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Útdráttur 

Guðmundur Guðmundsson, Erró, ólst upp á Kirkjubæjarklaustri hjá móður sinni og 

fósturföður. Eftir gagnfræðanám í Reykjavík hóf hann myndlistarnám í Handíða- og 

myndlistarskólanum. Að því loknu nam hann við Listaakademíuna í Ósló í tvö ár og 

síðan við Listaakademíuna í Flórens. Hann hefur ætíð verið afkastamikill listamaður 

en til marks um það hefur hann gefið Listasafni Reykjavíkur um þrjúþúsund verka 

sinna. Auk þess hefur hann haldið myndlistarsýningar um allan heim. Í seinni tíð hafa 

teiknimyndir verið áberandi í listsköpun hans. Ofurhetjur á borð við Captain America, 

Red Sonja, Silver Surfer, Superman og Wonder Woman prýða fjölmörg verka hans. 

Hetjurnar er að finna í amerískum teiknimyndasögum sem hafa átt miklum vinsældum 

að fagna. Gífurlegrar fjölbreytni gætir í verkum hans og tilvalið er að nýta þau í 

myndlistarkennslu grunnskóla hvort sem fjalla eigi um teiknimyndir, popplist, 

myndbyggingu, aðferðir eða listamanninn sjálfan. 
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Inngangur 

Erró er einn þekktasti myndlistarmaður þjóðarinnar. Líf hans hefur verið litríkt og oft 

á tíðum ævintýralegt. Hann lifir fyrir listina og afköstin við listsköpunina hafa alla tíð 

verið gríðarlega mikil. Verk hans eru mjög fjölbreytt og í listinni lætur hann sér ekkert 

óviðkomandi. Hann er óhræddur við að færa umdeild málefni líðandi stundar yfir á 

strigann á sinn einstaka hátt. Mörg verkanna eru mjög pólitísk og umdeild. 

Tilhneiging Errós til að fylla myndflötinn með tilbrigðum við sama stefið er mjög 

ríkjandi í mörgum verkanna. Þá raðar hann saman ótal myndbrotum, smáum og 

stórum, sem mynda að lokum eina heild á myndfletinum. Þrátt fyrir þá tilhneigingu 

prófar hann sig áfram með ótal aðferðir og samsetningar í myndefni. Í seinni tíð eru 

teiknimyndapersónur áberandi í verkum hans ásamt sterkum litum í stíl 

teiknimyndasagna. Ofurhetjur hafa verið honum hugleiknar og koma þær við sögu í 

fjöldamörgum verka hans. Átök og bardagar fylgja ofurhetjunum og endurspeglast 

það í verkunum. Áhorfandinn getur, eins og við lestur teiknimyndasagna, lifað sig inn 

í margslungið, fjölbreytt og lifandi myndefni verkanna. Þessa miklu fjölbreytni og 

litagleði er tilvalið að nýta í myndlistarkennslu í grunnskólum og gera nemendum 

kleift að kynnast þessum fjölhæfa listamanni.  

Hver er listamaðurinn Erró og hvernig er mögulegt að tengja verk hans 

grunnskólakennslu?
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Listamaðurinn Erró 

Æviágrip 

Uppvaxtarár á Kirkjubæjarklaustri 
Guðmundur Guðmundsson fæddist í Ólafsvík 19. júlí árið 1932. Móðir hans hét 

Soffía Kristinsdóttir og var ættuð frá Miðengi í Grímsnesi en faðir hans var 

listamaðurinn Guðmundur Einarsson frá Miðdal. Faðir hans átti á þeim tíma konu og 

börn og þess vegna varð samband þeirra ekki lengra en raun bar vitni. Fyrstu æviár 

Errós reyndust móður hans erfið þar sem hún var einstæð og vann fyrir þeim sem 

farandvinnukona á bæjum á Suðurlandi. Á Kirkjubæjarklaustri kynntist hún síðar 

Siggeiri Lárussyni. Þau felldu hugi saman og flutti hún til Siggeirs á Klaustur með 

Guðmund þriggja ára gamlan. Á uppvaxtarárunum var hann umvafinn hlýju og ástúð 

móður sinnar og ömmu, Sigríðar Bjarnadóttur, sem og Siggeirs sem gekk honum í 

föðurstað. Móðursystir hans, Guðmunda, sem hann var nefndur eftir var honum einnig 

mikils virði. Guðmundur eignaðist þrjú hálfsystkini, Lárus bónda á Kirkjubæ, Kristin 

bónda að Hörgslandi á Síðu og Gyðu Sigríði húsmóður í Reykjavík (Aðalsteinn 

Ingólfsson 1991:9-12.) 

Á Kirkjubæjarklaustri var ávallt nóg um að vera enda voru börn send þangað í 

vist. Nóg var um leikfélaga fyrir systkinin en þegar mest var voru líklega um tuttugu 

börn á Klaustri. Í byrjun fimmta áratugar síðustu aldar var Kirkjubæjarklaustur orðið 

stórbýli. Búið var að koma upp barnaskóla og Kaupfélag Skaftfellinga var komið á 

staðinn en síðar bættust við slátur- og frystihús. Þeir sem leið áttu hjá áðu á Klaustri 

og mikið var um að menn fengju þar gistingu. Komið var fram við alla á sama hátt og 

skipti þar engu hvort þeir væru háttsettir eða fátækir, Íslendingar eða útlendingar. 

Guðmundur fylgdist vel með gestum á bænum og hlustaði á frásagnir þeirra. Sem 

þakklætisvott sendu gestir oft gjafir í kjölfar dvalar á Klaustri sem oftar en ekki voru 

bækur. Fyrsta listaverkabókin sem Guðmundur skoðaði hafði líklega komið á bæinn 

með þeim hætti. Þegar hann komst að því að faðir hans væri listmálari hóf hann að 

rýna í allar myndabækur sem hann náði í og virðing hans gagnvart föður sínum jókst. 

Náttúran á Klaustri var spennandi leikvöllur fyrir krakkana. Í hrauninu gátu þeir falið 

sig eða búið til fylgsni. Mikið var af sjóbirtingi í ám, lækjum og vötnum sem 

auðveldlega var hægt að veiða. Fossar féllu niður eftir hlíðum og margar leiðir mátti 
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finna til að hafa ánægju af þeim. Rauðarárfoss féll eins og brúðarslör niður hlíðina. 

Systrafoss var vinsæll meðal krakkanna auka bjarganna tveggja Fossasteins og 

Burstasteins. Fossastein var bæði hægt að klífa og setjast klofvega á eða skríða undir 

hann með læknum sem þar hafði fundið sér farveg. Í Burstasteini, sem var eins og 

húsgafl í laginu, var auðveldlega hægt að ímynda sér álfabyggð. Í þessu magnaða 

umhverfi blasti Öræfajökull svo við og Hvannadalshnjúkur tróndi á toppi hans. 

Þjóðsögur gengu manna á milli í sveitinni og flestar þeirra tengdust Systrastapa og 

klaustursystrunum tveimur sem stapinn er kenndur við. Guðmundi nægði hins vegar 

ekki að hlusta á sögurnar heldur fór hann á söguslóðirnar og lifði sig inn í þær 

(Aðalsteinn Ingólfsson 1991:13-17.) 

