur stórmenna spila þar stórt hlutverk í atburðarrásinni. Við gætum 

nýtt þennan persónulega kraft í okkar verki. Eitt leiðir af öðru og við lóðsum 

lesandann í gegnum Íslandsöguna. Þannig myndast yfirlit yfir söguna frá landnámi 

Ingólfs35 til bankahruns. Við verðum þó að varast stórmennasöguna sem kann að 

virðast eðlislæg myndasöguforminu en Gonick fór þá leið í sinni myndasögu. Við 

stöndum einfaldlega frammi fyrir plássleysi. Við þurfum að takmarka texta, einfalda 

söguna og varast að rugla lesandann. 14 blaðsíður er ekki nægilegt pláss fyrir bæði 

„stórmenni sögunnar“, áhrif þeirra og pólitískar aðstæður í hverjum atburði. Hver 

manneskja, til að hægt sé að skilja hana, þarf ástæður og uppruna, ásamt einhverri 

tengingu við atburði. Ef allir fengju slíka meðferð yrði verkefnið lítið annað en 

portrettmyndir af sögufrægum Íslendingum. Hætt er við að lesandinn myndi ekki 

skilja mikið í þesskonar sögulegri frásögn (auk þess sem Íslensk nöfn reynast oft 

óþjál í munni og því ekki líkleg til vera minnisverð). Ennfremur þyrfti verkefnið að 

yfirgefa þessar persónur stuttu eftir að hafa kynnt þær til sögunnar, alls ekki ólíkt 

leikriti þar sem aðalpersónur og aukapersónur ganga í gegnum sviðið án þess að 

                                                           
34 Tosh, The pursuit of history bls 116 
35

 Rætt verður frekar um umfjöllun á landnáminu og túlkun á landnámu fyrir neðan.  
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nokkur fái neitt við ráðið. Allri einföldun fylgir skrumskæling að einhverju leyti og 

við myndum neyðast til að lýsa margbrotnum og mikilvægum persónum í stuttum, 

einföldum setningum. Þess vegna er mikilvægt að muna markmið verkefnisins, „að 

skapa myndasögu sem gefur erlendum ferðamönnum sögulegan ramma sem þeir 

geta síðan fyllt uppí með hjálp safna og ítarlegri bóka.“ Við munum því einbeita 

okkur frekar að atburðum en ekki endilega fólkinu sem stóð á bak við þá. Undir 

flestum kringumstæðum koma sögulegar persónur fram í sögulegu hlutverki sínu án 

þess að ævi þeirra sé útskýrð frekar. Sem dæmi, Jón Arason kemur aðeins fram sem 

„kaþólski biskupinn“. Frekari lýsingar á ævi hans og ættum gerist ekki þörf. Að 

sama skapi þarf ekki að útskýra nafn Innréttinganna á 18. öld eða hverjir stóðu á bak 

við þær til að útskýra að á þessum tíma áttu sér stað tilraunir til nývæðingar til að 

auka velsæld á landinu sem seinna meir ruddu veginn fyrir borgarvæðingu í 

Reykjavík. Þetta er öðruvísi nálgun á efnið en hjá Gonick en notar þrátt fyrir það 

kraft myndasöguformsins. Umfjöllunin verður óneitanlega persónulegri en ef efnið 

væri sett fram á jafn knöppu textaformi. Við getum sýnt persónurnar taka þátt í 

atburðum og hvernig þær bregðast við. Við getum sýnt hvernig stjórnarfar var við 

lýði hverju sinni og hvað „stórmenninn“ voru að gera. Þannig eru stórmenninn 

skilgreind af hlutverki sínu en ekki persónu eða ævisögu.  

 

Félagssagan 
 

En þrátt fyrir styrk stjórnmálasögunnar og notkun hennar í þessu verki er hún 

ekki gallalaus. Stjórnmálasagan hefur venjulega skilið útundan meirihluta 

mannkyns, allan almenning sem hefur í höndum hennar verið leiksoppi valdhafa.  

Félagssagan er margþætt að sama skapi og stjórnmálasagan og einbeitir sér að 

almenningi, almennu lífi og samfélaginu sem var. Stjórnmál og valdabarátta virðist 

þá ekki jafn mikilvægt umræðuefni, aðrir hlutir skipta þá meira máli eins og 

efnahagslegar aðstæður, menning og kúgun, svo fátt eitt sé nefnt. 36 Ólíkt 

                                                           
36 Cannadine, Cartledge, Evans, ., What is history now? bls 22-23 
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stjórnmálasögunni er ekki jafn auðvelt að koma félagssögunni fyrir í söguþráð þar 

sem ekki er rætt um einstakar manneskjur heldur heilu þjóðirnar eða stéttirnar í 

sömu andrá. Hún fjallar um hluti eins og félagslegan hreyfanleika, menningu og 

minningar, hluti sem breytast hægt og rólega, eða ógnarhratt, og erfiðara er að 

alhæfa um. Hún hefur mörg sjónarhorn, allt frá marxískum kenningum sem sér alla 

söguna sem stéttabaráttu til Annálahreyfingarinnarsem reynir að forðast söguþráð 

og heldur sig við lýsingar. 37 Þessi margbreytni og þróun veldur því að félagssagan 

þróast oft út í sögu samfélagslegra stofnana, hópa og menninga. Þá sitjum við 

stundum eftir með sögu án fólks. Það er kaldhæðni í ljósi þess að félagssagan átti að 

koma sögu horfinna stétta á framfæri, að saga fólksins á til að hverfa í umræðu um 

stéttir þeirra. 38 

En félagssagan er nauðsynleg til að koma á framfæri sannfærandi mynd af 

samfélaginu svo lesandinn álíti ekki að landið hafi verið byggt af örfáum 

einstaklingum. En þar sem atburðasagan er í forgrunni til að þjóna söguþræðinum, 

verður félagsagan að fá að skína í gegnum það. Það þýðir að þó að atburðir og 

aðgerðir „stórmenna“ séu það sem drífi frásögnina verður hlutverk samfélagsins að 

fá að koma fram.  

Þar sem „Stórmenni“ eru sjaldan nefnd og eru aðeins skilgreind af hlutverki 

sínu getur almenningur að sama skapi komið fram í táknmynd í myndasögunni. við 

getum fylgst með hinu almenna fólki á meðan þingmannakerfið breytist á 

þjóðveldisöld, séð breytingar 19. aldar í gegnum augu hins almenna borgara og 

velsæld 20 aldar. Við sjáum almenning sem geranda í sögunni, en ekki bara 

„stórmenninn.“ Þökk sé myndasöguforminu verður þetta þó ekki til þess að sagan 

verði ópersónuleg þar sem við sjáum persónur taka þátt í atburðum sögunnar og 

verða fyrir áhrifum þeirra.  

 

 

                                                           
37 Burke,  History and social theory bls 14-15 
38 Burke,  History and social theory bls 133 
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Kvennasagan 
Kvennasagan er einn angi félagssögunnar sem hefur vaxið og dafnað síðan 

hún kom fram á sjónarsviðið á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Síðan þá hefur 

greinin tekið stakkaskiptum, áherslur og markmið hafa breyst, hefðir og stefnur 

myndast og nýrri grein brotist úr kvennasögunni, kynjasaga. Verkefni 

kvennasagnfræðinga er ekki einfalt, þar sem örðugt er að finna áreiðanlegar 

söguheimildir. Sagan var venjulega skrifuð af körlum, um karla. Félagssagan 

hjálpaði lítið til við þetta en hún einbeitir sér oft aðeins að stéttabaráttu karla, 

samfélagi karla og venjum þeirra. Konur hverfa í skuggann, fylgja eiginmönnum 

sínum og fjölskyldu og virðast ósýnilegar og viljalausar. Kvennasagan reynir að 

finna sögu helming mannkyns sem hefur svo lengi staðið útundan. 39 Lengi vel hefur 

verið reynt að „skrifa konurnar inn í yfirlitsritinn en það hefur ekki gengið eins vel 

og ætla mætti. Erla Hulda Halldórsdóttir sagnfræðingur ræddi um þetta vandamál 

og sagði:  

Lengi vel dreymdi kvennasögufræðinga um að skrifa konur inn í söguna?. 

Frumkvöðlar á þessu sviði töldu að niðurstöður rannsókna þeirra myndu smám 

saman birtast á síðum yfirlitsrita; sögum tímabila, þjóða, landshluta og 

heimshluta, en að þessu leyti hafa kvenna- og kynjasögufræðingar ekki uppskorið 

eins og til varsáð. Konur hafa birst í sérköflum sem út af fyrir sig mörkuðu 

tímamót. En hins vegar virðist ganga illa að skrifa sögu kvenna inn í almenn 

yfirlitsrit og sögubækur yfirhöfuð.40  

Við stöndum frammi fyrir svipuðu vandamáli ef við ætlum að nýta okkur 

kvennasöguna í ritinu. Hún stangast oft á við hina pólitísku aðferð og leitina að 

söguþráð. Kvennasagan og rannsóknir leitast oft við að lýsa samfélaginu og 

aðstæðum sem konur bjuggu við. 41 Þetta getur reynst örðugt á 14 blaðsíðum. 

Þetta er galli yfirlitssögu af þessu tagi, við stöndum frammi fyrir því 

vandamáli að segja sögu þjóðar en þurfum að horfa fram hjá helstu niðurstöðum um 

                                                           
39 Burke, Peter, History and social theory bls 51, Scott, Gender and the politics of history bls 18-19 
40 Erla Hulda Halldórsdóttir, „Litið yfir eða framhjá?“, bls 133-138 
41 Scott, Gender and the politics of history, bls 19-22 
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helming þjóðarinnar. Þegar við segjum sögu þjóðarinnar ræðum við óhjákvæmilega 

karlana sem þá voru valdhafar í samfélaginu. En þar sem við æðum úr einum 

atburði yfir í annan og höfum í mesta lagi pláss til að tala almennt um líf almennings, 

án mikilla áherslna, þá er hætt við að konurnar hverfi. Konur höfðu mismikil völd 

miðað við stétt, tíma og stað, en þær voru þó alltaf til staðar! 

Ef að við ætlum okkur að koma konum á framfæri verðum við að nýta okkur 

það sem við höfum í myndasöguforminu. Það er til dæmis sögulega rangt að sýna 

konur viðstaddar þjóðfundinn á 19. öld, en það er fullkomlega sögulega rétt að sýna 

þær sem hluta af samtali um hvaða stefnu þjóðin á að taka. Við getum því sýnt konur 

á sem flestum stöðum, vinna við það sem þær hefðu verið að gera á hverjum tíma 

fyrir sig, láta sig pólitísk mál varða og vera hluti af sögu Íslands. Ennfremur hjálpar 

það okkur að við ætlum ekki að einblína á „stórmennin“ sem slík heldur atburði og 

áhrif. Persónur og kyn leikenda verða ekki í forgrunni. Ef konur fá ekki stórmenni fá 

karlar það ekki heldur.  

STEFNAN TEKIN 
 

Tökum nú saman hvað hefur komið fram til þessa.  

Tilgangurinn er að skapa myndasögu sem segir sögu Íslands fyrir erlenda 

ferðamenn á fjórtán blaðsíðum. Tilgangurinn er ekki að vera með ítarlega eða 

tæmandi umfjöllun um málið heldur gefa lesandanum grunnupplýsingar um 

söguna.  

Myndasagan mun fylgja ákveðnu sniði. Hún verður fjórtán blaðsíður og 

svarthvít. Þar eru undanskilinn bæð forsíða og baksíða en þær verða sennilega í lit.  

Þetta er ákveðið með hagræðingu að markmiði og litar alla vinnu við verkið.  Það 

setur óhagganlegan ramma utan um verkið sem  sagan einfaldlega verður að komast 

fyrir í. 

Gert verður ráð fyrir að lesandinn viti lítið sem ekkert um sögu Íslands og að 

hann sé að kynnast henni í fyrsta skipti. Bókin verður á ensku og er hugsuð fyrir 
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stóran hluta evrópskra og N-amerískra ferðamanna, eða þeirra sem eru lesfærir á 

ensku. Ennfremur verður gert ráð fyrir að lesandinn sé kunnugur vestrænni hugsun 

og söguþekkingu. Til dæmis verður minnst á heimsstyrjaldirnar tvær og siðaskiptin 

án þess að kynna þau hugtök frekar.  

Við nýtum til þessa myndasöguformið sem er kröftugt en vannýtt listform. 

Myndasagan hefur ákveðna eiginleika sem gera lesandann virkan þátttakanda í 

atburðarrrás og upplifun. Hún getur sýnt hluti sem tæki langan texta að útskýra og 

sýnt breytingar á milli ramma sem heilu bækurnar gætu verið skrifaðar um. 

Myndasagan nýtir ennfremur sérstaklega vel tákn, þ.e. táknmyndir fyrir 

raunverulega hluti. Með táknum getum við sýnt fram á breytingar, persónuleika, 

áætlanir og viðbrögð á einfaldan, orðalausan hátt. Auk þess er myndasagan auðlesin, 

og auðskiljanleg. Við nýtum þessa eiginleika myndasögunnar með því að hafa listina 

í myndasögunni „einfalda“ og auðskiljanlega. Við nýtum myndmálið til að gera  

lesenda ljóst að persónur séu táknmyndir fyrir raunverulega sögupersónur frekar en 

þær sjálfar.  

 Það eru ákveðnir vankantar á myndasöguforminu fyrir sögu Íslands, það 

tekur til dæmis óhjákvæmilega meira pláss á blaðsíðu að koma upplýsingum 

myndrænt á framfæri miðað við hreinan texta. Það er hægt að koma meiri 

upplýsingum fyrir á blaðsíðu með texta. Upplýsingarnar eru kannski auðskiljanlegri 

í gegnum myndasöguformið en það tekur óhjákvæmilega meira pláss að segja frá 

einhverju í gegnum röð af myndum. Önnur gagnrýni er að myndasöguformið er 

sérstaklega gott fyrir stjórnmálasögu. Sagt er frá atburðum stórmenna og mikilla 

bardaga. Kröftug tenging myndast við persónur og við hlustum meira á það sem þær 

„segja“ okkur frekar en textabúta. Það þýðir að við heyrum gjarna meira frá 

stórmennum en almúgafólkinu.  

Fyrirmynd okkar í þessum efnum er sérstaklega Cartoon history of the 

universe eftir Larry Gonick, sem sýnir á prýðilegan hátt hvernig hægt er að koma 

sögulegum upplýsingum á framfæri í myndasögu. Notkun hans á húmor er 

fyrirmynd okkar, þar sem við ætlum okkur að gera myndasöguna aðgengilega og 
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skemmtilega og vekja söguna til lífs þar sem við getum. Húmorinn verður notaður til 

að undirstrika hvað er að gerast, sýna atburðina í öðru ljósi eða gefa til kynna 

„annarleika“ sögupersóna. Við nýtum okkur form og hefðir myndasögunnar til að 

koma þessum húmor til skila. Við viljum ekki skálda nema í gegnum 

myndasöguformið, sem lesandinn skilur að er ekki raunverulegt heldur táknmyndir. 

Táknmyndir eru myndasögum eðlislægar og notkun þeirra veldur ekki ruglingi eða 

vafa. Við höfum til dæmis engar áhyggjur af því að lesandinn álíti að Sturlungaöldin 

hafi byrjað þegar stórir risa skáru landið í hluta með stórum sverðum. Samt er það 

myndmál notað í verkinu.  

Við gerum okkur grein fyrir því að myndasaga sem fer yfir jafn breitt efni á 

jafn stuttum tíma telst undir yfirlitsrit með öllum þeim vanköntum og kostum sem 

því formi fylgja. Myndasöguforminu er auk þess þjálast að fást við atburði, söguþráð 

og persónur. Þetta gefur myndasögunni ákveðið forskot í stjórnmálasögu. Við ætlum 

okkur að segja frá helstu atburðum í sögunni en til þess að gæta jafnfræðis og spara 

pláss munum við ekki einbeita okkur að fyrirferðamiklum persónum. Sem dæmi er 

Jón Sigurðsson varla nefndur, en í stað þess eru atburðir og baráttan sem hann var 

hluti af reifuð.  