Vélar og vélabúnaður 
Almennur áhugi á hvers kyns vélum var meðal karlmannanna á Kirkjubæjarklaustri. 

Siggeir, fósturfaðir Errós, og bræður hans keyptu jarðýtu á Klaustur og voru meðal 

þeirra fyrstu á landinu til að kaupa slíka vél. Helgi, bróðir Siggeirs, fékk umboð fyrir 

Packard bíla og í hvert sinn sem eitthvert farartæki átti leið hjá var það grandskoðað. 

Áhugi sveitunganna á vélum og vélabúnaði smitaðist í börnin á staðnum og þau lögðu 

oft á tíðum mikið á sig til að safna alls kyns véla pörtum. Partana skrúfuðu þau í 

sundur og settu saman aftur á mismunandi vegu. Börnin dáðust að túrbínum sem 

smíðaðar höfðu verið á Klaustri og voru notaðar víða um sveitina. Guðmundur lærði 

að fara með alls kyns verkfæri og fjörugt ímyndunaraflið fékk lausan tauminn. 

Hugmyndir um virkjun Systrafoss, smíði eilífðarvélar eða eigin túrbína spruttu fram 

og ef til vill eiga meka-myndirnar frá árinu 1959 rætur að rekja til þessarar iðju 

(Aðalsteinn Ingólfsson 1991:17-19.) 

Í seinni heimsstyrjöldinni voru hermenn á Klaustri og höfðu börnin góð 

samskipti við þá. Fyrst komu Bretar og síðan Kanadamenn. Hermennirnir höfðu stórt 

veggspjald með myndum af öllu tegundum þýskra flugvéla. Guðmundur lagði þetta 

kort á minnið og fylgdist með hvort þær flugvélar sem flugu yfir sveitina væru þýskar 

(Aðalsteinn Ingólfsson 1991:25.) 

 

Fiskur í soðið úr Skaftá 
Guðmundur hafði mikla ánægju af veiðiskap og allar ár í nágrenni bæjarins voru 

fullar af fiski. Mest var veitt í Skaftá en þar var net dregið yfir ána og látið reka 

spölkorn niður eftir. Menn gengu eftir bökkum og héldu í netið en einnig gengu menn 
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út í ánni á undan netinu og týndu fiskinn úr því og settu í kartöflupoka sem þeir báru 

undir handarkrikanum. Oft veiddist mikill fiskur og margar ferðir þurfti að fara út í 

ána til að tæma netin. Þá þurfti líka margsinnis að skilja eftir hluta aflans sem ekki var 

hægt að bera. Fiskurinn var svo reyktur ýmist til fulls eða hálfs eða bæði saltaður og 

reyktur (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:20-22.) 

 

Áhugi á listum 
Þegar Guðmundur byrjaði að teikna ungur að árum tengdi hann teikningarnar ekki við 

sérstakt listform eða tjáningu heldur taldi hann teikninguna einungis framlengingu á 

leikjum barnanna. Hann tók miklum framförum í teikningu en færni hans í bóklegum 

greinum var ekki eins góð. Eftir að hann fór að skoða listaverkabækur og vitneskjan 

um að faðir hans væri listamaður hugleiddi hann að gaman væri að geta gert listaverk. 

Tíu ára hófst barnaskólaganga Guðmundar eins og lög gerðu ráð fyrir. Barnaskólinn 

var á Sólheimum í Þykkvabæ og var hann í heimavist á bæjum í námunda við hann. 

Veturinn 1942 var hann í heimavist í Efri-Vík hjá elskulegu fólki. Veturinn 1943 var 

Guðmundur í heimavist að Seglbúðum. Þaðan gekk hann daglega sex kílómetra langa 

leið í skólann en í frosti mátti fara hluta leiðarinnar á skautum. Þaðan var honum 

samferða sonur hjónanna, Jón, sem var dugmikill námsmaður en hann hlýddi 

Guðmundi yfir námsefnið á leiðinni í skólann (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:26-28.) 

Í byrjun fimmta áratugarins fór Kjarval að venja komur sínar á 

Kirkjubæjarklaustur. Kom hann á hverju sumri í áratug og voru afköstin mikil. 

Heimilisfólkinu þótti mikið til hans koma og hlaut hann ávallt höfðinglegar móttökur. 

Vinnustofan hans var í gamla barnaskólanum og hann fékk mat á heimili Guðmundar. 

Karlarnir keyrðu hann hvert sem hann vildi til að vinna. Hann naut forréttinda og var 

tilætlunarsamur en launaði ávallt vel fyrir sig en hann skildi verk eftir sig á mörgum 

bæjum um alla sveit. Seinna fékk fólk líka oft sendar gjafir frá honum. Við vinnuna 

vildi Kjarval fá algjöran frið, sérstaklega frá fullorðnum. Krakkarnir fengu þó að vera 

kring um hann en ekki of nálægt. Hvað Guðmund varðaði gerði hann undantekningu. 

Um fjórtán ára aldur fór Guðmundur að gera sér grein fyrir skipulagi í vinnu Kjarvals 

og fylgdist með því hvernig hann málaði einstaka hluta úr náttúrunni. Olíumyndir af 

einstökum hlutum málaði hann í einum rykk úti í náttúrunni en öllum smáatriðum var 

bætt við þegar á vinnustofuna var komið. Kjarval virtist finna hve mikinn áhuga 

Guðmundur hafði og gaf honum gamlar túpur með olíulitum og afgangs strigabúta. 
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Eftir að hann fór til Reykjavíkur hirti Guðmundur ýmsa afganga af vinnustofunni. 

Hann fór upp í brekku og málaði myndir af Systrastapa og öðru í nánasta umhverfi. Þá 

gerði hann sér grein fyrir að hann hefði af fáu eins mikla ánægju og að mála 

(Aðalsteinn Ingólfsson 1991:28-31.) 

 

Nám í Reykjavík 
Guðmundur flutti til Reykjavíkur haustið 1946 og nam við Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar. Hann bjó hjá móðurömmu sinni, Sigríði Bjarnadóttur, að Frakkastíg 10. 

Á efri hæð hússins var Kristján Davíðsson listmálari með herbergi og vinnustofu. 

Þaðan lagði terpentínulykt sem Guðmundi fannst spennandi rétt eins og anganin á 

vinnustofu Kjarvals á Klaustri. Guðmunda frænka hans hafði áhyggjur af því að 

undirstaðan í móðurmálinu væri ekki næg og sendi hann því í aukatíma hjá Árna 

Þórðarsyni skólastjóra í Hagaskóla. Veturinn 1946 sótti Guðmundur líka 

kvöldnámskeið í teikningu í Handíða- og myndlistaskólanum. Á hverju sumri þegar 

skóla lauk fór hann á Klaustur og vann við búskapinn. Þar eyddi hann líka löngum 

stundum í bragga sem Siggeir hafði látið honum í té en hann varð fyrsta vinnustofa 

Guðmundar. Árið 1949 lauk hann gagnfræðaprófi (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:32-

35.) 

Guðmundur hóf nám í Handíða- og myndlistaskólanum haustið sama ár. 