Með því að einbeita okkur að atburðunum rífum við okkur laus frá 

„stórmennasögunni“ sem oft vill loða við stjórnmálasögu og getum sagt sögu 

fólksins í landinu meðfram stóratburðum. Við getum rætt atburðina og íhugað hvaða 

áhrif „fólkið fyrir neðan“ hafði eða hvernig það sá atburðina.  

Við leggjum áherslu á að fjalla um það sem við teljum ferðamenn hafa áhuga 

á, þó án þess að reyna að gefa ranga mynd af fortíðinni. Þessi áhersla kristallast til 

dæmis í því að tímabilið frá landnámi til loka Sturlungaldar fær sjö blaðsíður. Það er 

helmingur allra blaðsíðna í handritinu en fer þó aðeins yfir um 400 ár af sögu Íslands. 

Önnur tímabil fá ekki jafna umfjöllun og það mun reynast ítrekað nauðsynlegt að 

draga úr umfjöllun á efni hvers tímabils fyrir sig. Fyrir þessu er þó góðar ástæður. 

Við viljum einbeita okkur að því að koma upplýsingum á framfæri sem lesandinn 

hefur líklegast til áhuga á en þökk sé Íslendingasögum sem gefnar hafa verið út um 
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víða veröld eru það helst samfélag þjóðveldisins.  Þessi nálgun er ekki nauðsynleg og 

aðrir höfundar gætu fært rök fyrir því að sleppa miklu af því sem kemur fram í 

umfjöllun okkar. En við höfum ákveðnar áherslur og verðum að fylgja þeim. 

Til að einfalda bæði verklag og lestur voru ákveðnar reglur hannaðar í 

samráði við listamanninn um handritið og útlit myndasögunnar. Hverri síðu var 

skipt í þrjár „raðir“ þar sem rammar myndasögunnar renna frá vinstri til hægri. 

Samkvæmt þessu verklagi er neðsta röðin stærsti hluti hverrar blaðsíðu. Efsta og 

miðröðin eru þá jafn stórar og skipta með sér því plássi sem eftir er. Á þessu 

fyrirkomulagi eru tvær undantekningar, síðasta blaðsíðan og sú fyrsta. Í handritinu 

verður talað um þessar raðir sem fyrstu, aðra og þriðju röð og þá er talið frá efsta 

hluta blaðsíðunnar til þess neðsta. Hverri röð er skipt í allt að þrjá ramma en aldrei 

fleiri til að koma í veg fyrir að pakka of miklu efni í hverja röð.  

Hver blaðsíðu hefur þema, ákveðinn atburð, ferli eða kerfi sem fjallað er um 

hverju sinni. Að öllu jöfnu er fyrsta röðin notuð til að kynna þema hverrar blaðsíðu, 

önnur röðin fer ítarlegra í gegnum efnið og sú þriðja tekur saman og bindur lausa 

enda í umræðuefninu. Venjulega ætti hver blaðsíða að taka fyrir nýtt þema, hvort 

sem um er að ræða atburði eða könnun á samfélaginu. 

Þegar lýsing á nýrri blaðsíðu hefst í handritinu er tekið fram hversu margir 

rammar eru í hverri röð. Þá kemur lýsing á fyrstu röð og er þá hverjum ramma lýst í 

réttri röð, frá vinstri til hægri. Þarna er um að ræða lýsingar fyrir listamanninn svo 

viðkomandi viti hvernig höfundur hefur hugsað sér atriðið og hvernig það á að líta 

út. Listamaður og höfundur eru þó jafnir að flestu leyti, listamaðurinn er ekki 

viljalaus listaverksmiðja í höndum höfundar, og höfundur verður að passa að 

teikningarnar passi við forsendur verkefnisins og lýsi ekki atburðum á óraunhæfan 

hátt. Í lýsingunni kemur einnig fram hvar textinn á að birtast og hverjum hann er 

ætlaður. Þegar lýsingin er búinn kemur textinn sem á að vera í rammanum.  

Þegar textanum hefur verið lýst hefst lýsingin á næsta ramma og svo koll af 

kolli. Teikningarnar sjálfar eru undir  listamanninn komnar og viðkomandi fær 
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aðeins þær forsendur sem við höfum þegar gefið okkur, að táknin séu einföld og 

auðskiljanleg og „augljóslega teiknuð.“  

Ákveðið var að skapa sérstakan sögumann til að leiða lesendur í gegnum 

söguna. Sögumaðurinn gefur lesandanum „ankeri“ til að reiða sig á. Hann „veit“ þá 

hvaðan upplýsingarnar koma og lærir á persónuleika sögumannsins. Sögumaðurinn 

mun ganga í gegnum söguna meðfram persónum, án þess þó að vera hluti af 

atburðum. Þó getur hann talað við þær eða gefið þeim orðið. Sögumaðurinn er ekki 

birtingarmynd Íslands eða persónuleiki heldur rödd höfundsar„holdi klædd.“ 

Sögumaðurinn á að hafa skoðun  á hinum og þessum atburðum sem eiga að taka mið 

af rannsóknum síðari ára og segja sögu landsins.  

Til þess að vega upp á móti karllægu sjónarhorni notum við kvenkyns 

sögumann. Ákveðið var að nota Auði Djúpuðgu Ketilsdóttir, landnema og 

kvenskörung. Þetta er gert af tveimur ástæðum: Í fyrsta lagi gefur hún ekki til kynna 

að hér sé um að ræða birtingarmynd Íslandssögunnar heldur manneskju. Auður var 

líklega til, nam hér land, var kvenskörungur, var kristin og hafði tengingar við bæði 

norska og keltneska menningu. 42 Hún er áhugaverður og sameinar marga þætti úr 

íslensku samfélagi á fyrstu öldum  og goðsögn seinna meir.  

Í öðru lagi er betra að um sé að ræða persónu sem hefur einhverja tengingu 

við söguna frekar en algerlega ímyndaða persónu sem væri aðskotahlutur á þessarri 

ferð í gegnum söguna. Í þessu samhengi er augljósasta dæmið fjallkonan sem ef til 

vill væri góð til síns brúks, nema hvað þá væri nauðsynlegt að útskýra tilvist hennar, 

en þegar við erum að fást við jafn lítið pláss og raun ber vitni er rökréttast að minnka 

„óþarfa“ útskýringar og útúrdúra. Auk þess er spurning hvaða fötum hún myndi 

klæðast? Er hún í fötum samkvæmt venju hverju sinni? Hver er þá tenging 

persónunnar við fjallkonuna? Er hún í sínum nítjándu aldar klæðum? Hver er þá 

tengingin við tímabilið? Við gætum líka haft sögumanninn nafnlausann og sýnt 

                                                           
42 Jescht, Women of the viking age bls 82-83 
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aðeins konu sem ferðast um söguna ásamt lesandanum. En það er óneitanlega 

áhugaverðara og merkilegra að ferðast með landnámskonu.  

Við viljum leiða lesendur í gegnum söguna og segja frá því sem var að gerast 

hjá „venjulegu fólki“ og til þess sköpuðum við tvær persónu sem nefndar eru aðeins 

„parið“. Gefið er til kynna að „parið“ séu Ingólfur Arnarson og kona hans, Hallveig 

Fróðadóttir. Þau verða viðstödd marga helstu atburði sögunnar og segja sína skoðun 

á málum. „Parið“ eru leiðbeinendur okkar um félagslega sögu sérstaklega en líka til 

að sjá hvernig „venjulegt fólk“ upplifði söguna. Ólíkt Auði, talar parið ekki við 

lesandann og aðeins einu sinni við Auði. Auður stendur til hliðar við söguna og er 

brúin á milli sögulegra atburða og lesandans á meðan parið  á að vera þátttakendur í 

sögunni. Þess vegna eru þau tengd við Ingólf og Hallveigu, til að þau hafi 

raunverulega tengingu við söguna. Þessi tenging varir stutt þar sem fljótlega hafa 

liðið margir áratugir og seinna aldir. Lesandinn á að gera sér grein fyrir því að þessar 

persónur sem fljóta um Íslandssöguna séu ekki raunverulegar manneskjur. En þær 

skapa persónulegt samband við lesandann, hann á að skilja að hlutverk þeirra er að 

koma sjónarmiði „almennings“ á framfæri. Þetta er gert til þess að lesandinn myndi 

tengingu við persónur, sem væri erfitt annars í verki þar sem farið er yfir meira en 

þúsund ár á nokkrum blaðsíðum. Munurinn á Auði og parinu er í framsetningu, ekki 

uppruna. Þau gegna mismunandi hlutverki og hegðas sér samkvæmt því.  

Eitthvert stærsta vandamálið við að endurskapa atburði í Íslandssögunni á 

sjónrænum miðli er að sýna hvernig fólkið leit út. Í handritinu verður aðstæðum lýst  

í hverjum ramma, útliti, fasi og umhverfi. Þessu til stuðnings verður bent á sjónrænar 

heimildir sem eiga að hjálpa teiknara að skapa sannfærandi mynd af atburðum og 

fólkinu sem tók þátt í þeim Myndirnar er að finna í viðauka eftir handritið. 

Myndirnar koma margar hverjar úr sögubókum og bókum sem fjalla um fatatísku 

liðinna alda.  

Hér á eftir brjótum við handritið að verkinu í fimm hluta eftir tímabilum. Við 

ræðum þá hvaða heimildir eru notaðar hverju sinni og hvernig við ákveðum hvað 

kemur fram og hvernig við viljum sýna það.  
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UMFJÖLLUN UM HVERT TÍMABIL 
 

Landnám og kristnitaka  
 

Við byrjum á landnámi og þar stöndum við frammi fyrir fyrsta vandamálinu: 

hvaða heimild skal nota. Þetta er stórkostlega flókið vandamál vegna þess að hætt er 

við að lesandinn taki því sem kemur fram í verkinu sem heildstæðum sannleik um 

atburði en ekki endilega ákveðna sýn á söguna, unnin með ákveðnum heimildum. Í 

þessu tilfelli er helst að nefna að fræðimenn eru ekki alsammála heimildagildi helstu 

heimilda okkar, Íslendingabók og Landnámu. Þessi rit voru skrifuð löngu eftir 

atburði og eru uppfullar af nákvæmum smáatriðum og sögum sem virðast vera 

aðeins of handhægar. Gott dæmi um þetta er sagan af Hjörleifi, bróður Ingólfs, 

morðið á honum og flótta Vestmanna til Vestmannaeyja. Þessi saga er ekki tekinn 

mjög alvarlega af fræðimönnum, enda virðist hún fylgja reglum skáldskapar og 

minnis á kostnað raunveruleikans. Við höfum þessar bækur og fornleifar til merkis 

um að landnám hafi átt sér stað einhvern tímann á 9. öld og að það hafi verið að 

stórum hluta norrænir menn að baki landnáminu.  

En þrátt fyrir það eru Landnáma og Íslendingabók góðar heimildir fyrir 

handritið vegna þess að þær eru hluti af almennri söguskoðun, atburðir í þeim koma 

fram í opinberu kennsluefni og Gunnar Karlsson miðaldasagnfræðingur hefur varið 

notkun þeirra í sagnfræðilegum tilgangi.  Hann segir til dæmis um Íslendingabók að 

hún skuli teljast áreiðanleg af fjórum orsökum: Þar eru engir yfirnáttúrulegir 

atburðir, tímatal hans kemur heim og saman við aðrar ótengdar heimildir eins og 

öskulag, tímatal hans er samræmt sjálfu sér og hann setur varnagla og tvístígur með 

atriði sem honum eru óljós.43  

Við gerum því  ráð fyrir að landnám hafi hafist hér um það leyti sem 

bækurnar tiltaka, að þeir landnámsmenn sem nefndir eru hafi verið til og að þeir hafi 

numið land. Notaðar verða heimildir sem nýta þessar frumheimildir og aðrar 

                                                           
43 Gunnar Karlsson, Inngangur að miðöldum bls 122-123 
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fornbókmenntir til að segja frá Landnámsöldinni. Vert er að nefna Goðamenning og 

Samband við miðaldir eftir Gunnar Karlsson. 

Til að koma sögunni á framfæri kynnum við Auði til sögunnar sem sögumann 

okkar. Hún mun leiða lesendur í gegnum söguna og útskýra bæði atburði og 

aðstæður. Hún á að vera klædd í föt sem hæfa vel stæðum konum frá þessu tímabili. 

Hér þurfum við að fást við takmarkaðar heimildir og því er gott að verkið verður í 

svarthvítu enda flókið mál að vita hvaða litir voru ráðandi hverju sinni. Eftir því sem 

líður á umfjöllunina um þjóðveldisöldina verður klæðaburður fjölbreyttari, það er að 

segja, fátækara fólk birtist í öðrum fötum. Þegar við lítum á hóp af goðum og 

þingmönnum á að vera greinilegur munur á klæðnaði þeirra. Til heimilda á þessu 

tímabili notum við sérstaklega grein Æsu Sigurjónsdóttir listfræðingsum klæðnað og 

tísku sem birtist í Hlutaveltu tímans. Þar segir Æsa að lítið sé vitað um klæðnað 

landnámsmanna en það sé hægt að gera ráð fyrir að fatatískan hafi verið svipuð og á 

meginlandinu. 44 Við nýtum okkur þau gögn sem til eru um klæðaburð í Nv-evrópu 

á þessum tíma. Sérstaklega ber að nefna bækurnar Chronicle of western costumes og A 

history of costume in the west. Myndir frá þeim verða lagðar fyrir teiknarann sem 

viðmið.  

Á fyrstu síðunum tölum við um Nadoddr, Hrafna-Flóka og Ingólf Arnarsson 

en minnumst ekki á sögurnar sem þeim fylgja. Hjörleifur kemur ekki fram, hvað þá 

öndvegissúlurnar og við tölum ekki um hin mörgu nöfn sem Ísland hafði. Hér viljum 

við segja lesandanum að landnámið átti sér stað, frekari lýsingar myndu aðeins 

flækja og lengja frásögnina. Við sláum varnagla og minnum lesandann á að hér er 

um að ræða sögur. „It is said that the first permanent settler was Ingolfur 

Arnarsson.“ 

Við göngum beint í að ræða samfélagið sem myndaðist hér samkvæmt 

Íslendingabók og ræðum þá sérstaklega hlutverk Alþingis. Hér kemur bersýnilega í 

ljós hver fókus verksins er og hvernig við ætlum að segja söguna. Á þessum síðum 

eru engin nöfn, engin stórmenni sem slík. Þorgeir Ljósvetningagoði kemur fram, en 
                                                           
44 Æsa Sigurjónsdóttir, Hlutavelta Tímans: Menningararfur á Þjóðminjasafni bls 237 
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hann er nefndur aðeins sem fulltrúi ásatrúarmanna. Hann birtist í einum ramma, 

undir feldi. Meiri áhersla er á bæði samfélagið í heild sinni og hlutverk fólks, ekki 

persónu. Hér er ekki farið yfir langt tímabil, við endum á kristnitökunni, en áherslan 

er frekar á að kafa örlítið ofan í samfélag sem tókst að viðhalda lögum og reglum án 

mikillar miðstýringar. Þetta samfélag er svo frábrugðið okkar eigið að við teljum að 

það þurfi að ræða það betur en aðra kafla sögunnar. Við ræðum ekki hvernig fólkið 

bjó, lifnaðarhætti, samband við útlönd eða menningu. Við tökum ekki fyrir trú eða 

viðskipti, lagabálka eða tungumál. Það sem við höfum áhuga á að sýna er 

yfirlitsmynd yfir hvernig „stjórnkerfi“ þjóðveldisins gekk fyrir sig, af hverju það var 

eins og það var og hvernig því var haldið við. Kristnitakan er tekin sem dæmi um 

hversu mikil virðing var fyrir Alþingi og ákvörðunum sem þar voru teknar.Við 

sýnum ekki hversu fljótlega  Íslendingar urðu kristnir, hlutverk Þangbrands og 

annarra trúboða. Þessum málefnum er fórnað til að komast fljótlega og skiljanlega að 

næsta umræðuefni, Sturlungaöld.  