Námsleiðirnar voru tvær, að læra til myndlistarmanns eða myndlistarkennara og tók 

hvor um sig tvö ár. Guðmundur valdi að læra til myndlistarkennara og taldi að þá 

fengi hann fjölbreyttari og meiri kennslu. Sú varð ekki raunin heldur tóku 

kennaranemarnir sálfræðinámskeið og æfingakennslu sem hinir nemendurnir fengu 

ekki. Helstu kennarar Guðmundar voru Valgerður Briem, Sigurður Sigurðsson og 

Björn Th. Björnsson. Valgerður gerði miklar kröfur til nemenda og Guðmundi líkaði 

það mjög vel. Áhuginn hjá honum var slíkur að hann tók öll námskeið sem í boði 

voru, prófaði sig áfram með alla þá tækni sem kennd var og gerði nánast öll hugsanleg 

tilbrigði við hvert viðfangsefni. Hann átti það til að gleyma sér algjörlega í vinnu og 

standa við trönurnar fram á morgun og borðaði hvorki né svaf. Afköstin voru líka 

mikil og hann skilaði margfalt fleiri teikningum en samnemendur sínir. Vorið 1951 

útskrifaðist Guðmundur og einkunn hans var sú hæsta sem nokkurn tímann hafði 

verið gefin við skólann. Lúðvíg Guðmundsson skólastjóri bauð Guðmundi 
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kennarastöðu við skólann næsta vetur sem hann þáði (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:37- 

43).   

 

 

Nám við Listaakademíuna í Ósló 
Guðmundi Einarssyni frá Miðdal barst velgengni sonarins til eyrna og hafði samband 

við hann. Hann vildi að Guðmundur færi til útlanda í frekara nám eftir Handíða- og 

myndlistarskólann. Guðmundur hafði hugleitt þetta og gat ekki hugsað sér að fara til 

Danmerkur. Nokkrir skólafélagar hans ætluðu til Parísar en einhverra hluta vegna 

heillaði það Guðmund ekki. Hann hafði mikið dálæti á listamanninum Munch sem var 

frá Noregi og gat vel hugsað sér að vera þar á veturna. Þar var hægt að klífa fjöll og 

fara á skíði. Faðir hans þekkti prófessor við Listaakademíuna í Ósló (Statens 

kunstakademi) sem greitt gæti götu Guðmundar til að komast þar inn. Guðmundur hóf 

nám við Listaakademíuna í Ósló árið 1952. Faðir hans veitti honum fjárstyrk til 

námsins en féð hafði hann fengið fyrir verk sem selt hafði verið til Noregs. 

Guðmundur þáði peningana og naut góðs af þeim fyrsta árið sitt við Listaakademíuna. 

Bragi Ásgeirsson skólafélagi hans úr Handíða- og myndlistaskólanum fór líka til 

náms við sama skóla og ákváðu þeir að verða samferða út og leigja saman í Ósló. Þeir 

fengu að lokum herbergi í austurhluta Ósló að Parkveien 38. Herbergið var í raun 

stofa og í henni var einungis einn dívan. Guðmundur og Bragi spiluðu um dívaninn og 

Guðmundur vann þann leik. Bragi svaf á gólfinu í svefnpoka en fékk þó senda dýnu 

að heiman um áramótin. Það sem merkilegra var við þennan stað var að fjölskylda 

listmálarans Munch hafði búið í nálægu húsi undir lok 19. aldar. Guðmundi þótti 
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mikið til þess koma að búa á sömu slóðum og Munch hafði gert og var tilbúinn að 

þola ýmis óþægindi fyrir það (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:43-48.) 

Guðmundur og Bragi voru einu Íslendingarnir í Listaakademíunni í Ósló fyrri 

veturinn. Þeir stóðust inntökuprófið með prýði en Guðmundur frá Miðdal hafði komið 

um sumarið og sýnt prófessorum myndir eftir soninn. Helstu kennarar Guðmundar 

voru Per Krohg og Aage Storstein. Krohg kenndi freskutækni en Storstein málaralist. 

Áhugi Guðmundar var óþrjótandi sem fyrr og reyndi hann að prófa sig áfram með alla 

þá tækni sem honum stóð til boða í akademíunni. Til að 

auka enn við lærdóminn fór Guðmundur ásamt Braga í 

Statens Handverks- og Kunstindustrieskole þar sem þeir 

lögðu stund á hraðteikningu og grafík. Hann fékk einnig að 

fylgjast með vinnu fólks sem gerði við listaverk fyrir 

Munch safnið en Guðmundur sótti það safn mjög oft auk 

norska Þjóðlistasafnsins. Á báðum söfnunum sat hann oft á 

tíðum og skoðaði myndir  Munchs löngum stundum. Eftir 

tveggja ára viðburðarríkt nám í Ósló innritaði Guðmundur 

sig í Flórensakademíuna á Ítalíu haustið 1954 (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:49-53.) 

 

Nám við Flórensakademíuna 

Guðmundur hreifst mjög af Flórens og Ítalíu. Honum líkaði vel við heimamenn og 

varð sér úti um húsnæði hjá ítalskri fjölskyldu rétt við kirkjuna Santa Maria Novella. 

Ísland hafði fólkið aldrei heyrt um og sagði Guðmundur þeim ófáar sögur að heiman. 

Þeim reyndist líka erfitt að bera nafnið hans fram á réttan hátt og eftir að hafa haft 

nafnið Ferró í huga í nokkurn tíma ákvað hann að taka það upp. Ferró eignaðist marga 

nýja vini, meðal annars frá Suður-Ameríku, en einn þeirra var Kólumbíumaðurinn 

Fernando Botero og urðu þeir mjög samrýmdir fyrsta árið hans í Flórens. Ferró sótti 

tíma í akademíunni hjá Ottone Rosai en fann fljótlega að honum myndi ganga betur 

að vinna sjálfstætt. Hann samdi því við Rosai og fékk að vinna sjálfstætt heima við en 

með leiðsögn og gagnrýni Rosai sem kæmi til hans reglulega. Hann var í raun 

utanskóla í akademíunni en ferðaðist til Ravenna þar sem hann lagði stund á nám í 

mósaíki í Scuola del Mosaico. Prófessor Signorini skólastjóri mósaíkskólans ákvað 

eftir nokkurn tíma að gera Ferró að aðstoðarmanni sínum. Hann fékk því að taka þátt í 

viðgerðum á þekktum mósaíkmyndum í Battistero di Ariani og San Vitale kirkjunni 
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sem gjarnan eru taldar mestu gersemar býsanskrar myndlistar. Honum gafst einnig 

kostur á að vinna við gerð sérstakra mósaíkmynda sem þekktir myndlistarmenn á borð 

við Marc Chagall voru fengnir til að hanna. Að lokinni skólavist í mósaíkskólanum í 

maí árið 1955 fékk Ferró skjal sem lýsir hann færan til að gera við býsanskar 

mósaíkmyndir hvar sem er í heiminum. (Aðalsteinn Ingólfsson 1991:69-78 og 

Danielle Kvaran 2007:50,58.) 

 

Myndlistarferill að loknu námi 

Í júní árið 1955 tók Ferró ásamt írskum keramiklistamanni við stórri vinnustofu við 

Via Panicale en þar hafði vinur hans Fernando Botero haft vinnustofu á undan þeim. 

Þessar breyttu aðstæður gerðu honum kleift að vinna stærri verk. Í október sama ár 

hittust Ferró og Myriam Bat-Yosef á grímuballi á vinnustofu hans og þau felldu hugi 

saman. Orrustumálverk eftir Uccello og teikningar eftir da Vinci voru honum 

hugleiknar og veittu honum innblástur fyrir myndaseríuna um beinagrindurnar, Les 

Carcasses. Myriam Bat-Yosef átti frumkvæðið að fyrstu einkasýningu Ferrós sem 

opnuð var í Galleria Montenapoleone 31. mars árið 1956. Sama ár hélt hann tvær 

samsýningar, eina í Róm og aðra í Mílanó. Í desember fluttist hann ásamt Bat-Yosef 

til Parísar og giftu þau sig 1. desember. Til ársins 1960 var hún eins konar 

umboðsmaður Ferrós en það ár eignuðust þau dótturina Turu. Í byrjun ársins 1957 

opnaði Ferró sína fyrstu einkasýningu á Íslandi í Listamannaskálanum. Á henni voru 

sýnd um eitthundraðogfimmtíu verk og seldust eitthundraðogþrjátíu þeirra. Sýningin 

var einstaklega vel sótt en á hana komu um þrjú þúsund og þrjú hundruð gestir. Yfir 

sumartímann gerði Ferró mósaíkverk bæði fyrir kirkjuna að Hólum í Hjaltadal og 

kirkjuna á Patreksfirði. Auk þess gerði hann mósaíkverk fyrir Iðnskólann í Reykjavík 

en þar hafði hann haft vinnustofu. Árið 1960 pantaði skólinn tvö verk til viðbótar frá 

honum (Danielle Kvaran 2007:60,64,66,68,72,74,78,106.) 

 Ferró hóf að leita innblásturs í heimi vísinda og tækni árið 1959 og vann 

málverk, teikningar og klippimyndir sem hann kallaði Mécamorphoses 

(Vélmyndbreytingar) og Mec Art. Um vorið sýndi hann í fyrsta skipti í Musée d´Art 

moderne de la ville de Paris. Honum var einnig boðið að taka þátt í alþjóðlegri 

sýningu súrrealistahópsins „Phases“ fyrir tilstuðlan vinar síns Jean-Jacques Lebel. Á 

þessum tíma var ferill Ferrós kominn á töluverðan skrið og á næstu árum tók hann 
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þátt í fjöldamörgum sýningum, flestum í Frakklandi og á Ítalíu (Danielle Kvaran 

2007:90,96.) 

 Árið 1963 markaði ákveðin kaflaskil í listferli Ferrós en ferð hans til Ameríku 

hafði djúpstæð áhrif á hann. Þar kynnist hann nýjum straumum í popplist og í kjölfar 

þess fór hann inn á nýjar brautir í listsköpuninni. Viðfangsefnin fann hann í 

ótakmörkuðum myndabanka hversdagsleikans og lét sér ekkert óviðkomandi. 

Málverkin setti hann saman eins og samklippur þar sem hann raðaði eins konar hluta-

táknum í miklu magni í hvert verk. Hann málaði í raun ekki hlutina sjálfa heldur 

umræðuna um þá og löngunina í þá með vísun í allsnægtaþjóðfélagið. Myndirnar hafa 

því ekki endilega beina merkingu heldur hafa þær tilfinningaleg áhrif á áhorfandann. 

Þær eru ögrandi og brjóta í bága við almennar hugmyndir um fegurð og gildi í 

samfélaginu. Til dæmis mætast Cadillac bíll og sjálfsmynd Van Goghs á 

lúxusbílasölu. Nýtt myndmál listamannsins kom fram og hefur einkennt verk hans alla 

tíð síðan. Frásagnarstíll hans tók nýja mynd og byggðist á vísun í ljósmyndir og 

samhrúgun mynda. Ótal hlutum er raðað á myndflötinn og verður frásögnin oft mjög 

flókin þar sem tími og rými hlutanna skarast. Uppröðun hlutanna er ávallt vandlega 

úthugsuð og því verða verkin ekki að sjónrænni ringulreið (Danielle Kvaran 2007:148 

og Gunnar B. Kvaran 1989:5-6,19.)  

 

 

 Yfirlitssýning var haldin í Listamannaskálanum árið 1965 og kom Ferró þá til 

Reykjavíkur í fyrsta skipti í fimm ár. Í júlí sama ár hófst ástarsamband Ferrós og Mary 

Knopka. Hún var eftirsótt sýningarstúlka og bjuggu þau saman til ársins 1970. Á þeim 

tíma voru verk Ferrós sýnd víðs vegar um heiminn og hélt hann meðal annars sína 
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fyrstu einkasýningu í Stokkhólmi. Þau ferðuðust víða, þar á meðal til Belgíu, Kúbu, 

Sovétríkjanna og Bandaríkjanna. Í kjölfar málaferla Gabriel Ferraud gegn Ferró þurfti 

hann að skipta um nafn og ákvað því að taka effið burt og heita Erró. Þegar þau 

dvöldu í Bandaríkjunum var kvikmynd Errós, Grettur, sýnd í Nútímalistasafninu í 

New York og mánuði síðar var hún sýnd í Galerie Claude Givaudan í París. Hann 

fékk Cassandra verðlaunin árið 1970 sem William Copley stofnunin veitti árlega. Ári 

síðar fékk hann styrk frá þýskri skrifstofu háskólasamskipta, DAAD, til eins árs 

dvalar í Berlín. Á þeim tíma var hann virkur þátttakandi í menningarlífinu í Berlín, 

endurvakti gömul kynni og myndaði góð sambönd við nýja aðila. Þrátt fyrir það nýtti 

hann mestan tíma í að mála og var vinnudagurinn að jafnaði um fjórtán klukkustundir 

á dag. Síðla árs 1971 fór hann í níu mánaða langa heimsreisu eftir langa vinnutörn. 

Þar fékk hann hvíld en jafnframt nýjar hugmyndir og orku. Árið 1972 fór hann til 

Tælands og kynntist þar sambýliskonu sinni til þessa dags, Vilaï Permchit (Danielle 

Kvaran 2007:166,168,178,190,206,210,212,214.) 

 Á áttunda áratug síðustu aldar voru verk Errós á fjölda sýninga víðs vegar um 

heiminn. Meðal annars í Frakklandi, Ítalíu, Þýskalandi, Hollandi, Kína, Tælandi og 

Bandaríkjunum. Auk fjölda annarra verka málaði hann á þessu tímabili seríurnar 

Kínversk málverk og geimseríuna. Árið 1978 var haldin yfirlitssýning á verkum Errós 

á Kjarvalsstöðum á Listahátíð í Reykjavík. Við sama tilefni var gefin út bók um 

listamanninn þar sem Bragi Ásgeirsson og Matthías Johannessen gerðu síðastliðnum 

tuttugu árum á ferli hans skil í rituðum texta en auk þess var bókin ríkulega 

myndskreytt. Ári síðar sýndi hann tuttugu málverka seríu, Kínverjana í Feneyjum, í 

París en hún var gerð eftir klippimyndum sem hann hafði gert í Feneyjum nokkrum 

árum áður (Danielle Kvaran 2007:254,258.)  
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 Erró var sæmdur Orðu Prins Evgeniusar árið 1980 en hana hljóta norrænir 

listamenn sem þykja hafa náð góðum árangri í Skandinavíu eða utan hennar. Tveimur 