 

Sturlungaöldin 
 

Hér viljum við ræða um hvernig þróun goðakerfisins leiddi til meiri áhrifa 

stórmenna og síðan valdabaráttuna sem einkenndi Sturlungaöldina. Hér höfum við 

örlítið áreiðanlegri heimildir þökk sé munkum og fræðimönnum sem skrifuðu um 

Sturlungaöldina. Við höfum úr nokkrum fræðiritum að moða sem nýta sér þessar 

heimildir, sérstaklega þá Goðamenning, Samband við miðaldir, Kristni á Íslandi og Frá 

goðorðum til ríkja.  

Við byrjum á því að sýna hvernig brestir fóru að myndast í goðakerfinu. Hér 

tengjum við félagssögu og pólitíska sögu þar sem bændur hafa um lítið annað að 

velja en að fara til „rétta“ mannsins til hjálpar.45 Við sjáum hvernig landinu var skipt í 

héraðsríki og að lokum hvaða áhrif konungur hafði á valdabaráttuna.  

                                                           
45 Jón Viðar Höskuldsson, Frá goðorðum til ríkja. Þróun goðavalds á 12. og 13. Öld bls 135-136, 
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Hlutur konungs í þessu ferli er umdeildur og það er freistandi að einfalda 

hlutverk hans og gera hann að höfuðpaur ófriðarins. En málið var ekki svo einfalt og 

við viljum ekki einfalda frásögnina á þann máta.  En við þurfum þó að horfast í augu 

við að hvort sem konungur átti frumkvæði eða byggist við miklu frá hirðmönnum 

var hann virkur þátttakandi, stóð að baki samningum og ýtti á eftir mönnum.  Hann 

á ekki skilið að vera lýst sem valdagráðugum „óvini“ en þó verður hlutverk hans að 

koma fram.  

Þegar við höfum rætt þessar breytingar á stjórnskipulaginu og áhrif erlendis 

frá getum við rætt um atburði Sturlungaaldar og farið yfir nokkra helstu bardaga 

hennar uns við kynnumst Gissuri sem sigurvegara hennar. Kaflanum um 

Sturlungaöld er lokað með sögunni af Hallvarði Gullskó.46 Þessi saga, sem kann að 

virðast lítilvæg, er hér til að sýna lesandanum hvernig þjóðveldið endaði og setja þar 

með lokapunkt á þann kafla í sögunni.  

Föt persóna eru frá sömu heimildum og áður, við gerum ráð fyrir því að 

Íslendingar hafi fylgst með tísku og klæðaburði erlendis. Því miður er ekki mikið um 

heimildir frá þessu tímabili en presturinn sem birtist hér verður klæddur samkvæmt 

teikningum sem við höfum úr bæði sögubókum, listaverkum frá tímanum og nútíma 

endursköpun.  

 

 

Frá siðaskiptum til 18. Aldar 
 
 

Á þessu tímabili verða loks tvær mikilvægar breytingar á vinnslunni. Við 

höfum nánari og greinarbetri heimildir um atburði og við höfum nokkuð góða 

hugmynd um hvernig fólk klæddi sig, bæði til hátíða og í daglegu lífi. Það eru líka til 

málverk af nokkrum merkum mönnum sem við getum haft til hliðsjónar. Hér notum 

við nokkurn fjölda af bókum sem ræða um ákveðið umfjöllunarefni og reynum að 

                                                           
46 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 363 
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draga úr notkun yfirlitsrita. Þó er Saga Íslands 5 notuð og nokkrir punktar koma frá 

bók Gunnars Karlssonar Samband við miðaldir.  

Þessi hluti hefst eftir Sturlungaöldina, en við tökum smá hliðarskref inní 

umræðu um Íslendingasögurnar. Við ræðum um þær sem menningarlegar 

mikilvægar heimildir um samfélag á þjóðveldistímanum sérstaklega. Við gefum þó 

ekki til kynna að Íslendingasögur séu sagnfræðilega réttar heldur er talað um þær 

sem „narratives“ og „precursor to the modern novel.“  

Við sýnum Íslendingasögurnar sem „bækur,“ það er að segja sem handrit, 

bundnar í kápur og kjöl. Ástæðan fyrir þessu er að gera lesandanum ljóst að um sé að 

ræða „bækur. “ Auður heldur á stórri bók sem á að tákna Íslendingasögurnar. Við 

viljum að lesandinn geri sér grein fyrir því að um ritverk er að ræða, sem við 

myndum skilja sem bækur í dag, þrátt fyrir að þessi handrit hafi ekki litið út eins og 

bækur.  

Eftir þessa umræðu hefjumst við undir eins handa við að undirbúa lesandann 

fyrir siðaskiptin. Við kjósum að sýna þann atburð ekki aðeins sem trúarlega og 

menningarlega mikilvægan, heldur sérstaklega hvað varðar frekari ítök konungsins á 

Íslandi. Á fyrstu blaðsíðu gefum við til kynna að biskupar og prestar hafi orðið sífellt 

áhrifameiri og mörkin milli veraldlegs og trúarlegs valds hafi orðið óskýr.47 Á sama 

tíma hafi konungur átt erfitt með að hafa stjórn á Íslendingum og að deilur hafi 

haldið áfram fram eftir öldum.  

Þetta er mikilvægur punktur sem undirstrikar breytinguna sem siðaskiptin 

tákna. Við viljum ekki gefa til kynna að hér hafi allt verið í logandi ljósum, að ófriður 

og stríð hafi verið daglegt brauð, en frekar að hér var enn valdabarátta, hefndir og 

ofbeldi sem þreifst undir veiku konungsvaldi.48 Þetta er þó vandasamt verk, 

lesandinn má ekki lesa ranga hluti úr þessum römmum. Mikilvægt er að lesandinn 

                                                           
47 Gunnar F. Guðmundsson, Íslenskt samfélag og Rómarkirkja bls 92-93 
48 Björn Þorsteinsson og fleiri,Saga Íslands V bls 80-83, Birgir Loftsson, Hernaðarsaga Íslands 1170-
1581, bls 125-129, 145 
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skilji að hér sé um að ræða minniháttar erjur. Til þess sýnum við aðeins tvo menn að 

berjast og tengjum það frekar atburðum annarstaðar en ófriði hér á landi.  

 Samhliða þessari umfjöllun ræðum við um sameiningarferlið í Skandinavíu 

þar sem Danski konungurinn tók við af þeim norska. Þessir punktar; „ófriður“ á 

Íslandi og valdasameining í Skandinavíu, skapa víða mynd af aðstæðum. Þetta er 

eini hluti verksins þar sem fjallað er um hvað var að gerast annarsstaðar, en það er 

gert til að útskýra af hverju Íslendingar sóru Noregskonungi hollustueið 1262-64 en 

fengu sjálfstæði frá Danakonungi 1944. Á öðrum stöðum þar sem erlendir atburðir 

hafa áhrif á Íslandi gerum við ráð fyrir að lesandinn þekki þá, enda um stóra atburði 

að ræða eins og heimsstyrjaldir eða byltingar.  

Þrjár aldir eru út undan á þessu tímabili. 14., 15. og 17. öldin koma varla fram. 

Á flakki okkar á milli atburða og áhrifa þeirra verða ákveðin tímabil einfaldlega 

útundan. Við minnumst á einveldistökuna 1662 en hún er ekki aðalatriði í 

umræðunni. Það sem við viljum leggja áherslu í staðinn er samfélagið og 

lifnaðarhættir. Hér fjöllum við um hvernig fólksfjölda var stjórnað, 

einokunarverslunina og lífshætti. Eftir siðaskiptin reynum við að sýna samfélag og 

lifnaðarhætti á 17. og 18. öld.  

Auður birtist hér í faldkjól og á að vera vel klædd aðalskona. En parið, sem á 

að vera birtingarmynd almennings, er ekki svo heppið heldur á að vera í „almennum 

fötum.“  

Samkvæmt grein Æsu Sigurjónsdóttir gekk „almúginn“ í svipuðum fötum á 

öllu þessu tímabili sem er hentugt fyrir okkur. 49 Við höfum lýsingar á þessum 

fatnaði frá Íslandslýsingum og öðrum eins heimildum frá ferðalöngum sem komu til 

landsins. Almenningur mun þá vera í einföldum vaðmálsfötum á meðan stórmennin 

láta sig tískuna varða. Hér mun ákveðin séríslensk tíska fá að njóta sín, 

faldbúningurinn sem var brúkaður af konum í öllum stéttum. Auður mun ganga í 

faldbúning  í gegnum aldirnar og hann mun breytast í gegnum tímann, rétt eins og 

hann gerði í raunveruleikanum. Heimildir fyrir faldkjólinn er bók Sigrúnar 
                                                           
49

 Æsu Sigurjónsdóttir, Hlutavelta Tímans: Menningararfur á Þjóðminjasafni bls 42-43 
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Helgadóttir um faldbúnginn. Hér fáum við margar heimildir okkar úr 

Þjóðminjasafninu sem hefur sýningar á klæðnaði fólks frá þessum tíma. Auk þeirra 

er að finna nokkrar samtímateikningar frá seinni hluta tímabilsins og málverk af 

þekktum einstaklingum.  

 

19. öldin og sjálfstæðisbaráttan 
 

19. öldin fær 2 blaðsíður. Það er jafn mikið og umfjöllun um samfélags-

byggingu á þjóðveldisöld. Jafn mikið og Sturlungaöldin. Hér sést greinilega hvar 

áherslan er. Skútuöldin, stefnur í stjórnmálum og menningu koma hér hvergi fram. 

Við einbeitum okkur að sjálfstæðisbaráttunni og samfélagslegum breytingum, 

vesturfarar fá smá umfjöllun ásamt smá yfirliti yfir stækkun Reykjavíkur. Við hefjum 

umfjöllunina á hundadagakonunginum og gefum honum ef til vill meira pláss en 

hann á skilið. Ákveðið var að gera Jörgen skil til að sýna tengingu landsins við 

umheiminn og áhrif hans, auk þess sem koma hans er góður upphafspunktur 

sjálfstæðisbaráttunnar.  

Við sýnum í grófum dráttum hvernig sjálfstæðisbaráttan fór fram, með 

friðsamlegum mótmælum og bónum til konungs, sérstaklega eftir að einveldið var 

afnumið. Áherslan hér er á að sýna baráttu Íslendinga sem formlega, friðsamlega og 

rólega. Fjölmargir 19. Aldar karlmenn sitja við borð og rökræða hvernig sé best að 

fara að því að fá sjálfstæði og síðan sitja þeir við önnur borð á þjóðfundinum.  Við 

sýnum hápunkt þjóðfundsins þar sem mótmælin standa hvað hæst. Jón Sigurðsson 

er ekki nefndur og  honum er ekki gefið frekara hlutverk utan þessara tveggja 

ramma. Það sem við viljum sýna hérna og leggja áherslu á er hversu friðsamleg en 

ákveðin sjálfstæðisbaráttan var. Við útskýrum á hvaða grundvelli hún var háð og 

segjum frá þeim aðferðum sem notaðar voru. 

 Konungur gefur Íslendingum að lokum stjórnarskrá og við sýnum þann 

atburð eins og að konungur hafi komið hér persónulega til að gefa Íslendingum 
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plaggið en það er aðeins gert í þágu myndmáls. Til þess að sýna fram á að ekki hafi 

verið um raunverulegan atburð að ræða tekur Auður við plagginu.  

Á seinni blaðsíðunni er rætt um samfélagslegar breytingar og sýnt hvernig 

lífið varð hægt og rólega betra og lengra. Fleira fólk bjó í landinu  og lifði lengur. 

Byggðin dreifðist um landið og lítil þorp fóru að myndast. 50  Áhersla verður lögð á 

að þessi fólksfjölgun hafi verið óvenjuleg og brottför vesturfaranna verður lýst sem 

anga af þessari þróun. Gefið er til kynna að sveitir hafi oft borgað undir fólk og að 

jafnvel hafi ekki verið mikil eftirsjá eftir þeim af valdhöfum. Við ræðum um hvaða 

þættir ollu þessari fjölgun og sýnum hvaða augum samtímamenn litu á þessa þróun. 

Við ræðum þannig stuttlega um vistarbandið þó það hugtak sé aldrei nefnt á nafn. 

Þá er sýnt hvernig Reykjavík breytist og stækkar á 19. öldinni. Notaðar eru 

teikningar sem eiga að sýna reykjavík á fyrsta áratug og áttunda áratug 19. aldar. Við 

viljum  sýna lesandanum hversu ungar og nýjar rætur Reykjavíkur eru. Þorpið í 

byrjun 19. Aldar breytist í örlítið stærra þorp um hana miðja. Við viljum að lesandinn 

geri sér grein fyrir því hversu mikilvæg þessi „borgarmyndun“ var, bæði fyrir 

samtímafólki og líka fyrir heildarþróun Íslands.  

Tískan var að lifna við og hraðar breytingar urðu á klæðaburði. Þegar Auður 

tekur við stjórnarskránni er hún klædd eins og fjallkonan en í byrjun er hún í 

faldbúningi eins og hann gerðist hvað flottastur í byrjun 19. Aldar. Aðrar persónur 

eru samkvæmt tísku tímans sem við sjáum frá teikningum, málverkum og seinna 

ljósmyndum frá tímabilinu.  

 

Frá steinsteypu til bankahruns.  
 

Við ræðum um 20. öldina á þremur blaðsíðum og tökum sérstaklega fyrir fjóra 

atburði, sjálfstæði frá Danmörku, lýðveldisstofnun, þorskastríðin og bankahrunið. Í 

kringum þessa atburði fléttast heimsstyrjaldirnar og kreppan sérstaklega. Við byrjum 

á því að sýna hvernig Íslendingar byrjuðu að nútímavæðast og byggja illa einangruð 

                                                           
50 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9 bls 187-189 
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steinsteypt hús. Ásamt þessu kemur borgarmyndun og þær breytingarnar sem áttu 

sér stað í kringum þær, þ.e. pólitísk barátta og stéttamyndun.51 

Parið kemur hér fram sem fulltrúi miðstéttarinnar sem flytur „á mölina“ í 

byrjun aldarinnar og þarf að fást við vaxandi stéttaskiptingu og atvinnuleysi.  

Í kjölfar þess kemur hernámið sem við tengjum við legu landsins og 

lýðveldisstofnun kemur fljótlega í kjölfar þess. Við gefum til kynna að íslendingar 

hafi verið sáttir við að Bretar hernámu landið en ekki Þjóðverjar. Það gefst ekki tími 

né pláss til að útskýra hinar miklu breytingar sem áttu sér stað í kringum hernámið 

en við sýnum þó hversu eftirsótt vinnan var hjá hernámsliðinu.52 

Þorskastríðin koma síðan fram af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi er um að 

ræða atburð sem er Íslendingum  hugleikinn og áhugaverður hluti af nútímasögu 

landsins. Í öðru lagi er um að ræða  alþjóðlegan atburð sem er auðvelt að tengja við 

fyrri atburði í myndasögunni. Eftir seinni heimstyrjöldina  stóð valið milli þess að 

segja frá frekari samfélagsbreytingum eða atburði.  Þorskastríðin eru að vissu leyti 

stærsti atburðurinn og það er örðugt að henda reiður á öllum samfélagslegum 

breytingum sem áttu sér stað á næstu áratugum. Því var ákveðið að segja í stað þess 

frá þorskastríðinu og  gefa til kynna hversu mikið breyttist. Við lýsum  þessu tímabili 

sem velmegunartímabili í íslenskri sögu án þess að fara yfir atburði þess nánar. Þó 

kemur fram að Íslandi hafi umbreyst í þróað vestrænt ríki með ívið betri lífsgæði en 

áður. Hér mætast parið og Auður þar sem  parið situr í sólbaði og Auður lýsir hversu 

góðar aðstæður urðu.  

Bankahrunið kemur fram en svo flókinn atburður verður ekki útskýrður í 

fljótu bragði. Hrunið er sett í alþjóðlegt samhengi og nokkur atvik eru reifuð eins og 

hryðjuverkalögin. Þetta reynist sérstaklega flókið mál þar sem við viljum ekki gefa til 

kynna að hrunið hafi verið léttvægt og þar af leiðandi lítil ástæða til að tala um það 

heldur einfaldlega svo flókið að það þarf sér bók til að gera því almennilega skil. 

                                                           
51 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld, bls 195-197 
52 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 222 
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Í síðasta ramma verksins biður Auður lesandann vel að lifa, nú í sínum 

landnámsfötum. Í umræðunni um 20. öldina, tölum við um félagslegar umbætur og 

nývæðingu, atvinnu og atvinnuleysi. Við fjöllum ekki um hvaða stjórnmálaöfl voru 

við völd hverju sinni, eða hversu vel fiskaðist, hvaða menningaráhrif herstöðin hafði 

eða baráttu kvenna fyrir jafnrétti. Þetta eru hlutir sem ekki gefst pláss fyrir án þess að 

hlaupa óvarlega yfir. Það er ekki til láns að taka flókna hluti og einfalda þá um of.  

Þegar kemur að þessu tímabili höfum við ekki aðeins nákvæmar 

ljósmyndaheimildir af öllum helstu atburðum heldur líka fólkinu sem tók þátt í 

þeim. Við höfum myndir af öllum ráðherrum, pólitíkusum, „stórmennum“, 

„skúrkum “ og „góðmennum.“ En þrátt fyrir það koma engir af þeim beint fram. 

hvorki með nafni eða mynd. Við sýnum vísvitandi ekki sögulegar persónur frá þessu 

tímabili af tveimur ástæðum. 

Í fyrsta lagi viljum við ekki ræða skyndilega um „stórmenni“ eftir að hafa 

skautað framhjá þeim í gegnum öll þessi ár. Slík umræða væri undarlegt stílbrot í 

endann.  

En mikilvægari ástæða er sú að við viljum ekki sýna fólk, lifandi eða nýlátið 

sem þátttakendur í atburðum sem blendnar tilfinningar eru til. Við þurfum ekki að 

sýna andlit útrásarvíkinga til að útskýra að þeir voru á staðnum. Sem dæmi: Einn af 

síðustu römmum myndasögunnar er yfirlit yfir bankahrunið. Hér væri tilvalið að 

setja myndir af helstu pólitíkusum og bankamönnum. En það viljum við ekki gera. Í 

lengri bók, þar sem hægt væri að ræða um hlutverk hvers og eins væri sjálfsagt að 

nota andlit þeirra, enda opinberar persónur. En í bók þar sem bankahruninu er lýst í 

þremur setningum er ekki sanngjarnt að setja myndir af fólki og láta síðan lesandann 

(sem venjulega myndi ekki þekkja þetta fólk) sjá um að dæma það. Við getum ekki 

gefið lesandanum nægar upplýsingar til að taka upplýsta ákvörðun um jafn flókinn 

atburð og bankahrunið og því er best að komast hjá öllum persónulegum tengingum. 

Þetta á líka við aðra atburði á þessum tíma. Enginn af embættismönnum tímans 

verður teiknaður í líkingu við einn eða annan embættismenn. Það verður enginn 
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Sveinn Björnsson eða Ólafur Thors. Aðeins teikningar af mönnum sem lesandinn á 

að túlka sem „íslenskir embættismenn. “ 

Þetta tímabil einkennist af gríðarlega fjölbreyttri fatatísku en við höfum góðar 

ljósmyndir frá hverjum tíma fyrir sig og það ætti ekki að reynast erfitt að nýta þær 

sem viðmið. Við höfum einnig ljósmyndir af helstu atburðum og aðstæðum hverju 

sinni sem, frá velmegun til fátæktar.  
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HANDRITIÐ 
 

The history of Iceland 

 

Blaðsíða 1 er kápan – Þú ræður hvernig þú kýst að teikna hana innan þessa 

ramma:  

 Á kápunni verður að vera skýr og vel staðsettur titill: „The history of 

Iceland“ í leturgerð sem  er grípandi. 

 Kápan verður líklega í lit. Forðastu því að sýna persónur frá 

landnámstímabilum og ekki persónur sem við höfum ekki beinar 

sjónrænar heimildir um. Undantekningin er Auður en hún verður að 

vera viðstödd. 

 Hafðu kápuna einfalda og í tengslum við efni bókarinnar. Notaðu sama 

stíl og í verkinu.  

 Einhverstaðar verður að vera bóla sem segir: „The history of Iceland in 

14 pages!“  

 Kápan á að vera athyglisverð og grípandi.  

  

Blaðsíða 2  

Þema- landnámið 

 Hér kynnumst við leiðsögumanninum okkar, Auði djúpuðgu, landnámskonu 

og Keltneskri drottningu. Hún á að vera miðaldra, hávaxin og með sítt hár. Hún er 

klædd eins og Skandinavísk aðalskona frá landnámstímabilinu. Sjá mynd nr. 33 og 

20. Hún býður lesandann velkominn til Íslands og hefst undir eins handa að segja 

honum frá sögu landsins. Hún ætti að vera vinaleg og opin en auðteiknanleg þar sem 

hún verður í mörgum römmum í verkinu.  

Fyrir neðan hana er kort af Íslandi og helstu landnámsmönnum. Sjá mynd nr. 

75. Á kortinu ættu að koma fram helstu landnámsmenn og hvar þeir námu land. 53 

                                                           
53 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum, bls 12-21 
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Á blaðsíðu 2 er tvær myndir og engar sjáanlegar raðir. Auður stendur til 

vinstri á efri hluta blaðsíðunnar með tvær blöðrur. Það er bóla frá suðurhluta 

austurlands frá skipi sem er að sigla í burtu, en fyrir ofan það er texti: „Monks?“ Það 

er texti til hliðar við Auði og fyrir ofan kortið.  

Bóla 1: „Welcome to Iceland! I‘m Auður djúpuðga Ketilsdóttir. “ 

Bóla 2: „If you think that‘s a mouthful, check out some of my friends here. “ 

 Bóla frá skipinu: „Ugh we liked this place before it became mainstream. “ 

 Texti fyrir ofan kortið: „Me and my reasonably named friends were the first 

settlers of Iceland. Before we came here in the ninth century the land was empty, 

though legends say there were some irish monks that came here to be left alone. “54 

 Texti til hliðar- Iceland was one of the last places on earth to be inhabitated. 

When the settlers came here, they were the first humans to set their eyes on the place. 

Supposedly. There’s references to irish monks living here before them, but little 

evidence. 55 Auður Djúpuðga Ketilsdóttir was the queen of an Irish kingdom, but she 

fled the island when her husband and son were killed. She settled a large area in 

western Iceland and became a prominent Christian in the new country. 56 

  

Blaðsíða 3  [2 rammar - 1 rammi - 1 rammi] 

Þema- landnámsöldin 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi Mynd af skandinavískum landnámsmanni í langskipi sem sér 

grænt landslag. Sjá mynd nr. 34, 35 og 60. Samkvæmt gömlum sögum var Ísland viði 

vaxið milli fjalls og fjöru og landnámsmenn hjuggu skóglendið niður. Þessu ber að 

taka með fyrirvara en það voru víst birkiskógar, svipaðir og sjást í Íslandi í dag. 57 

Það er texti fyrir ofan atriðið og bóla frá landnámsmanninum.  

                                                           
54

 Hermann Pálsson, Keltar á Íslandi bls 30-31 
55 Hermann Pálsson, Keltar á Íslandi bls 30-31  
56 Hermann Pálsson, Keltar á Íslandi bls 77 
57

 Gunnar Karlsson, Lífsbjörg Íslendinga á 10, til 16. Aldar  bls 44-52 
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Texti: The first known explorer who discovered iceland was Nadoddr in mid 

ninth century. 58 

Bóla: „Great Óðin! Look at all that green!“ 

 

Seinni rammi 

Bóndabær er á kafi í snjó, við sjáum aðeins „stromp“ þar sem reykur liðast 

upp. Það er snjór og vetur. Frá bænum er bóla og texti fyrir ofan og neðan atriðið.  

Texti fyrir ofan: „He didn’t last“59 

Bóla: „$&#/&! Look at all that white. “ 

Texti fyrir neðan: Later on, another temporary settler , Hrafna flóki (Raven-

Floki) named the country „Iceland“ when he lost most of his livestock during a harsh 

winter. 60 

 

Seinni röð  

Fyrsti rammi 

Breiðskot af Ingólfi Arnarssyni við hliðina á bænum sínum ásamt konu sinni. 

Sjórinn og ströndin er í bakgrunni. Ingólfur er glaður og ánægður með lífið en 

Hallveig er ekki jafn hamingjusöm. Sjá mynd nr. 69-71, 60-65. Það er texti fyrir ofan 

og bólur frá Ingólfi og Hallveig.  

Texti: The first permanent settler is said to have been the Norwegian Ingólfur 

Arnarson. The legends say he sailed around and had adventures before seeing mists 

from hot springs and decided this was a good place to live. The place was named 

Reykjavík, literally: „bay of smoke. “61 

Bóla frá Ingólfi:“ No kings, no neighbours, no problems!“ 

Bóla frá Hallveigu: „No one at all you mean. “ 

   

                                                           
58

 Árni Einarsson, Helgi Þorláksson, Orri Vésteinsson, Reykjavík 871+-2. Landnámssýningin, bls 48 
59

 Árni Einarsson og fleiri, Reykjavík 871+-2. Landnámssýningin bls 48 
60

 Árni Einarsson og fleiri, Reykjavík 871+-2. Landnámssýningin bls 48 
61

 Árni Einarsson og fleiri, Reykjavík 871+-2. Landnámssýningin bls 64 
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Þriðja röð  

Fyrsti rammi 

Sama breiðskot en núna er hafið fyrir aftan krökkt af langskipum. Ingólfi líst 

ekki á blikuna, og er að búa sig undir vandræði og brýnir sverð. Hallveig er ánægð 

hinsvegar og syngur á meðan hún sinnir húsverkum. Það er bóla frá Ingólfi og texti 

sem leggst yfir bóndabæinn.  

Bóla frá Ingólfi: Well there goes the neighborhoud.  

Texti- Scandinavians sacked and settled on the coasts of Europe, creating 

colonies whose legacies still live today, but these conquests were usually bloody. A 

virgin land far away from strife and monarchies looked promising. 62 

The island was quickly settled by Norwegians and Celts (both free and 

enslaved) 63 supposedly fleeing “tyranny” but the reasons were probably as varied as 

feuds, loss in standing in the homelands or simply hope for a better life.64 

This strange mix of pioneers and rebels created a unique agricultultural 

society. There were no kings or lords, taxes or levies. This land could be paradise, if 

they could keep the peace.  

  

 Blaðsíða 4 –3 rammar- 2 rammar- 1 rammi 

Þema- Stofnun Alþingis 

Fyrsta röð- 

Fyrsti and Seinni rammi-  

Fyrstu rammarnir taka helming raðarinnar. Í fyrsta rammanum stendur 

Auður ein í landnámsfötunum sínum og er að íhuga hvernig stjórnkerfi Íslendingar 

ættu að taka.  

Bóla: „But how will we govern ourselves? Maybe we should have a king?“ 

                                                           
62 Guðrún guðmundardóttir og fleiri, Hlutavelta tímans bls 42-43 
63 Agnar Helgasson, Við og hinir rannsóknir í Mannfræði, bls 228-247 
64 Árni Einarsson og fleiri, Reykjavík 871+-2. Landnámssýningin bls 30 
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Í seinni rammanum er hún hvumsa þegar margar bólur birtast í kringum hana 

og neita þessarri hugmynd hennar.  

 Margar bólur: „NO!“ 

Þriðji rammi-  

Þessi rammi tekur hinn helming raðarinar. Það er texti til vinstri og maður að 

tala við Auði. Maðurinn á að vera nútímalegur og minna lesanda á einhverskonar 

pólitískt þenkjandi mann. Maðurinn er að mikla fyrir sér kosti þjóðveldisins en  

Auður er ekki alveg sátt. Það er texti til vinstri við atriðið.  

 

Texti - „Long distance made invasion unlikely and centralised armies 

unnecessary. The people governed themselves by tradition and compromise. This 

meant little to no „taxation“. “65 

Bóla frá manninum: „No taxes, kings or invasions? This is a paradise!“ 

 Bóla frá Auði: “Yeah, as long as you‘re not a slave, serf or a woman it‘s pretty 

great. “6667 

  

Seinni röð-  

Fyrsti rammi 

Mynd af þingi. Menn sitja í hring og hlusta á einhvern fyrir miðju. Maðurinn í 

miðjunni ætti að vera betur stæður en mennirnir í kring. Þeir eru skandinavískir í 

útliti og vopnaðir en ekki ofbeldssisamir eða reiðir. Sjá mynd nr. 34, 35 og 69-71. Það 

er texti fyrir ofan atriðið, bóla frá manninum í miðjunni og tvær bólur frá hringnum.  

Texti: 

Þings (or assemblies) were a tradition in germanic and nordic culture, it was 

where disputes were settled and order maintained. With no kings around, they were 

effectively the government. 68 

                                                           
65 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 166-168 
66 Jochens, Jenny, Women in old Norse society, bls 162-163 
67 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum bls 56 
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Bóla frá miðjunni: Next order of business, how do we deal with all these 

immigrants? 

Bóla frá hringnum: „I done been here for five days and i aint letting none 

dirty foreigners stealing me land!“ 

Bóla svarar seinni bólu: „Shut up Nightwolf!“ 

  

Seinni rammi 

Maður stendur ofan á hrúgu af líkum, þreyttur blóðugur og miður sín með 

blóðugt vopn í hendi. Hann ætti að líta út eins og bóndi sem hefur þurft að hefna sín, 

ekki eins og víkingur. Sjá mynd nr. 34 , 62-66. Það er texti til hliðar og bóla frá 

manninum.  

  

Texti: Alþingi (General assembly) was established 930 and held once a year. 

Laws were passed, major disputes settled and judgements made.  Fines were paid in 

either blood or gold. 69 

  

Bóla frá manninum: Paying in blood isn‘t as economical as it may appear.  

  

Þriðja röð  

Fyrsti rammi 

Hér sýnum við hvernig þingmannakerfið virkaði á Alþingi. Við sýnum það 

með nokkurskonar pýramída, með goðana efst og þingmennina neðst og 

lögsögumanninn til hliðar. 70 Goðarnir ættu að vera betur stæðir en þingmennirnir og 

lögsögumaðurinn ætti að vera gamall og vel klæddur. Það ættu flestir að vera 

einhverjum vopnum búnir. Sjá mynd nr. 34-35,61-71. Auður stendur til hliðar og 

                                                                                                                                                                                     
68 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 129 
69 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 56 
70 Árni Daníel Júlíusson, Íslandssagan í máli og myndum bls 37 
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útskýrir hvernig þetta gengur fyrir sig. Hún er í landnámsfötunum sínum og virðist 

stolt af kerfinu sem hún er að lýsa.  

 

Bóla frá Auði: Laws originated in tradition, and were amended to fit the new 

land. The decentralised nature of power could be confusing. The Lögsögumaður had 

to know every single law in the land, a necessity for illiterate pagans. It was a 

position of prestige, not necessarily of power. 71 

 „Goðar“ were respected men from powerful families. They represented, and 

were paid by their “þingmenn“ 72 who were free farmers, eligible to attend Alþingi. 73 

Every goði was dependant on his „þingmenn“ for support. Without them, he was 

powerless. „Þingmenn“ chose their „goðar“ and if they did not like their current one 

they could switch. 74 

  

Blaðsíða 5  

3 rammar- 2 rammar- 3 rammar 

 Þema- frekari útskýring á þjóðveldissamfélaginu ásamt kristnitökunni  

Fyrsta röð  

Fyrsti rammi 

Fyrstu tveir rammarnir taka um helming raðarinnar. Goði er umkringdur 

bændum og brosir breitt. Bændurnir eru ekki jafn ánægðir. Sjá mynd nr. 34-35 og 61-

71.  

Texti fyrir ofan atriðið: This meant that goðar had to treat their þingmenn 

decently and represent them fairly.  

Bóla frá goða: Time for some overtaxation! 

Seinni rammi 

                                                           
71 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 112  
72 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls129 
73 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 163 
74 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 180-182 
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 Bændurnir fara í burtu frá goðanum sem stendur eftir og horfir í kringum sig 

hjálparvana og undrandi. það er texti fyrir ofan atriðið.  

Texti: Or they could leave. 75 

Þriðji rammi  

Bændurnir eru að tala saman fyrir framan bóndabæ. Einn af þeim er með 

kross um hálsinn. Það er texti til hliðar og bólur frá bændunum.  