árum síðar vann hann veggspjald fyrir heimsmeistarakeppnina í fótbolta. Þá gerði 

hann einnig gríðarstóra veggmynd á vegg byggingar í Angoulême sem ber nafnið 

Hommage à la bande dessinée eða Til heiðurs teiknimyndunum. Þar má sjá gífurlegan 

fjölda teiknimyndapersóna af ólíkri gerð og uppruna. Eins og fyrri ár hélt hann fjölda 

einka- og samsýninga um allan heim. Árið 1983 var Erró sæmdur riddarakrossi af 

Orðu lista og bókmennta í Frakklandi en þann heiður hljóta þeir sem þykja hafa unnið 

framúrskarandi starf á sviði lista og bókmennta eða hafa staðið að eflingu lista og 

bókmennta í Frakklandi eða utan þess. Tveimur árum síðar var sýningin „Paysages“ í 

nútímalistasafni Parísarborgar ARC 2 opnuð. Þar vöktu víðáttumyndirnar hans frá 

árinu 1984 mikla athygli, Art and Industry Scape, Renault Scape, Motor Scape og 

Spacescape. Í september 1985 kom Erró til Reykjavíkur og sýndi Norræna húsið um 

þrjá tugi verka hans. Hápunktur sýningarinnar var málverk af Halldóri Laxness, 

Portrait de Halldor K. Laxness, sem Erró gaf Reykjavíkurborg. Árið 1989 útbjó hann 

klippimyndasýningu sem varpað var á framhlið þinghússins í París í tilefni af tvö 

hundruð ára afmælishátíð frönsku byltingarinnar. Auk klippimyndasýningarinnar tók 

hann þátt í ýmsum uppákomum og gerði önnur verk að sama tilefni. Í júní sama ár 

hlaut Erró Officier af Orðu lista og bókmennta í Frakklandi. Þremur mánuðum síðar 

var tilkynnt um stórkostlega gjöf Errós til Reykjavíkurborgar sem samanstóð af 

tvöþúsundogtvöhundruð verkum eftir listamanninn. Í desember 1989 hlaut Erró 
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riddarakross hinnar íslensku fálkaorðu fyrir myndlistarstörf (Danielle Kvaran 

2007:262,274-5,284,290,294,297,312,314,316,320.) 

 

 

  

 Við upphaf tíunda áratugarins tók Erró þátt í farandsýningu helgaðri norrænni 

list á sjöunda áratugnum. Sýningin var á vegum Norrænu listamiðstöðvarinnar í 

Sveaborg og hófst í Listasafni Íslands en fór síðan víðs vegar um Norðurlöndin. Hann 

tók einnig þátt í samsýningu sex franskra listamanna í Beverly Hills í Kaliforníu. 

Tvær freskumyndir Errós, Verkfræðingarnir og Vísindamennirnir, voru vígðar í Cité 

des Sciences et de l´Industrie. Árið 1991 var sýningin „Erró og vinir hans“ opnuð í 

Gallerí Nýhöfn í Reykjavík. Á sýningunni voru grafíkverk en meðal þátttakenda var 

Bragi Ásgeirsson skólabróðir Errós. Ári síðar tók Erró þátt í sýningu í Lyon sem 

helguð var árunum 1965-1975. Þar sýndu ellefu listamenn sem allir höfðu í verkum 

sínum verið gagnrýnir á hvers kyns myndir og þjóðfélagið. Hann sýndi jafnframt 

málverk í Nicolas Pomel menningarmiðstöðinni í Issoire en helstu verkin voru úr 

seríunni Japönsk ástarbréf og höfðu ekki verið sýnd áður. Í byrjun ársins 1993 fór 

Erró til Kambódíu en þar sá hann fjöldagrafir og fangelsi rauðu khmeranna. Eftir 

ferðina málaði hann myndina For Pol Pot, Tuol Sleng S. 21 (1993) sem var full af 

skelfilegum myndbrotum sem táknuðu ofbeldisfulla stjórn Pols Pot. Haldin var 

einkasýning á verkum Errós í Charlottenborg í Kaupmannahöfn þar sem sýnd voru 

fimmtán nýleg verk en þau gaf Erró síðan Listasafni Reykjavíkur. Árið 1995 stofnaði 

Erró verðlaunasjóð til heiðurs minningar frænku sinnar Guðmundu S. Kristinsdóttur. 

Árið 1996 tók hann þátt í að minnsta kosti fjórum sýningum. Veggmyndin Music 
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Scape (1996) var vígð í Áheyrendasalnum í Les Halles-byggingunni í París árið 1997 

en borgarstjórnin í París hafði pantað verkið hjá listamanninum. Erró gerði keramik 

veggmynd fyrir Oriente-lestarstöðina í Lissabon í tilefni af heimssýningunni árið 

1998. Sama ár voru haldnar fjórar sýningar á verkum hans á Íslandi. Honum var 

einnig boðið að taka þátt í sýningu áttatíu listamanna sem allir tengdust 

Heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Sýningin var síðan sett upp í löndum Rómönsku 

Ameríku og Asíu en árið 2002 fór keppnin fram í Kóreu og Japan (Danielle Kvaran 

2007:322,324,328,330,334,338,340,348,354,356,360,362.) 

 Reykjavík var ein af menningarborgum Evrópu árið 2000 og í tilefni þess 

ákvað Íslandspóstur að gefa út tvö frímerki en á öðru þeirra var mynd Errós 

Facescape (1992). Vigdís Finnbogadóttir opnaði sýningu á verkum Erró í 

Listasafninu í Bergen og í desember var veggmyndin Silver Surfer afhjúpuð í 

verslunarmiðstöðinni Kringlunni. Árið 2001 var Errósafnið kynnt almenningi í nýjum 

húsakynnum í Hafnarhúsinu við mikinn fögnuð. Í byrjun ársins 2002 var verkið The 

Background of Pollock (1966-1967) sýnt á stórsýningunni „París, höfuðborg listanna, 

1900-1968“ í Royal Academy of Arts í London. Síðar á árinu var sýningin sett upp í 

Guggenheimsafninu í Bilbao. Sýning tileinkuð sögu amerískra teiknimynda var haldin 

í Espace d´Art contemporain Gustave Fayet í Sérignan. Þar voru sýnd átján verk Errós 

sem ekki höfðu verið sýnd áður og voru helstu persónur í þeim Captain America, Red 

Sonja, Silver Surfer og Wonder Woman. Verkin átján gaf hann síðan Listasafni 

Reykjavíkur. Árið 2003 var haldin einkasýning á tuttugu og fjórum verkum Errós úr 

seríunni Til heiðurs Walt Disney en þau voru máluð árið 2002. Fyrsta stóra 

yfirlitssýningin á verkum Errós í Ameríku var haldin í Listasafni Háskólans í New 

York árið 2004. Sýningin var haldin í samvinnu við Listasafn Reykjavíkur. Önnur 

yfirlitssýning var haldin í Ríkislistasafninu á Kúbu sama ár. Erró hlaut verðlaunin 

Siurell de Plata á Majorka fyrir árið 2004 en verðlaunin veitir dagblaðið Ultima Hora 