Texti: In practice though free farmers didn‘t have many choices, a 

representative far away was of little help in dire times. 76 

Bóla 1: Okay so the nearest Goði is a day‘s ride away.  

Bóla 2: But he‘s the current one‘s uncle so he‘s no help.  

Bóla 3: (couple): So our best bet is three days ride away.  

Bóla 4: (couple): Maybe we can send him a letter? 

Bóla 5: What? We can’t write! Do we look like Christians? 

Bóla 6: (maður með kross) well maybe not you.  

  

Seinni röð-  

Fyrsti rammi 

 Tveir menn eru við það að ráðast á hvorn annan. Þeir ota sverðum og hnífum 

að hvorum öðrum, íhugandi og æstir á svip. Þeir líta út eins og víkingar með hjálma 

og hringabrynjur. Sjá mynd nr. 35 og 62-65. Þeir hafa sitt hvort bólu með bita af einni 

setningu.  

Texti: Respect for both the laws and Alþing kept the system from falling apart. 

Everyone had to do their part to keep law and order. 77 

Bóla 1: When you live this close to anarchy. . .  

Bóla 2: . . . You‘ll do anything for order. 78 

                                                           
75 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 186 
76Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 182 
77 Helgi Þorláksson, Torfi H. Tulinius, Sverrir Jakobsson, Sæmdarmenn: Um heiður á Þjóðveldisöld bls 
10-11 
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Seinni rammi 

Auður talar beint til lesandans. Hún heldur á kross í annarri hendi, og talar af 

alvöru. Hún hefur tvær bólur.  

Bóla 1: „Conflicts arose but when something was decided on Alþingi it was 

obeyed almost universally. “ 

Bóla 2: „A good example of this was Iceland’s conversion to christianity. “ 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi: Tveir menn að rífast. Annar þeirra er kristinn en hinn heiðinn. 

Kristni maðurinn er að pota í hinn með biskupstaf eða kross. Sjá mynd nr., 35, 67, 69, 

71. Það er texti fyrir ofan og bóla frá þeim báðum.  

Texti: „Iceland‘s settlers were mostly pagan but by around 1000 a. d 

Christianity had spread and tensions were running high. Norwegians priests were 

hell bent on baptizing everyone. 79 

Bóla frá kristna manninum: „Be reasonable!“ 

Bóla frá heiðna manninum: „You first!“ 

Seinni rammi: Þorgeir Ljósvetningagoði liggur undir feldi. Það sést ekkert af 

manninum sjálfum nema ein hönd sem rís undan feldinum og bendir upp. Það er 

texti fyrir ofan hann og bóla frá honum.  

Texti: Tensions were rising and the each side wanted resolution. When 

negotiations ground to a halt, the christian leader did something unexpected. He 

gave a prominent pagan undisputed power to resolve the matter. Iceland‘s imminent 

religious future was now in the hands of the pagans. 80 

Bóla: I didn‘t expect him to be this reasonable.  

                                                                                                                                                                                     
78 Helgi Þorláksson, Torfi H. Tulinius, Sverrir Jakobsson, Sæmdarmenn: Um heiður á Þjóðveldisöld bls 
10-11 
79 Einar S. Arnalds, Guðbjörg Kristjánsdóttir, Sigurjón Einarsson, Frumkristni og upphaf kirkju, bls 84-
87 
80 Einar s. Arnalds og fleiri, Frumkristni og upphaf kirkju bls 91 
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Þriðji rammi: Þorgeir ljósvetningagoði stendur fyrir framan Alþingi og segir 

söfnuðinum frá ákvörðun sinni. Það er stór hópur fyrir framan hann og við sjáum 

parið meðal þeirra. Það er texti fyrir ofan atriðið og bóla frá manninum ásamt bólum 

frá parinu.  

Texti: After a day underneath a coat of fur, the pagan representative also did 

something unexpected.  

Bóla frá Þorgeiri: „Let us all take up the cross and be baptised as Christians. 

“81 

Bóla frá manni (parið): We’re also banning eating horse meat. Why? 

Bóla frá konu (parið): To confuse future historians.  

Texti: And that, for all intents and purposes, was the official end of paganism 

in Iceland. 82 

 

 

Blaðsíða 6 2 rammar- 1 rammi- 3 rammar 

Þema- Byrjun Sturlungaraldar.  

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi - 12. aldar biskup og bóndi standa á móti hvorum öðrum. 

Biskupinn hefur staf í einni hönd en sverð við hlið sér. Sjá mynd nr. 36, 12, 13 og 16. 

Bóndinn er ekki sáttur með krosslagðar hendur. Sjá mynd nr. 35. Það er texti fyrir 

ofan þá og bólur frá þeim báðum.  

Texti – With christianity came tax in the form of tithes, and powerful 

bishoprics amassed huge tracts of land. 83 

Bóla frá bónda: I thought there weren’t any taxes! 

Bóla frá biskupi: You’re not paying me, you’re paying god! 

                                                           
81 Einar s. Arnalds og fleiri, Frumkristni og upphaf kirkju bls 93-94 
82 Einar s. Arnalds og fleiri, Frumkristni og upphaf kirkju bls 98-99 
83 Einar s. Arnalds og fleiri, Frumkristni og upphaf kirkju bls 201-202, 207 
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Seinni rammi - Hópur af stórum og vel vopnuðum mönnum umkringja minni 

mann, þann sama og frá hinum rammanum. Stóru mennirnir eru að hóta honum og 

hann er hræddur. Fyrir ofan atriðið er texti og þrjár bólur.  

 Bóla frá rudda 1: What’s this we hear about not seeking justice from the right 

Goði? 

Bóla frá rudda 2: You need to have the right people represent you at the 

alþingi! 

Bóla frá rudda 3: Don’t you want to be a part of the democratic process? 

Bóla frá bóndanum: Oh yes, I’m a big fan of the whole thing! Our Goði is the 

only man with the plan!84 

Texti: By the late 12th century prominent families were rising to power and 

changing the system, so farmers had to come to “strong men” for justice and 

protection. As their power increased, free farmers lost leverage. 85 

 

Seinni röð 

Fyrsti rammi 

Breiðskot af Íslandi. Fimm menn eru að skera landið í hluta með sverðum Sjá 

mynd nr. 32. Þeir standa annaðhvort á landinu eða sjónum eftir því sem hentar. Þeir 

eru klæddir í fín föt, vel búnir með vopnum og verjum og stara á hvorn annan. sjá 

viðauk 37, 38 og 61-71. Ef það er pláss ættu nöfn ættaveldanna að sjást : Ásbirningar, 

Haukdælir, Svínfellingar, Oddaverjar, Sturlungar. Auður stendur til hliðar og 

útskýrir hvað er í gangi. Ef hún kemst ekki fyrir gengur atriðið upp með textanum 

einum saman.  

Bólafrá auði - From 1100 and onwards these families started carving out their 

own personal fiefdoms, leasing land to farmers, merging counties and their 

                                                           
84Jón viðar Höskuldsson, Frá goðorðum til ríkja. Þróun goðavalds á 12. og 13. öld bls 135-136,  
85Jón viðar Höskuldsson,  Frá goðorðum til ríkja. Þróun goðavalds á 12. og 13. öld bls 108 
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representation. Alþingi was still the governing body and its laws were kept, but 

increasingly these “strong men” gained power. 86 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi - Norskur aðalsmanður bendir hlæjandi í átt að nálægum 

Íslendingum. Íslendingurinn á að vera í Noregi að versla. Konungurinn hallar sér að 

aðalsmanninum og horfir spurnaraugum í átt að Íslendingunum. Konungurinn ætti 

að vera með kórónu og vera spenntur. Fókusinn á að vera á konunginn og hlæjandi 

mannninn, Íslendingarnir geta verið í bakgrunninum eða til hliðar. Sjá mynd nr. 68. 

Text: No one had enough power, or claim, to take over as king. Iceland‘s lack of 

monarchy sometimes attracted attention. 

Bóla frá manni: Hah look at those hillbillies, no kings or princes. they’ve got 

no idea how to run a modern society.  

Bóla frá konungi: no kings you say. . .  

 

Seinni rammi- konungur situr á hásæti sínu og horfir í átt að lesandanum og 

nýr höndum saman. Hann ætti ekki að líta út fyrir að vera illur eða slæmur, aðeins 

ánægður og spenntur. Sjá mynd nr. 41. Það er texti fyrir ofan hann og bóla frá 

honum.  

Texti- The king of Norway wanted Iceland. The country had been settled by 

his countrymen, clearly they belonged to him. And they needed a king, every 

country had to have one!87 

Bóla frá konungi - Ahh yes, and I know just the way to take ´em.  

 

                                                           
86 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 306-308 
87 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 157 
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Þriðji rammi- Tveir íslenski „aðalsmenn“ frá 13. Öld krjúpa fyrir framan 

konung og stara undrandi á hvorn annan. Konungurinn situr á hásæti sínu og gefur 

þeim skipun. „Aðalsmennirnir“ eru ekki vopnaðir. Sjá mynd nr. 37-38.  

Texti: Young sons of powerful Icelanders often spent a few years in the court 

of the king and pledged their loyalty. And now the king had an order.  

Bóla frá konungi: Take over Iceland for me will you?88 

Texti undir: And so began the age of the Sturlungs.  

 

Blaðsíða 7  

2 rammar- 1 rammi - 3 rammar 

Þema- Sturlungaröldin 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi – Þessi rammi ætti að taka rétt um tvo þriðju af röðinni. Það er 

texti til vinstri og mynd til hægri. Myndin er af manni sem leiðir her áfram. Fókusinn 

ætti að vera á manninum , herflokkurinn má hverfa inn í textann. Maðurinn er vel 

vopnum búinn og vel stæður, sjá mynd nr. 64. Herflokkurinn er ekki jafn vel 

vopnum búinn. Maðurinn er sigurviss og  sjálfsöruggur.  

Texti- The sturlung age is named after the most prominent family of the 

conflict, the Sturlungs had promised to take charge of the country, but attempts had 

been sporadic and unsuccessful. Finally in 1235 Sturla Sighvatsson agitated his 

kinmen into open warfare against the other families. After several brutal battles it all 

came to a head in the battle of Örlygstaðir.89 

Bóla frá manni Forward men! Fight for me so I can rule through the authority 

of a foreign king! 

 

                                                           
88 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 351-352 
89 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 159-161 
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Seinni rammi-Herinn liggur í valnum og maðurinn sem leiddi hann liggur 

dauður. Tvær krákur sitjá líkunum og ræða málin. Það er texti fyrir ofan atriðið og 

neðan og bólur frá krákunum.  

Texti: It ended with the defeat of the Sturlung forces. . . 90 

Bóla frá kráku 1: I can’t believe that pitch didn’t work!  

Bóla frá kráku 2: What are you talking about? i thought it worked perfectly.  

Texti undir . . . but it was by no means the end of the war. Other members of 

the family had cause for revenge, swore allegiance to the king and the carnage 

continued. 91 

 

Seinni röð - one panel 

Fyrsti rammi.  

Hér sjáum við yfirlit yfir helstu bardaga Sturlungaaldar. Auður stendur lengst 

til vinstri en restin af röðinni eru svipmyndir frá nokkrum helstu bardögum 

Sturlungaldarinnar. Auður er miður sín og horfir á með hryllingi. Það er ein bóla frá 

henni sem svífur yfir svipmyndirnar.  

 

Bardagaatriðin þrjú  

 

Flóabardagi 1244 - The battle of the gulf 1244 

Þetta er ein mikilvægasta flotorrusta Íslandssögunnar. Þórður kakali kom með 

bandamenn sína frá Vestfjörðum yfir flóann til höfuðs Kolbeini unga. Kolbeinn mætti 

honum á opnu hafi með meiri mannafla, en menn Þórðar voru tilbúnir fyrir 

sjóorrustu og hófu að kasta grjóti að óvininum. Skipin voru af öllum stærðum og 

                                                           
90 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 161 
91 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 353-354 
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gerðum, knerrir, fiskiskip og jafnvel langskip. Meirihluti bardagans fór fram með 

steinakasti og eldkasti ýmiskonar. 92  

 

Haugsnesbardagi 1246- The battle of Haugsnes 1246 

 Blóðugasti bardagi Íslandssögunnar. Þórður kakali kom með fimm hundruð 

manna her og réðist gegn sjö hundruðð manna her. En þórður hafði komið fyrir 

flugumönnum í hinu herliðinu sem hlupu í burtu þegar bardaginn byrjaði. Þórður 

sigraði en hundrað menn töpuðu lífinu. 93 

 

Flugumýrabrenna 1253 The Flugumýri arson 1253 

Fylgismenn Sturlunga reyndu að brenna óvin sinn, Gissur þorvaldsson, inni. 

Þeir lögðu eld að stórhýsi hans á meðan að brúðkaupi stóð sem átti að binda enda á 

óöldina. Fimmtíu menn umkringdu húsið og horfðu á það brenna. Gissur lifði af í 

sýrukeri. 94 Húsið var glæsilegur skáli, viði lagður og tóftaður með hátt til lofts.  

 

Bóla- Blood was spilled over the next 20 years, lines between foe and friend 

blurred but by the 1260s the country was firmly in the hands of Gissur þorvaldsson 

who had promised to sway the land to the king. 95 

 

Þriðja röð  

Fyrsti rammi - Gissur er gamall og víkingslegur maður, í ríkulegum fötum og 

með þykka kápu. Hann stendur fyrir miðju rammans, ánægður með árangurinn. 

Fyrir aftan hann er bóndi sem horfir til hægri óviss. Sjá mynd nr. 37-40, Utan ramma 

                                                           
92 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 165-166 
93 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 167 
94 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 169-171 
95 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 361 
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kemur bóla sem á að vera frá konunginum. Það er texti fyrir ofan, bóla frá gissuri og 

bónda.  

Texti: But Gissur was either unwilling or unable to convince his countrymen 

to accept a foreign king and his taxes. 96 

Bóla frá Gissur: We can‘t be hasty, gotta let the dust settle a bit.  

Bóla frá hægri: Grrrrrrr 

Bóla frá Bónda: Sounds like the king’s getting anxious.  

 

Seinni rammi  

Tveir menn horfa á hvorn annan spyrjandi. Þeir eru goðar, eða „aðalsmenn“ 

og ættu að vera vopnaðir. Sjá viðhengi 37-40 og 61-65. Það er texti fyrir ofan og bólur 

frá hvorum aðila.  

Text: In 1261 the king sent a trusted servant to iceland who set to divide and 

conquer the remaining factions. In a year he had the entire country on its head. 97 

Bóla frá manni 1: You pledged alliegance to the king right? 

Bóla frá manni 2: Only because you did it first! 

Bóla frá manni 1: Wait what? I though you guys did it first.  

Bóla frá manni 2: . . . This whole thing got a little confusing by the end.  

 

Þriðji rammi 

 Maður sem á að vera hinn almenni Íslendingur, maðurinn af parinu til 

dæmis, gengur í burtu og hendir sverðinu frá sér í uppgjöf. Hann heldur á bók. Það 

er texti fyrir ofan og bóla frá manninum.  

Texti: In 1262 Alþingi signed the “Old covenant” which marked icelands 

capitulation to the king of Norway. The age of the Sturlungs was over. 98 

Bóla: Ah well, more time for books.  

                                                           
96 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 362 
97 Gunnar Karlsson, Goðamenning bls 363 
98 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir. Námsbók Íslenskri miðaldasögu um 870-1550 og 

sagnfræðilegum aðferðum  bls 175-176 
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Blaðsíða 8 - 2 rammar- 2 rammar - 2 rammar 

Þema-  Örlítið hliðarspor um Íslendingasögur, og síðan eftirköst 

Sturlungaaldar.  

Fyrsta röð – tveir rammar 

Fyrsti rammi- Auður stendur með bók og horfir til lesandans . Hún er að sýna 

lesandanum bókina sem er stór og gömul, þykk og voldug. Það er texti fyrir ofan 

hana og bóla frá henni.  

Texti: Icelanders recorded their history and narrative from the early years of 

the commonwealth. There are hundreds of these sagas, detailing the lives of folk 

heroes and villains.  

Bóla: Without these books, we’d know very little about the settlers and their 

society. Histories of foreign kings are detailed, viking heroes and myths, their 

religion and worldview. And many of these books were written in the age of the 

sturlungs. 99 

 

Seinni rammi- Parið er í óða önn að skrifa. Maðurinn situr boginn yfir 

handriti með fjaðurpenna. Konan stendur hjá og horfir undrandi á aðfarirnar. 

Maðurinn er klæddur eins og munkur. sjá mynd nr. 39 og 40. Fyrir ofan þau er texti 

og bóla frá þeim báðum.  

Texti- But why did they write these sagas? Writing history is one thing but the 

Sagas are narratives, the precursors to the modern novel? Did they see the old ways 

withering away and wanted to preserve them? 

Bóla frá konunni: Are we writing this as glorification of our past or parodies 

of the violence of the old feud system? 

Bóla frá manninum: You’re starting to sound like a literature major 

 

Seinni röð 
                                                           
99 Byock, Feud in the Icelandic saga bls 1-3 
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Fyrsti rammi- Stór „aðalsmaður“ gnæfir yfir tvo menn sem ganga sneipulegir 

í burtu. þetta eru sömu menn og voru að ráðast á hvorn annan á blaðsíðu 5. Risinn er 

mjög ánægður og klæddur samkvæmt nýjustu tísku með sverð, hjálm og skjöld. 

Hinir mennirnir hafa ekki vopn. Sjá mynd nr. 30. Það er texti fyrir ofan atriðið og 

bólur frá sitthvorum manni.  

Texti: Resolutions were now largely in the hands of the powerful, they were 

judges and arbiters. Alþingi passed the king’s laws and the king kept them. The time 

of community imposed order was over. 100 

Bóla1: When you live this close to oppression. . .  

Bóla2: . . . you start missing the anarchy.  

Texti: Meanwhile the balance of power was shifting.  

 

Seinni rammi 

 Biskup í fullum klæðum og bóndi eru að rífast. Biskupinn er með biskupstaf 

og hempu. Sjá mynd nr. 40, 12, 13 og 16. Það er texti fyrir ofan og bóla frá sitthvorum 

manni.  

Text - Bishoprics became more independant and powerful, they owned huge 

tracts of lands which made them very influential. In this rural society, priests weren‘t 

just spiritual leaders. 101 

Bóla frá bónda - What happened to saving our souls! 

Bóla frá biskupi- Well, i own your land and the soul is a part of the deal.  

 

 

Þriðja röð – tveir rammar 

Fyrsti rammi 

Þessi rammi er lítill, tekur um einn fimmta af röðinni. Hér talar Auður vil 

lesandann en horfir til hægri að hinum karakterum, óhress og óánægð.  

                                                           
100 Gunnar Karlsson, Samband við miðaldir bls 183-185 
101 Gunnar F. Guðmundsson, Íslenskt samfélag og Rómarkirkja, bls 92-93 



- 65 - 
 

Bóla- The powerful grew wealthy on the fisheries and commerce with English 

and German traders. Until 1550 minor, sporadic struggles occurred. 102 

 

 

Seinni rammi 

Í þessum ramma sem tekur restina af röðinni sjást tvær myndir af mönnnum 

að slást með vopnum. Í fyrstu myndinni eru þeir æfir og ákveðnir, í þeirri annarri 

eru þeir óvissari en halda samt áfram að berjast. Í þriðju myndinni eru þeir hættir að 

slást og grufla í staðinn í ættartrjám og handritum á jörðinni. Óvissir um hvað er í 

gangi. Vopnin liggja til hliðar. Sjá mynd nr. 30 og 42, 40 en vopnaburður er svipaður 

og áður. Það er texti fyrir ofan þá og hver þeirra hefur bólur í hverri mynd.  

 

Texti- Through some deft diplomacy Scandinavia was united in the Calmar 

union from the 14th. century to the 16th. Norway was devastated by plague and 

when the union split apart it was ruled by a danish king, and through norway he 

ruled Iceland.  

 

1319 

Bóla1: Apparently the king’s now also the king of sweden!103 

Bóla2: Good for him, suppose we’re Swedes now? 

1397 

Bóla frá undrandi manni: Now they’re calling it a Calmar union?104 

Bóla frá árásargjörnum manni: Come here you Calmarite! 

1523 

Bóla1 Now they say our Danish king’s a German. 105 

                                                           
102 Björn Þorsteinsson og fleiri, Saga Íslands V bls 80-83, Birgir Loftsson, Hernaðarsaga Íslands 1170-
1581, bls 125-129, 145 
103 Albrectsen, Esben, Björn, Claus, Rian, Öystein og fleiri, Saga Norðurlanda 1397-1997: Tíu ritgerðir 
bls 14 
104 Albrectsen, Esben, Björn, Claus, Rian, Öystein og fleiri, Saga Norðurlanda 1397-1997: Tíu ritgerðir 
bls 18-21 



- 66 - 
 

Bóla2: Waitaminnit did i miss a step? 

Bóla3: This is getting too confusing! 

 

Blaðsíða 9  

2 rammar- 1 rammi- 1 rammi 

Þema- Siðaskiptin og samfélagsbreytingar 

Fyrsta röð- tveir rammar 

Fyrsti rammi 

Aðalsmenn og biskupar standa saman í hring. Mennirnir eru með vopn og 

biskuparnir eru með stafi og eru klæddir samkvæmt tísku, sjá mynd nr. 41-43, 14, 15, 

18 og19. Þeir eru áhyggjufullir og frá þeim koma nokkrar bólur. Ekki er ljóst hver á 

hvaða bólu. Það er texti fyrir ofan.  

Texti: The king converted to Lutheranism in the 1530s. That could mean 

trouble. 106 

Bóla 1:What if they want us to convert too? 

Bóla 2: Does that mean they can start telling us what to do? 

Bóla 3: But we do a lot of business with catholics! 

Bóla 4: I like fighting over titles! 

 

Seinni rammi 

Kaþólskur biskup í fullum skrúða og hófsamari lútherskur biskup eru að 

rífast. Kaþólski biskupinn er með staf og sá lútherski er meira og minna klæddur í 

svart. Sjá mynd nr. 90, 91, 29-31, 18, 19 og 16. Þó þeir séu að rífast eru þeir ekki vissir 

um hvernig þeir eiga að hegða sér. Það er texti fyrir ofan og þeir hafa bólu hver.  

 

                                                                                                                                                                                     
Albrectsen, Esben, Björn, Claus, Rian, Öystein og fleiri, Saga Norðurlanda 1397-1997: Tíu ritgerðir bls 
39 
106 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537-1565 bls 37-38 
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Texti:In 1541 the king ordered Icelanders to legally convert to Lutherism, but 

the northern bishop, refused and Iceland was split into a protestant south and 

catholic north. 107 Terrible religious wars were raging on the mainland, would 

something similar happen in Iceland? 

 

Bóla frá lútherska biskupnum: We gonna fight over this thing or what you. . . 

heretic? 

Bóla frá kaþólska biskupnum: It’s all the rage in Europe you. . . king-lover! 

Seinni röð 

Fyrsti rammi- breiðskot af Aftöku Jóns arasonar. Til vinstri stendur böðull að 

brýna exi og tveir menn krjúpa nálægt. Til hægri stendur parið og talar um 

atburðina. Í bakgrunni sést viðardómkirkjan við Skálholt, sjá mynd nr. 99 til að fá 

hugmynd um hana, ekki hafa hana alveg eins. Sjá einnig mynd nr. 30, 31. Það er texti 

til vinstri og parið hefur bólu hver.  

Texti:A tenous truce was maintained until the catholic bishop was declared an 

outlaw by the king in 1549. 108 His response? Arrest the protestant bishop, assume his 

position and wield great power and influence. 109Until he himself was arrested and 

quickly executed in 1551. And so the country became protestant and far more 

obedient to the king. Another religious conversion taken care of remarkably 

peacefully. 110 

 

Bóla 1: We really can’t seem to get a handle on this religious civil war thing.  

Bóla 2: This one kinda counts though right? 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi 

                                                           
107 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537-1565 bls 232 
108 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537-1565 bls 250 
109 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537-1565 bls 254 
110 Vilborg Auður Ísleifsdóttir, Siðbreytingin á Íslandi 1537-1565 bls 260-263 
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Í þessum ramma verður Auður í fjórum mismunandi fötum, með fjórar bólur. 

Hér verða fjórar myndir sem eiga að tákna hvert tímabil fyrir sig, frá 14. öldinni til 

hinnar 17. Hún á að vera klædd eins og vel stæð kona á hverju tímabili og tala um 

almennt álit á þessum tíma og hvernig það er í raun rangt. sjá mynd nr. 56, 55, 54, 46-

52, 17 og 5-9. Undir hverri mynd stendur hvað öld hún er stödd hverju sinni.  

 

14th century- Lengst til vinstri, hún gengur til hægri og er ekki ánægð.  

Bóla: Historically, the period from the age of the Sturlungs to the 19th century 

has a bad reputation. They might say that „nothing happened“, everything stagnated 

and everybody was a religious fanatic. 111 

 

15th century - hún gengur enn og leggur áherslu á mál sitt með fingri og er 

ekki sátt.  

 Bóla: It‘s easy to see it this way: After the impressive and eventful „golden 

age“ it may seem that harsh nature and bad governance supposedlychanged 

Icelanders from „proud vikings“ to „timid farmers“. 112 

 

16th century- Hún gengur enn til hægri. Hún er að samþykkja nokkra punkta 

sem hún sagði áður, en hún er ekki ánægð með það.  

Bóla: There was a period of witch hunts (even though most of its victims were 

male) and after the reformation fear of god and his wrath became a national trait. 

113114 

 

17th century - hún stoppar og talar beint við lesandann og brosir örlítið.  

                                                           
111 Gunnar Karlsson, Íslenska Söguþingið 30. Maí- 1. Júníí, bls 100-104 
112 Hastrup, Kirsten, Nature and policy in Iceland 1400-1800: An anthropolocial analysis of history and 
mentality, bls 2-4 
113 Ólína Þorvarðardóttir, Brennuöldin: Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum bls 185  
114 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI bls 341-343 



- 69 - 
 

Bóla: But these centuries were a time of great change, when the nation 

adapted to life on the North-Atlantic. Icelanders cultivated their literary tradition, 

fished, and did their best to keep their rural civilization going. No small feat during 

the dark days of winter. 115 

 

Blaðsíða 10  

2 rammar- 3 rammar- 1 rammi  

Þema – Einveldi, einokun og einstaklega slæm átjánda öld. 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi – Bóndi og kaupmaður standa á móti hvorum öðrum á höfn. 

Kaupmaðurinn er umkingdur vörum sínum, mjölpokum, verkfærum, áfengi og 

timbri til dæmis. Kaupmaðurinn er að ásaka bóndann og bóndinn reynir að láta 

sakleysislega. Sjá mynd nr. 8, 56, 30 og 49. Það er texti fyrir ofan og bóla frá 

sitthvorum.  

Texti: The next centuries were tough. The king enforced mercantilism, making 

business with foreigners illegal. This could make royally sanctioned businessmen a 

hefty sum on exported fish. 116 

Bólafrá kaupmanni: You haven’t been trading with foreign fishermen have 

you? 

Bóla frá bónda:  ‘Course not. Why would i encourage free trade and fair 

prices? 

 

Seinni rammi- þrír íslenskir embættismenn koma á fund embættismanns 

konungsins. Bak við hann eru vopnaðir verðir. Embættismaðurinn er að heimta 

undirskrift Íslendinganna. Hann er vel klæddur og sjálfsöruggur. Íslendingarnir líta í 

krignum sig, á vopnin, verðina og embættismanninn. Þeir eru ekki í jafn fínum fötum 

                                                           
115 Orri Vésteinsson, Íslenska Söguþingið 30. Maí- 1. Júní bls 159-160 
116 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI bls 307 
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en samt vel klæddir, sjá mynd nr. 48, 52, 56, 45. Það er texti fyrir ofan og bólur frá 

Íslendingunum.  

Texti: In the late 1600s european king’s were declaring themselves absolute 

and divine rulers. The danish king was no different so in 1662 a delegation was sent 

to Iceland to ask the country to recognise the absolute ruler. 117 

Bóla frá Íslendingi 1: Yeah of course we see your point.  

Bóla frá Íslendingi 2: Clearly the king’s authority and power is absolute! 

Bóla frá Íslendingi 3: No reason to debate really.  

 

Seinni röð 

Fyrsti rammi - Bóndi stendur við burstabæinn sinn. Hann er ekki vel klæddur 

en er hrokafullur og mikill með sig. Fyrir framan hann krýpur Parið og þakkar 

honum innilega fyrir greiðann. Þau eru í verri fötum en bóndinn. Sjá mynd nr. 49, 50, 

55, 80, 52, 72. Það er texti fyrir ofan, bóla frá bóndanum og bóla frá parinu.  

Texti: For centuries, harsh population control was strictly enforced. Legally 

you couldn’t marry without a farm, and leased farms were little more than expensive 

hovels. 118 

Bóla frá bónda: Fine, you can live in that shack of mine in the mountains and 

eke out a living.  

Bólur frá Parinu: Oh thank you! thank you! thank you! 

 

Seinni rammi – Hér stendur Auður og talar beint til lesandans. Í þessum 

ramma er aðeins hún og texti. Ramminn má því vera eins lítill og hægt er til að gefa 

hinum römmunum meira pláss. Hún er klæddi í fald eins og hæfir tímabilinu.  

Bóla frá Auði: Icelanders knew how many the land could sustain and history 

had taught them not to take chances with their livelihood. If a farm failed society had 

                                                           
117 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI bls 150-152 
118 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI bls 134 
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to pick up the slack and keep the family alive. And there was only so much food to 

go around. 119 

 

Þriðji rammi- Bóndinn er núna út á engi fyrir framan bæinn sinn og fjöllinn 

eru í bakgrunni. Hann annaðhvort stendur eða er að slá grasið. Fyrir aftan hann eru 

vinnumenn og konur að slá, bera bagga eða reka kindur. Það er texti fyrir ofan 

bóndann og bóla frá bóndanum. sjá mynd nr. 72, 49, 50.  

Text: You could only fish for a rich farmer and you couldn’t stay by the shore 

and live off the ocean without a government license. 120 This, along with other factors, 

hampered city development. 121 

Bóla frá bónda: Cities only keep good god fearing peasants from the fields 

where they belong!122 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi- svipað og þriðja röð á blaðsíðu 9. Auður gengur út að enda 

rammans. Það eru fjórar myndir af henni, en í þessu atriði breytast fötin hennar ekki 

mikið að formi en verða í staðinn verri og óhreinni eftir því sem líður á öldina. 

Auðue bregst við hinum ýmsu hamförum sem ríða yfir og segir sína skoðun á þeim. 

Hún á að sýna anda þjóðarinnar, þegar þjóðin er veik og aum, er hún það líka. Hún 

byrjar gangandi en endar á fjórum fótum. Hún á að vera í faldbúningi, sjá mynd nr. 

46 og 50.  

Fyrst er hún veik en samt keik, brosir jafnvel til lesandans. Fötin hennar eru í 

góðu lagi. Í þeirri seinni er hún að drepast úr kulda og vindar blása um hana en hún 

gengur samt áfram. Í þeirri þriðju fer hún á fjóra fætur á meðan móðan umkringir 

hana. Í þeirri fjórðu eru fötin hennar bætt og óhrein en hún er að reisa sig við rólega. 

Hún horfir döpur niður.  

                                                           
119 Hastrup, Kirsten, Nature and policy in iceland 1400-1800, bls 108, 124 
120 Helgi Þorláksson, Saga Íslands VI bls 134 
121 Jón Rúnar Sveinsson, Society urbanity and housing in Iceland bls 46-49 
122 Jón Rúnar Sveinsson, Society urbanity and housing in Iceland bls 49 
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Texti til hliðar: And then there was the 18th century. Parts of the 17th century 

had been good to Icelanders but the 18th seemed determined to wipe them out. 