árlega. Árið 2006 lauk hann við pólitíska seríu sem heitir Troubles in Africa en hún er 

öll máluð í ljóspurpurarauðum lit. Síðla árs lauk hann einnig við eigið höfundarverk 

sem var þrjú hundruð og fjörtíu blaðsíðna umfjöllun um listamanninn og verk hans á 

árunum 1998-2006 (Danielle Kvaran 2007:360,374,378,380,386,388,396,400,406,-

410.) 
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Listaverkagjöf til Reykjavíkurborgar 

Árið 1989 fékk Reykjavíkurborg stóra listaverkagjöf frá Erró. Gjöfin er ein sú stærsta 

sem borgin hefur hlotið frá listamanni og samanstendur af mjög fjölbreyttum verkum 

frá öllum æviskeiðum hans. Gjöfinni var komið fyrir í sérstöku safnhúsi til varðveislu 

og sýninga en árið 1996 var samþykkt að hluta Hafnarhússins yrði breytt í listasafn og 

að Listasafn Reykjavíkur fengi þar húsnæði þar sem Errósafnið yrði sýnt við bestu 

aðstæður.  Í gjöfinni er að finna margar tegundir verka, málverk, vatnslitamyndir, 

grafíkmyndir, teikningar og samklippur. Auk þess var fjöldi skissubóka, ljósmynda, 

kvikmynda og annarra heimilda frá ýmsum gjörningum og uppákomum Errós og 

félaga hans. Listasafnið fékk einnig til varðveislu dagbækur, bréfasafn, ljósmyndir, 

myndbönd, veggspjöld, sýningarskrár, bækur, greinar, blaðaúrklippur, póstkort, 

jólakort, boðskort, bæklinga, rissblöð og fleira sem tengist lífi listamannsins. Hann 

gaf einnig fjölda listaverkabóka sem eru ómetanleg viðbót við bókasafn listasafnsins. 

Upphaflega voru verkin tvöþúsundtvöhundruðogsjötíu en Erró bætti síðar í safnið að 

minnsta kosti fimmhundruðogfimmtíu verkum. Safninu voru einnig ánöfnuð 

eitthundraðníutíuogtvö verk úr dánarbúi Guðmundu S. Kristinsdóttur, móðursystur 

Erró, árið 1995. Þar að auki hefur listasafnið keypt tuttuguogsjö verk eftir hann af 

ýmsum aðilum og í maí 2001 hafði það skráð þrjúþúsundþrjátíuogníu listaverk eftir 

Erró. Af þessum skráðu verkum eru þrjúhundruðfimmtíuogsjö málverk á striga, 

masónít og pappa. Verk sem unnin eru á pappír eru 

tvöþúsundtvöhundruðtuttuguogeitt (fyrir utan samklipp og grafík) og eru unnin með 

ýmsum aðferðum og efni, til dæmis vatnslitum, blýanti, kolum, bleki, litblýanti og 

vaxlitum. Grafíkverkin eru tvöhundruðogþrjátíu og samklipp eitthundraðogtuttugu. 

Verk sem unnin eru með blandaðri tækni eru sjötíuogsjö. Rýmisverk (veggmyndir og 

skúlptúrar) eru tólf og nýleg verk (mynd brennd á járnplötu eða smeltiverk) eru 

tuttuguogtvö. Árið 1991 hófst skráning á ofantöldum verkum og gögnum en töluvert 

hefur bæst í safnið þar sem Erró hélt áfram að senda listasafninu gögn eftir að hann 

gaf verkin ( Errósafn: Yfirlitssýning / Erró Collection: Retrospective. 2001:2,20-

21,24.) 
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Teiknimyndasögur 

Teiknimyndabækur (comic books) 

Ofurhetjur eru án efa lang vinsælasta viðfangsefni teiknimyndabóka. Fyrir tilstuðlan 

ofurhetja jókst vegur teiknimyndasagna mjög hratt á árunum 1939 til 1946. Á sjöunda 

áratug síðustu aldar áttu ofurhetjur aftur stærstan þátt í að auka vinsældir 

teiknimyndasagna á ný eftir lægð í nokkurn tíma. Síðan þá hefur sala á 

teiknimyndabókum um ofurhetjur verið rúmlega helmingur af sölu allra 

teiknimyndabóka. Ástæður þessara vinsælda má í fyrsta lagi rekja til þess að 

ofurhetjur hafa dramatíska og kraftmikla persónuleika sem henta mjög vel í litríkar 

teiknimyndasögur. Í öðru lagi höfða þær til drauma ungra lesenda um mikla krafta og 

algjört frelsi. Í þriðja lagi eru ofurhetjur unglingum viss hetjufyrirmynd og koma í 

stað annarra ævintýravera sem fylgt hafa börnum upp á unglingsár (Benton, Mike 

1989:174-175.)  

 

Nokkrir höfundar 

Jack Kirby 
Einn áhrifamesti og þekktasti teiknimyndasöguhöfundur Bandaríkjanna, Jack Kirby, 

fæddist árið 1917 í New York. Hann byrjaði að teikna níu ára gamall og hafði ávallt 

þann háttinn á að byrja efst í vinstra horni og enda í neðra horni hægra megin. Hann 

gerði ekki skissur og strokaði ekki út. Hann byrjaði heldur ekki á að gera útlínur 

heldur fullvann myndina í fyrstu atrennu. Það var líkt og myndin birtist sjálfkrafa á 

blaðinu. Ímyndunaraflið var mjög fjörugt og átti hann það til að gleyma sér algjörlega 

í vinnu. Til dæmis teiknaði hann eitt sinn tuttugu blaðsíður af Captain America á einni 

helgi. Hann var mjög afkastamikill og meðal persóna sem hann hefur teiknað eru 

Silver Surfer, Captain America, the Fantastic Four, the X-men, Hulk, Sandman, Thor, 

New Gods, Forever People og Mister Miracle. Þessum persónum fylgdu ávallt ótal 

aukapersónur. Kirby vann mestan hluta starfsævi sinnar í Marvel Comics og gerðust 

sögur hans á fjölmörgum ólíkum sviðum. Hann gerði til dæmis ofurhetjusögur, vestra, 

rómantískar sögur, vísindaskáldskap, ævintýrasögur, sakamálasögur, hryllingssögur 

og ævisögur. Margir álíta Kirby einn besta teiknimyndasöguhöfund allra tíma (Carlin, 

John, Paul Karasik og Brian Walker 2005:259-267.)  
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R. Crumb 
Robert Crumb fæddist árið 1943 og var þriðji í röðinni af fimm systkinum. Hann átti 

erfiða æsku og þurftu systkinin að miklu leyti að sjá um sig sjálf. Þau höfðu listræna 

hæfileika og bjuggu til sínar eigin teiknimyndasögur undir forystu eldri bróður síns 

Charlie. Crumb var einungis sjö ára þegar hann gerði sína fyrstu teiknimyndasögu. 

Eftir að hann fór að heiman var eitt af hans fyrstu störfum að vinna fyrir 

teiknimyndasöguhöfundinn Harvey Kurtzmann en Crumb hafði mikið dálæti á 

honum. Honum gekk ekki vel í vinnunni, var ósáttur og fannst hann ekki passa inn í 

umhverfið. Teiknimyndasögurnar hans voru grófar, pólitískar, fullar af 

kvenfyrirlitningu og kynþáttafordómum. Hann gaf út sitt fyrsta teiknimyndasögublað, 

Zap, árið 1967. Það var í stíl svokallaðra neðanjarðar-teiknimyndasagna (underground 

comics) og varð fljótlega mjög vinsælt (Carlin, John, Paul Karasik og Brian Walker 

2005: 279-287.) Tengingu við teiknimyndir Crumb má sjá í verkunum Moi aussi 

(1973) og Crumscape (1992) en Erró var mikill aðdáandi Crumbs. 

 

 

Art Spiegelman 
Art Spiegelmann er fæddur í Stokkhólmi árið 1948 en ólst upp í Bandaríkjunum. 

Foreldrar hans höfðu lifað af vist í útrýmingarbúðum í seinni heimsstyrjöldinni en 

eldri bróðir hans fórst. Um þetta má lesa í teiknimyndasögum Spiegelman, Maus, en 

fyrir þær hlaut hann Pulitzer verðlaunin árið 1992. Ungur að árum fór hann að selja 

dagblöðum og tímaritum teiknimyndasögur sínar. Árið 1966 hóf hann samstarf við 

Topps Chewing Gum Company og bjó meðal annars til vörur eins og Wacky 

Packages og Garbage Pail Kids. Þetta samstarf varði í tuttugu ár. Hann var fyrstur 

teiknimyndasöguhöfunda til að birta efni í The New York Times og stofnaði á 
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ferlinum útgáfufyrirtækin Arcade og RAW (Carlin, John, Paul Karasik og Brian 

Walker 2005:291-299.) Hann starfaði hjá The New Yorker í tíu ár til ársins 2001 og 

hannaði forsíðu blaðsins sem kom út 24. September 2001 eftir hryðjuverkaárásirnar. 

Hann hefur einnig kennt sögu og fagurfræði teiknimynda í háskólum í Bandaríkjunum 

(Wikipedia: The Free Encyclopedia 2008.)  

Alex Ross 
Nelson Alexander Ross fæddist í Portland í Bandaríkjunum árið 1970. Hann ólst upp í 

Texas en móðir hans var listakona sem vann við auglýsingateikningar og faðir hans 

var prestur. Frá barnæsku langaði Alex að vinna í teiknimyndasöguiðnaðinum. Hann 

fluttist til Chicago og nam við American Academy of Art. Fyrsta útgefna verkið hans 

hét Terminator: The Burning Earth og kom út árið 1990. Síðan þá hefur Ross unnið 

mörg verk fyrir tvö stærstu bandaríska teiknimyndasögufyrirtækin DC Comics og 

Marvel.  Árið 1993 lauk hann við fyrsta ofurhetju verkið sitt en það var forsíða á bók 

um Superman. Aðrar ofurhetjur sem hann hefur unnið við eru Spider-Man, Captain 

America, The Fantastic Four, The X-Men, Silver Surfer og The Human Torch. Árið 

1996 vann hann að gerð seríu í takmörkuðu upplagi sem kallaðist Kingdome Come. 

Þar var fjallað um hugsanlega framtíð teiknimyndaheims DC comics og snéru margar 

ofurhetjur aftur eftir að hafa sest í helgan stein. Ofurhetjurnar voru endurhannaðar af 

Ross og fengu nýtt hlutverk þar sem þær voru í fararbroddi fylkingar herskárra 

andhetja. Meðal ofurhetjanna sem hann endurhannaði voru Superman, Wonder 

Woman, Batman, Green Lantern, The Flash, Hawkman og Captain Marvel. Árið 2001 

hlaut Ross lof fyrir teiknimyndaseríu sem hann gerði til heiðurs fjölskyldna þeirra sem 

létust í hryðjuverkaárásunum 11. september. Hann vann einnig að Spider-Man 2 

bíómyndinni sem kom út árið 2004. Í byrjun ársins 2008 hóf hann vinnu við nýja 

sögu, Avengers/Invaders, en í henni er meðal annarra Captain America (Wikipedia: 

The Free Encyclopedia 2008.)  
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Teiknimyndir í verkum Errós 

Teiknimyndapersónur 

Teiknimyndapersónur hafa verið ríkjandi í verkum Errós í seinni tíð. Á sjöunda áratug 

síðustu aldar má sjá verk þar sem listamaðurinn tekur einstakar persónur úr 

teiknimyndum og setur inn í verk sín, til dæmis í verkinu On the Mount of Thonk 

(1964). Eins og áður eru verkin hans fjölbreytt og hann prófar allar mögulegar og 

ómögulegar samsetningar. Tilhneiging hans til að fylla myndflötinn með mörgum 

tilbrigðum við sama viðfangsefnið kemur greinilega fram og er ríkjandi. Þrátt fyrir 

það má líka finna verk þar sem myndbyggingin og myndefnið er einfaldara. Í þessu 

sambandi mætti bera saman myndirnar Big Sabartes (1964) og Comicscape (1972).  

Myndefnið í Big Sabartes er staðsett í miðju og er eins konar andlitsmynd í anda 

Picasso. Við höfuð hennar bætast síðan tvær teiknimyndapersónur og fata með vatni. Í 

Comicscape er myndflöturinn hins vegar samsettur úr ótal myndbrotum úr 

teiknimyndasögum. Myndbrotin eru flest ferhyrningslaga en formið er líka brotið upp 

með því að setja einstakar persónur eða hluti yfir ferningslaga brotin. Á myndinni má 

finna mjög margar persónur til dæmis Superman, Mikka mús, Kalla kanínu, Tomma 

og Jenna, Smáfólkið, Stjána bláa, fílinn Babar, Ástrík, Steinrík og ótal fleiri.  Verk 

Erró með teiknimyndasöguívafi hafa að geyma ótrúlegan fjölda teiknimyndapersóna 

og í mörgum tilfellum eru þær ofurhetjur.  
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Red Sonja 

Persónan Red Sonja ólst upp hjá fjölskyldu sinni á því svæði 

þar sem Úkraína og Rússland eru nú. Þegar hún var sautján ára 

réðust skæruliðar inn á heimili hennar, myrtu fjölskyldu hennar 

og brenndu húsið þeirra. Sonja lifði árásina af en hafði verið 

nauðgað á hrottalegan hátt af leiðtoga skæruliðanna. 

Hefndarþorsti hennar var mikill og gyðjan Scathach birtist 

henni og bauð henni aðstoð. Gyðjan gaf henni ótrúlega 

hæfileika í vopnaburði og sérstaklega í beitingu sverðs. Skilyrði 

þess að hún fengi þessa hæfileika var að hún myndi aldrei 

sænga með manni nema hann gæti sigrað hana á heiðarlegan hátt í bardaga. Red Sonja 

birtist lesendum ávallt léttklædd, í bikiníi og stígvélum. Þykka rauða hárið hennar 

liggur hrokkið niður eftir baki hennar (Wikipedia: The Free Encyclopedia. 2008.) Red 

Sonja er ofurhetja sem má finna víða í verkum Erró og eru nokkur verk tileinkuð 

henni til dæmis Sonjascape (1992), Red Sonja (1992) og Red Sonja´s Saga (1998-

1999.) 