Weather got worse, plaques ravaged and the earth rumbled. Valiant efforts to 

modernize and industrialize the country were met with limited success but managed 

to plant the seeds for the capital region. 123 

 

Texti 1: In the 1700’s a deadly plague kills 18 thousand, almost two fifths of 

the population. It devastated the young and fertile slowing recovery. 124 

Texti 2: In 1750’s harsh weather kills thousands. 125 

Texti 3: In 1783 the Lakagigar volcano erupted, releasing deadly gas and smog 

not to mention ash and lava. The following years were known as “Móðuharðindin” 

or “The mist hardships”. A fifth of the population dies and most of the livestock. 126 

Texti 4: In 1798-1800 Alþingi, now little more than a judiciary committee, is 

suspended. 127 

  

Bóla 1: Off to a great start. Lets hope this is the worst of it.  

Bóla 2: Oh come on, i know this is ICEland, but this is getting out of hand! 

Bóla 3: Cough* Why are we still here? There’s got to be better places out there! 

Bóla 4: Oh Alþingi is gone now? No yeah that makes sense, no sense in 

maintaining it anyway.  

 

Blaðsíða 11  

3 rammar- 1 rammi- 2 rammar  

Þema - sjálfstæðisbaráttan 

Fyrsta röð 

                                                           
123 Lýður Björnsson, Saga Íslands VIII, bls 5, 30-36  
124 Lýður Björnsson, Saga Íslands 8, bls 47-48 
125 Lýður Björnsson, Saga Íslands 8, bls 48 
126 Lýður Björnsson, Saga Íslands 8, bls 209-216 
127 Anna Agnarsdóttir, Saga Íslands 9, bls 21, 25 
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Fyrsti rammi- Fyrsti ramminn er um 10-20% af röðinni. Þar er Jörgen 

hundadagakonungur að bjóða Auði velkomna inní 19. öldina. Jörgen er ánægður og 

Auður er undrandi. Hún á að líta út fyrir að hafa gengið inn í rammann frá síðasta 

ramma. Sjá mynd nr. 88 og 74. Það er ein bóla frá Jorgen.  

Bóla frá Jörgen: Welcome to the 19th century! 

Seinni rammi- Jörgen er í miðju rammans með hendur á mjöðm. Hann er með 

litla kórónu og brosir breitt. Fyrir aftan hann eru verðir að bera danska landstjórann í 

burtu á meðan Parið stendur hjá og horfir undrandi á aðfararnir. Sjá mynd nr. 76-85. 

Það er texti fyrir ofan og neðan atriðið ásamt bólu frá Jörgen.  

Texti: During the Napoleonic wars a danish adventurer arrived with a british 

merchant, and after some hostility from the danish governor, declared himself an 

independent king of Iceland. Without an army to defend the country, this turned out 

to be rather easy. 128 

Bóla frá Jörgen: Well those guys were annoying anyway. You gotta dream big 

to make it big! 

Bóla frá landstjóra: #&%!!&! 

Texti fyrir neðan: Icelanders did little to oppose him or endorse. So for the 

summer of 1809 had a new king! 129 

 

Þriðji rammi- Breskir hermenn neyða Jörgen í burtu á meðan parið stendur 

fyir miðju og spurja hvað áttisér eiginlega sé stað hér? Það er texti fyrir ofan og neðan 

atriðið, og bóla frá báðum Íslendingum.  

Texti: At summer’s end, an astonished British captain came and saw what had 

happened. Despite being at war with Denmark, the captain immediately arrested 

Jorgen and released the Danish governor. 130 

                                                           
128 Anna Agnarsdóttir, Saga Íslands 9, bls 64-65 
129 Anna Agnarsdóttir, Saga Íslands 9, bls 77-78 
130 Anna Agnarsdóttir, Saga Íslands 9, bls 79-82 
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Bóla frá Jörgen: Aw come on, guys, I practically gave you a country, no need 

to arrest me.  

Bóla frá pari: What the hell happened here? 

Texti fyrir neðan: Jörgen would spend the rest of his days embroiled in 

espionage, scams and swindles before being sent to Australia.  

 

Seinni röð 

Fyrsti rammi: Breiðskot af tólf mönnum sem sitja við tvö borð. Þeir eru að 

ræða hvernig þeir eigi að berjast fyrir sjálfstæði. Þeir ættu að líta út fyrir að vera 

embættismenn og fræðimenn um miðja 19. Öldina. Fyrsti maðurinn til vinstri segir 

ekkert en horfir ástfanginn á næsta mann. Það er lýsing á atgervi hvers og eins fyrir 

neðan. Jón Sigurðsson er lengst til hægri. Sjá mynd nr. 85, 89, 86, 76-77, 100.  

Texti til vinstri: The french revolution had turned Europe upside down and as 

it’s effects spread, nationalism was boosted. Icelanders looked to the past with 

romantic eyes and longed for the glory days of the commonwealth. 131 

Maður 2: Reiður útí ástfangna manninn: Not that kind of Romance! 

Maður 3: Leiður og aumur: Everything was better when we had Alþingi! 

Maður 4: Leiður með honum, Bóla3- Even though it was meaningless by the 

end.  

Maður 5: Reiðurog lýsir yfir einhverju með hendur á lofti: Whatever! We 

should be free once more! 

Maður 6: Horfir á reiða manninn hugsi:you wanna start a rebellion? 

Maður 7: yptir öxlum:Eh we’re not really the violent types.  

Maður 8: hann er með góða hugmynd og það sést: Maybe we can write 

countless articles, poems and letters about it! 

Maður 9: er sammála: And books! 

Jón sigurðsson stendur við borðsendann og segir virðulega: That’s it, we’ll 

reason our way to freedom! 
                                                           
131 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9,  bls 244-247 
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Þriðja röð 

Fyrsti rammi- Hér endursköpum við að vissu leyti málverk sem sýnir 

þjóðfundinn, sjá mynd nr. 100. Helsti munurinn er sá að Íslendingar eru mun 

ákveðnari og umboðsmaður konungs er sjáanlega sjokkeraður. Hann tekst jafnvel á 

loft. Það er stór og mikill texti til hægri og bóla frá Jóni og sameinuð bóla frá 

Íslendingunum.  

Texti- In 1845 Alþingi was restored in Reykjavík, which at last was growing 

into a city. 132 When the danish king surrendered his absolute powers in 1848, Jón 

Sigurðsson, leader of the independence movement, made the case that Iceland’s only 

relation to Denmark was with it’s king, but not it’s parliament or government. 133 

Then in 1851, perhaps drunk on revolutionary fervour from the mainland he 

protested the governor when he refused to discuss the notion in the national 

assembly. 134 

Bóla frá jóni-I must protest! 

Bóla frá Íslendingunum- We all Protest! 

Bóla frá umboðsmanni konungs: I say! 

Texti fyrir neðan: The danish wanted to make Iceland a legal part of the state, 

but icelanders wanted a personal union with the King, a far more independent 

position. 135 

 

Seinni rammi- Kristján 9. Er þreytulegur og gefur Auði stjórnarskrána. Hún er 

klædd í þjóðbúningi og brosir breitt. Stjórnarskráin er upprúllað plagg í höndum 

þeirra. Sjá mynd nr. 6-7, 87 og 106. Það er texti fyrir ofan og konungurinn og Auður 

hafa tvær bólur.  

                                                           
132 Þorleifur Óskarsson, Saga Reykjavíkur í þúsund ár 870-1870  bls 158-160 
133 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9, bls 260-263 
134 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9, bls 274 -275 
135 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9, bls 275-277 
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Text: The issue was discussed for decades and in 1874-5, one thousand years 

since the settlement of ingólfur Arnarsson, Iceland got it’s constitution from the 

king.136 It would take a good deal more of polite insistence, reasoning and economic 

growth to gain full independence, but the seeds had been sown.  

Bóla frá konungi: Most nations shed blood, not ink when fighting for 

independence.  

Bóla frá Auði: Ink‘s replacable. Blood is a bit harder to come by.  

Bóla frá konungi 2: At least this is the end of the letters and poems.  

 Bóla frá Auði 2: I wouldn’t count on it.  

 

Blaðsíða 12 

Þema félagslegar umbætur 

2 rammar 2 rammar 1 rammi 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi- Parið er í miðju rammans umkringt fólki . Maðurinn horfir í 

kringum sig gáttaður og spyr spurninga. Konan horfir á hann eins og hann sé 

eitthvað sljór. Allir eru klæddir eins og bændur og vinnufólk á síðari hluta 19. aldar. 

Sjá mynd nr. 92, 87, 79-83 Það er texti fyrir ofan og bólur frá manni og konu.  

Texti: Finally in the 19th century, Iceland grew and prospered a bit. Medical 

breakthroughs, bigger ships and good weather helped the population grow. 137  

Bóla frá manni : Where did all these people come from? 

Bóla frá konu: Ever heard of the birds and the bees? 

 

Seinni rammi- Parið er að ræða saman, það sést ekkert nema efri hluti þeirra 

og bólurnar sem koma frá þeim. konan er að útskýra málið fyrir manninum sem er 

að farast úr áhyggjum. sjá mynd nr. 92, 87, 79-83.  

Bóla frá konu 1: Increased food production. 138 

                                                           
136 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9, bls 301-303 
137 Gunnar Karlsson, Saga Íslands 9,  bls 187-189 



- 77 - 
 

Bóla frá manni 1: well we can’t count on that to last.  

Bóla frá konu 2 : Better doctors. 139 

Bóla frá manni 2: Bunch‘a malarkey! 

Bóla frá konu 3: No volcanoes, plaques or famines.  

Bóla frá manni 3: Don’t jinx it! 

 

Seinni röð- 

Fyrsti rammi-Parið er upp á hálendi fyrir framan burstabæ. Það eru nokkrir 

krakkar í kring og rollur bíta gras þar sem þær finna það. Jörðin er ójöfn og 

sumstaðar möl eða sandur. Konan er ekki að finna sig hér en maðurinn virðist sáttur. 

Sjá mynd nr. 6-7, 1, 50, 53-54, 72. Það texti fyrir ofan og þau hafa bólu hver.  

 

Text:Harsh legal restrictions from the middle ages hampered movement 

around the country. Higher population meant less land so people had to get creative. 

You either moved to the villages forming on the shores or you started a farm far 

away in the highlands. 140 

Bóla frá manni: If these peasants can’t make it here they can’t make it 

anywhere.  

Bóla frá konu: Except maybe in the fishing villages.  

Bóla frá manni: Bah, they’ll fish for me when i require.  

Bóla frá konu: Yeah that sounds fair.  

 

Seinni rammi- Parið fylgist með á meðan vesturfarar fara um borð í stórt 

seglskip með einum stórum strompi. Skipið er úti á firði en vesturfarnir fara um borð 

með árabátum. Parið stendur við bryggju í ónefndum bæ þar sem er að sjá byggingar 

                                                                                                                                                                                     
138 Guðmundur Hálfdanarson, Íslensk þjóðfélagsleg þróun 1880 - 1990 bls 21-23 
139 Guðmundur Hálfdanarson, Íslensk þjóðfélagsleg þróun 1880 - 1990 bls 21-23 
140 Guðmundur Hálfdanarson, Íslensk þjóðfélagsleg þróun 1880 - 1990 bls 23-24 
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og mannfjölda. Sjá mynd nr. 79-84 og 107. Það er texti fyrir ofan og parið hefur hvort 

bólu.  

 

Texti: Many chose the third option, moving out of the country altogether. 

Often sponsored by the local government as a way to get rid of excess population, 

tens of thousands moved to America from1850‘s to 1914. 141 

Bóla frá manni: Good riddance! 

Bóla frá konu: I wonder if they feel the same? 

 

Þriðja röð 

Fyrsti og annar rammi - Tvær myndir af Reykjavik hlið við hlið. Ein frá 1800 

og hin frá 1870 eða svo. Sjá mynd nr. 101-105. Þar eru kort af Reykjavík frá þessu 

tímabili. Auður stendur fyrir framan myndirnar en við hornin, svo kortið fái að njóta 

sín. Í fyrsta rammanum er hún stolt og æst. Í seinni rammanum er hún en stolt en 

afsakandi þegar hún áttar sig á að Reykajvík var ennþá bara smábær. Hún brosir þó.  

 

Texti fyrir ofan í fyrsta ramma: But the old laws were eventually changed, 

and finally there was actual urban development in Iceland. The foundations of 

modern Reykjavík were placed in the 18th century and when trade was made 

“free”the city could grow and prosper. 142 

 

Bóla til vinstri: Fisheries made towns possible and turned Reykjavík into a. . .  

 

Bóla til hægri: . . . Small town. But where there was none before, now you had 

a growing capital. Iceland seemed intent on entering the modern world.  

 

Blaðsíða 13  

                                                           
141 Gunnar Karlsson, Saga Íslands X bls 24-26 
142 Anna Agnarsdóttir, Saga Íslands IX, bls 139-145 
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2 rammar- 2 rammar- 2 rammar 

Þema- borgarvæðing og lýðveldistofnun.  

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi- Parið er að byggja sér hús, komið í aldamótaföt. Maðurinn er að 

hella steypu í bala við hlið steinsteypu hús. Maðurinn er einbeittur við vinnu sína en 

kona er áhyggjufull og hleypur til hans með fréttir. Sjá mynd nr. 81-84, 92, 97. Þau 

hafa bæði bólur og það er texti fyrir ofan.  

Texti: In 1904 Iceland was granted home rule. 143 Mechanised ships braved the 

sea and marshlands were dried up to create more farmland. Feeling the winds of 

change, Icelanders started moving to the towns around the coast.144 

Bóla frá konu: The archduke of Austria got shot! 

Bóla frá manni: Who? Give me more of that concrete stuff. We’re moving out 

of that hovel of a cottage.  

 

Seinni rammi- Parið er að koma sér fyrir í nýja heimilinu sem er ómálað og 

kuldalegt, hlutir frá gamlabænum standa ankanalega í kringum þau. Maðurinn 

liggur upp í rúmi, veikur og veifar íslenska fánanum og konan stendur við hliða 

hans. Þau ættu að vera í miðstéttar fötum frá millistríðsárunum. Og búa núna í 

borginni. Sjá mynd nr., 3, 110, 92-96 og 57-59. Það er texti fyrir ofan og neðan atriðið 

ásamt bólu frá þeim.  

 

Texti- After being cut off from Denmark during the first world war, iceland 

was declared a sovereign kingdom under the Danish king. The new kingdom 

modernised rapidly despite inflation, cold weather and the spanish flu. 145 

Bóla frá manni: Achoo! Lo-long live the ki-ki-kingdom of Iceland.  

Bóla frá konu: I‘d feel more festive if i wasn‘t so co-co-cold.  

                                                           
143 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 24 
144 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 36-50 
145 Magnús s Magnússon, Íslensk þjóð félagsleg þróun 1880 1990 bls 203-204 
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Texti: Before long, electricity, indoor plumbing, cars and their roads were 

spreading troughout the country. 146 

 

Seinni röð  

Fyrsti rammi, Parið er til hægri í rammanum en maðurinn er að flýja undan 

reiðum múgi sem hendir í hann eggjum og rusli, jafnvel einum ketti. Konan horfir á 

aðfarirnar undrandi og er dálítið skemmt. Maðurinn er skelkaður og flýr. Múgurinn 

er greinilega verkamenn með kröfuspjöld og flestir eru reiðir á svip. Sjá mynd nr. 57-

59, 94-96. Það er texti fyrir ofan og neðan og bólur frá parinu. Kröfuspjöldin hafa 

einnig texta.  

Texti: Boats were mechanised, cars appeared and the fishing industry 

matured. In the interwar years, citydwellers outnumbered farmers for the first 

time.147 Suddenly Iceland had a classic working and middle class. When the great 

depression hit, thousands were left unemployed. 148 

Bóla frá manni: Apparently I’m a middle class bourgeoisie scum.  

Bóla frá konu: Well what did I tell you about oppressing the masses! 

Texti á spjöldum: Communism is ok I suppose - I’ve been to Moscow and it 

was fine! - Give the proletariat utopia a chance! 

Seinni rammi: Íslenskur embættismaður tekur í höndina á breskum 

hershöfðingja. Íslendingurinn er í jakkafötum og Bretinn er í búningi. Þeir eru báðir 

mjög hressir og ánægðir með stöðu mála. Sjá mynd nr. 107-108, 97. Það er bóla frá 

hvorum og texti fyrir ofan.  

 

                                                           
146 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 192, 37-43  
147Gísli Ágúst Gunnlaugsson,  Íslensk þjóðfélagsleg þróun 1880-1990 bls 107 
148 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 195-197 
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Texti: Iceland was occupied by the British (and later the U. S) in world war 2. 

Iceland had no army and could only oppose officially. But most were thankful that 

the Germans hadn’t invaded. 149 

Bóla frá Íslendingi:Thank you for not being German! 

Bóla frá hershöfðingja: I was going to say the same! 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi- Amerískur hershöfðingi gengur hratt að liðþjálfa og spyr hvað 

sé í gangi. Fyrir aftan liðþjálfann er örtröð af vinnumönnum sem berjast um að 

komast inn. Hershöfðinginn er ekki sáttur og liðþjálfinn veit ekki hvað hann á að 

gera. sjá mynd nr. 97. Það er texti fyrir ofan og bóla fyrir ofan hvorn mann.  

Texti: The allies saw Iceland as a strategically important place but with little 

means of actually using it. Huge public works were put into effect, building roads, 

airstrips and houses. Suddenly everyone had a job!150 

Bóla frá hershöfðingja: What’s going on sergeant? These people rioting? 

Bóla frá Liðþjálfa: No sir, apparently they all want a job.  

 

Seinni rammi- Hér sýnum við lýðveldisstofnuna og gerum smá grín að 

rigningunni sem var þá. Sjá mynd nr. 98 fyrir atriðið sem við viljum skapa. Myndin á 

að líkjast aðstæðum þarna nema bara hvað rigningin á að vera svo þétt og mikil að 

það sést varla neitt. Auður stendur til hliðar og með regnhlíf. Hún er ennþá í 

Þjóðbúningnum. Það er bóla frá manninum fyrir miðju og Auði, ásamt texta fyrir 

ofan og fyrir miðju.  

 

Texti: On 17th of june 1944, Iceland formally declared itself a republic. 

Thousands flocked to Þingvellir despite a bit of rain. 151 

                                                           
149 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 215 
150 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 222 
151 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 243-244 
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Bóla frá manni: I would like to thank everyone to have come on this beautiful 

summer day. . .  

Texti í miðju: Denmark was occupied by Germany at the time and could do 

little but offer congratulations. And just like that 682 years of foreign rule was over. 

From Norway to Denmark to a republic, it had been quite a ride.  

Bóla frá Auði: And all it took was a century and a half worth of ink and 

persistence.  

 

Blaðsíða 14 

2 rammar – 2 rammar -1 rammi 

Þema- Nútímavæðing og þorskastríð 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi: Tveir menn standa í skrifstofu, klæddir í jakkaföt og eiga að 

vera stjórnmálamenn. Annar af þeim hallar sér að skrifborðinu og hinn hringsólar 

áhuyggjufullur fyrir framan borðið. Skúffurnar í borðinu eru að springa, þær eru svo 

fullar af peningum. Sá sem hallar sér að borðinu gægir auganu að peningunum en 

hinn tekur ekki eftir þeim. Sjá mynd nr. 107. Það er texti fyrir ofan og bóla frá 

hvorum.  

 

Texti:Iceland’s location made it important in the cold war. It was a founding 

member of Nato, despite not having an army, and recieved massive aid through the 

marshall plan. Not everyone liked being in a grand military alliance . 152 

Bóla frá áhyggjufulla manninum:If we’re out we don’t have any defenses. If 

we’re in we’ll be targeted. Also we have no idea what kind of cultural damage a 

military base will wreak. 153 

Bóla frá hinum: Yes it’s a bit of a pickle.  

                                                           
152 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld 258-261 
153 Illugi Jökulsson, Bjarki Bjarnason, Sigríður Harðardóttir og fleiri, Ísland í Aldanna Rás: Saga þjóðar 
ár frá ári: 1900-2000 bls 492 
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Seinni rammi- Auður stendur á móti manni sem á að tákna Bretland. Hann 

getur verið í jakkafötum úr breska fánanum til dæmis, það verður að vera augljóst 

hvað hann er. Þau eru að rökræða, og bretinn er ekki sáttur en Auður lætur engan 

bilbug á sér finna. Hún er núna kominn í „nútímaleg föt“ frá sjötta áratugnum.  

Texti: After the second world war, Iceland set to renewing their fishing fleet 

and improve infrastructure. 154  

Bóla frá bretlandi: What are you planning on doing with all these new fishing 

ships? 

Bóla frá Auði: Excactly what you don’t want us to.  

Seinni röð  

Fyrsti rammi- Maður á litlu varðskipi, sem er lítið annað en stór togari er 

búinn að rekast á risastórt herskip. Við sjáum aðeins bol herskipsins skipsins en þar 

er breski fáninn. Maðurinn er hoppandi reiður kafteinn sem segir stóra skipinu að 

hypja sig. sjá mynd nr. 109. Það er bóla frá manninum og texti fyrir ofan.  

Texti: In the late fifties Iceland declared a 12 mile exclusive fishery zone. 155 

The british responded by sending warships with their fishing ships. Iceland send out 

their “navy.” 

Bóla frá kafteinum: Hey! you can’t park here! 

 

Seinni rammi:Sex diplómatar sitja á móti hverjum öðrum við langt borð. 

Íslendingarnir eru til vinstri og Bretarnir til hægri. Íslendingarnir sitja reyndar ekki 

heldur syngja og dansa sínum megin við borðið. Bretarnir eru fúlir. Allir eru þeir 

klæddir í jakkaföt og á borðinu eru blöð og bækur á rúi og stúi en ofan á kaðrakinu 

er kort af Íslandi. Það er texti til vinstri og bóla frá Íslendingunum og þrjár frá 

hverjum breta.  

                                                           
154 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 249-251 
155 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls 33-34 
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Texti: Using their geopolitical position and „David vs. Goliath mentality“ 

Iceland won the first “Cod War”. They continued expanding the exclusive zone and 

every time the British send their warships, Icelanders send their patrol ships. 

Eventually Icelanders always got what they wanted, despite what international 

courts or organizations said. Without the cold war, things might have gone 

differently. 156 

 

Bóla frá Íslendingunum: We got the co-ood! We won aga-ain 

Bóla frá hugsandi Breta: Remind me why we can’t just blast them to 

smithereens? 

Bóla frá þreyttum Breta: We have to keep them on our side or the Soviets win.  

Bóla frá reiðum Breta: Maybe it’s worth it.  

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi- Skot úr garði hjá parinu sem sitja í sólbaðstólum í sundfötum og 

láta fara vel um sig. Auður stendur við hlið þeirra í 80‘s fötum og les upp úr lista. 

Það er 80‘s hljómtæki og kassettur til hliðar. Parið er að njóta sín í nútímalegum 

fötum og Auður líka. Auður les listann undrandi. Eins og hún trúi ekki sínum eigin 

augum. Auður er með bólu og parið líka.  

Texti: The rest of the century was generous, modernization continued apace. 

Most people moved to cities and towns and the famines and hardships of the past 

were a forgotten memory. Iceland took its place among the advanced countries of the 

West. 157 

Bóla frá Auði: Icelanders started collecting world records: Most coca cola’s 

consumed, happiest people, most nobel laureates, Fattest people, read the most 

books and so. . . . . wait a minute! These are all per capita! We only have the one 

nobel winner! 

                                                           
156 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls286-288 
157 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. Öld bls 399-401 
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Bóla frá manni: Yeah, sometimes it pays off to be a small nation.  

Bóla frá konu: Thanks to us, Iceland’s the most tanned nation in the world.  

 

Blaðsíða 15 

Fyrsta röð 

Fyrsti rammi- Þessi blaðsíða minnir á margt á blaðsíðu nr. 2. fyrstu tvær 

raðirnar eru teknar undir eina mynd og röðin fyrir neðan er mynd af Auði. Í fyrstu 

röð stendur Auður fyrir miðju og í kringum hana eru svipmyndir frá hruninu, 

mótmælin, búsáhaldabyltingin, „klippur“ úr blöðum sem segja hluti eins og 

„Terrorism law used against icelandic banks“ eða „The banks have collapsed!“ Sjá 

mynd nr. 111-113. Auður er aftur kominn í víkingafötin sín og er miður sín yfir því 

sem er að gerast og því sem hún segir. Það eru nokkra bólur frá henni allt eftir því 

hvernig þær raðast niður ásamt svipmyndunum.  

Bóla frá Auði - The financial crisis of 2008 or just “The collapse”, as Icelanders 

refer to it, was a complex and recent event that shook many to their core. All banks 

went belly up at the same time, iceland was declared a terorrist state by Britain, 

people lost their jobs and for the first time in half a century there were riots in 

Reykjavík. 158 After elections, referendums and the drafting of a new constitution, 

everyone gained 20/20 hindsight. Iceland’s recovering like the rest of the world, but 

this chapter is still being written. What we do now, will be history.  

Fyrirsagnir 

- Terrorism law used against icelandic banks 

- The banks have collapsed!“ 

-Emergency law declared 

-London: Give use our money back! 

-Largest protests since the 40‘s! 

- Where did our money go?! 

                                                           
158 Guðni Thorlacious Jóhannesson, Hrunið: Ísland á barmi gjaldþrots og upplausnar  bls 189 191, 334 
353 
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-Goverment Resigns 

-New constitution? 

 

Þriðja röð 

Fyrsti rammi- Wide shot.  

Auður stendur fyrir miðju og brosir á ný. Hún er umkringd persónum sem 

hafa þegar komið fram, og þeir veifa lesandanum eða rífast, eða horfa með 

undrunaraugum á hvorn annan. Í bakgrunni er annaðhvort fjallasalur eða Reykjavík. 

Það er bóla frá Auði sem er í landnámsfötunum sínum.  

Bóla: And that should bring you up to speed! I hope your interest in our 

history has been piqued, if you saw something you want to learn more about there’s 

museums all over the country catering to your needs. Everything from witchcraft to 

sailboats, there’s a museum in every corner. Thank you for reading and thanks for 

visiting! 

 

Blaðsíða 16 

Þetta er kápan á bókinni og hún fylgir að vissu leyti sömu reglum og forsíðan.  

Hér verður að vera pláss fyrir kort af Íslandi þar sem hægt er að sjá söfn þar 

sem lesandinn getur kynnst sögunni betur.  

Það verður að vera pláss fyrir eftirfarandi texta í stórri og góðri leturgerð: 

“Take a trip through the entire history of Iceland from settlement to the 

banking crisis in just 14 pages! More than 1100 hundred years of history in a short, 

concise and fun book. History has never been this easy or fun.  

You will learn: 

How order was kept among vikings and settlers without kings or government! 

Why Icelanders swore allegiance to the norse king but were gained 

independence from Denmark.  

How a danish adventurer took control of the island during the napoleonic 

wars. Then lost it few weeks later.  

When Icelanders became christian in a day.  

How the “cod wars” against britain were won. ” 

It must include a map of Iceland and Auður.  
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Eins og áður er kápan í lit og því gilda sömu reglur og áður varðandi aðra 

fornmanneskjur en Auði.  
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LOKAORÐ 
 

Hér höfum við rætt gildi myndasögunnar sem miðils, hvaða lögmálum hún 

hlýðir og hvernig við getum nýtt okkur hana. Við höfum sýnt fram á hvernig hægt er 

að nota myndasöguna til að segja sögu, ekki bara hvaða sögu sem er heldur sögu 

Íslands við mjög svo þröngar og afmarkaðar aðstæður. Myndasagan er miðill sem 

reiðir sig á skilning lesandans og þátttöku, að sá sem lesi sé jafn virkur í ferlinu og 

höfundurinn. VIð höfum kynnt okkur mátt táknsins, hvernig hringur og strik verða 

að andliti og jafnvel tiltekinni persónu í huga okkar og hvernig það hefur áhrif á 

ferlið. 

 

Með allt þetta í huga settum við okkur skýr markmið í sagnfræðilegri nálgun, 

að segja frá atburðum, ekki stórmennum, frá samfélaginu en ekki hetjunum. Við 

komum yfirliti yfir sögu íslands fyrir á nokkrar blaðsíður með hjálp myndasögunnar. 

Myndasagan er kröftugur miðill sem hefur margt fram að færa.Ég vona að 

með þessarri greinargerð hafi mér tekist að útlista og útskýra möguleika hennar 

örlítið og sýna fram á hvernig hægt sé að skapa hagkvæmt, sniðugt og faglega unnið 

verk á krefjandi forsendum. Ég vona ennfremur að þetta verk vekji áhuga fólks á 

möguleikum þess að kenna sögu íslands á myndasöguformi. Ef vel til tekst gæti þetta 

verkefni jafnvel orðið grundvöllur fyrir ítarlegra verk fyrir íslenskan markað. 
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Mynd nr. 5 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013  6 

 

Mynd nr. 7 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 8 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 9 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 10 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 11 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 12 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 13 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 14 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013  15 

 

Mynd nr. 16 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 17 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 18 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 19 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 20 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 21 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 22 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 23 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 24 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 
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Mynd nr. 25 Tekið á Þjóðminjasafni, Ágúst 2013 

 

Mynd nr. 26 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 170 
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Mynd nr. 27 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 160 

 

Mynd nr. 28 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 160 
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Mynd nr. 29 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls  

 

Mynd nr. 30 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 144 
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Mynd nr. 31 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 132 

 

Mynd nr. 32 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls  120 
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Mynd nr. 33 Í Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 96 

 

Mynd nr. 34 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 132 
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Mynd nr. 35 Árni Daníel Júlíusson, Jón Ólafur ísberg, Íslandssagan í máli og myndum bls 57 

 
Mynd nr. 36 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 33 
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Mynd nr. 37 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 33 

 
Mynd nr. 38 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 35 
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Mynd nr. 39 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 35 

 
Mynd nr. 40 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 37 
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Mynd nr. 41 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 38 

 
Mynd nr. 42 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 44 
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Mynd nr. 43 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 44 

 
Mynd nr. 44 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 45 
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Mynd nr. 45 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 84 

 
Mynd nr. 46 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 85 
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Mynd nr. 47 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 113 

 
Mynd nr. 48 Peacock, John, The chronicle of western costume bls 113 
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Mynd nr. 49 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 8 

 
Mynd nr. 50 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls34 
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Mynd nr. 51 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 51 

 
Mynd nr. 52 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 51 
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Mynd nr. Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 70 

 
Mynd nr. 53 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 92 



- 114 - 
 

 
Mynd nr. 54 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 94 

 
Mynd nr. 55 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 102-103 
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Mynd nr. 56 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls102-103 

 
Mynd nr. 57 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 123 
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Mynd nr. 58 Sigrún Helgadóttir, Faldar og skraut bls 126 

 
Mynd nr. 59 Sigurður G Magnússon, Lífshættir í Reykjavík bls 74 
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Mynd nr. 60 Sigurður G Magnússon, Lífshættir í Reykjavík 103 

 
Mynd nr. 61 Sigurður G Magnússon, Lífshættir í Reykjavík bls 73 
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Mynd nr. 62 Bukdahl, Jörgen, Þorkell Jóhannesson, Mortensenn,Niels og fleiri,Scandinavia past and 

present. Viking age to absolute monarchy bls 101 

 
Mynd nr. 63 Óskar Guðmundsson, Landnámsöldin 874 – 1000. Minnisverð tíðindi bls 14 
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Mynd nr. 64 Óskar Guðmundsson, Landnámsöldin 874 – 1000. Minnisverð tíðindi bls 22 

 
Mynd nr. 65 Óskar Guðmundsson, Landnámsöldin 874 – 1000. Minnisverð tíðindi bls 96 
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Mynd nr. 66 Birgir Loftsson, Hernaðarsaga Íslands 1170-1581 bls 14 

 
Mynd nr. Óskar Guðmundsson, Öldin ellefta: Minnisverð tíðindi  1001-1100bls 177 
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Mynd nr. 67 Óskar Guðmundsson, Öldin ellefta: Minnisverð tíðindi  1001-1100bls157 
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Viðauki 1- Myndasagan 
 

Hér er að sjá mögulega útfærslu á handritinu. Listakonan Hanna Aniela Frelek 

sem minnst var á stuttlega í byrjun ritgerðar hefur hér teiknað nokkrar blaðsíður úr 

handritinu, frá blaðsíðu 2 til 9. Eftir fylgja uppköst að síðustu síðunum.  Myndasagan 

er sett inn hér til gamans og sem dæmi um  hvernig myndasagan gæti litið út. 
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