 

Silver Surfer 

Ungur stjörnufræðingur frá plánetunni Zenn-La, Norrin Radd, 

gerði samning við fyrirbærið Galactus til að forða heimalandi 

sínu og plánetu frá eyðileggingu. Samningurinn fólst í því að 

Radd gerðist þjónn Galactus og fékk í staðinn hluta af kröftum 

fyrirbærisins. Hann breyttist í silfurlitaða veru og fékk farartæki 

sem gerði honum kleift að fljúga hraðar en ljósið. Þetta farartæki 

var í laginu eins og brimbretti. Hlutverk Silver Surfer var að 

finna nýjar plánetur fyrir Galactus til að eyða og nýta orku þeirra 

sér í hag. Þegar Silver Surfer kom til jarðarinnar mætti hann 

ofurhetjunum The Fantastic Four. Fyrir tilstuðlan þeirra fann hann sjálfan sig á ný. 

Hann sveik Galactus og bjargaði jörðinni frá tortímingu en var í staðinn dæmdur í 

útlegð á jörðinni (Wikipedia: The Free Encyclopedia 2008.) Teiknimyndapersónuna 
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Silver Surfer má finna í verkum Erró til dæmis í Here We Stand (1975), The Saga of 

The Silver Surfer (1999) og í Keramikveggmyndinni Hommage à la bande dessinée 

américaine (2004). Þess má geta að keramikmyndin Silver Surfer (2000) var sett upp í 

verslunarmiðstöðinni Kringlunni árið 2001 en hún hefur nú verið tekin niður. 

 

Captain America 

Captain America varð til í seinni heimsstyrjöldinni og 

meginhlutverk persónunnar var að efla framgang Bandaríkjanna í 

stríðinu. Steve Rogers var fæddur árið 1917 á Manhattan í New 

York. Hann var í listnámi en fulltrúi hersins kom og bauð honum 

að taka þátt í mjög leynilegri tilraun og þjóna landi sínu um leið. Í 

tilrauninni átti að þjálfa hermenn og áttu þeir að verða fremri 

öðrum hermönnum á allan hátt. Rogers ákvað að taka þátt. Hann 

komst í afburða gott líkamlegt ástand og öðlaðist sérstaklega mikla 

hæfni í ýmsum bardagaaðferðum. Hann hafði einnig sérlega góða tækni og 

stjórnunarhæfileika. Kraftar hans og þol var mikið, hraðinn ótrúlegur og hann var með 

eindæmum viðbragðsfljótur. Rogers var orðinn ofurhermaður í þjónustu ríkisins en 

fékk síðar  nafnið Captain America og var gerður að ofurhetju. Hans helsta vopn var 

skjöldur sem hann bar ávallt með sér. Hringlaga skjöldurinn var úr einhvers konar 

stáli sem búið var til fyrir slysni. Stálið var ótrúlega sterkt efni og sökum þess var ekki 

hægt að toríma skyldinum. Þrátt fyrir margar tilraunir tókst aldrei að búa þetta 

sérstaka stál til aftur. Á skyldinum var hvít stjarna og rauðar og bláar rendur. Í þessum 

sama stíl og fánalitum Bandaríkjanna var búningur ofurhetjunnar. Hann var hvítur, 

rauður og blár með stjörnu og röndum. Einnig hafði hann bókstafinn „A“ í hvítum lit 

á enninu. Captain America var vinsælasta ofurhetja fimmta áratugs síðustu aldar en 

eftir að stríðinu lauk dvínuðu vinsældir hans smám saman. Persóna Rogers dó í lok 

stríðsins og síðan hafa aðrir tekið upp nafn Captain America og hlutverk. Nafnið hefur 

í raun fylgt þeim sem taka að sér sama hlutverk og Rogers gerði í upphafi (Wikipedia: 

The Free Encyclopedia 2008.) Amerísku ofurhetjuna Captain America er að finna í 

verkum Erró, til dæmis Comicscape (1972) og Captain America (1977 og 1988). 

 

 



25 
 

 

Wonder Woman 

Wonder Woman er ofurhetja sem býr yfir miklu hugrekki 

og þekkingu. Hún ber samkennd í brjósti til mannfólksins 

og hjálpar þeim sem eru hjálparþurfi. Móðir hennar, 

Hippolyta, var höfðingi Amazon þjóðarinnar og skapaði 

dóttur sína úr iðrum jarðar. Stúlkan var nefnd Díana og ólst 

upp sem prinsessa þjóðar sinnar. Þjóðin bjó á Paradísareyju 

en þangað hafði hún farið eftir langvarandi stríð í heimi 

mannfólksins. Eftir langa fjarveru frá mannfólkinu ákvað 

Amazon þjóðin að senda fulltrúa í mannheima til að miðla þeirri þekkingu og tækni 

sem hún hafði yfir að búa. Til að velja fulltrúann var haldin keppni meðal Amazon 

fólksins. Sigurvegarinn var Díana sem bjó yfir miklum andlegum og líkamlegum 

styrk. Hún hlaut nafnið Wonder Woman og var send inn i mannheima sem fulltrúi 

þjóðar sinnar (Dini, Paul 2002:10-11.) Hún notaði ofurkrafta sína og færni í bardaga 

til að verja sig og aðra sem þess þurftu. Hún gat flogið og bjó yfir ótrúlegum hraða í 

hvers konar viðbrögðum. Hún bar armbönd á báðum höndum sem gerðu henni kleift 

að verjast smáhlutum eða orku sem beint var að henni. Hún notaði einnig glóandi ól 

sem var þeim eiginleikum gædd að neyða fólk eða aðrar verur til að segja sannleikann 

(Byrne, John 1998:2.)  Kvenhetjuna Wonder Woman er víða að finna í verkum Erró, 

til dæmis í Spacescape (1984), Wonder womanscape (1992) og The two sisters 

(1996.) 

 

Superman 

Superman var ofurhetja sem barðist fyrir réttlæti og frelsi. 

Hann var fæddur á plánetunni Krypton en faðir hans var 

vísindamaður og sendi hann í eldflaug út í geim þegar 

plánetan þeirra tortímdist. Eldflaugin lenti á jörðinni og 

drengurinn lifði af. Kent hjónin fundu drenginn þar sem 

eldflaugin hafði lent og tóku hann að sér. Hann fékk 

nafnið Clark Kent og ólst upp við ást og umhyggju 

hjónanna. Þau leiðbeindu honum og kenndu honum að 

skilja sérstaka krafta sína og nýta þá. Þegar Clark fullorðnaðist fann hann að kraftar 
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sínir voru ótrúlegir og hann fann ekki fyrir sársauka. Hann var óháður þyngdaraflinu 

og gat því stokkið og flogið ótrúlegar vegalengdir. Hann gat hlaupið hraðar en allt 

sem menn höfðu skapað. Þrátt fyrir ofurkraftana starfaði hann sem blaðamaður, var á 

meðal manna og nálægur þegar hjálpar hans var þörf (Dini, Paul 2002:6-7.) 

Ofurhetjuna Superman má finna í ýmsum verkum Erró, til dæmis í Comicscape 

(1972), Spacescape (1984), Le Fantôme de Montmajour (1985) og 

Sciencefictionscape (1992). 

 

Erró í grunnskólakennslu 

Aðalnámskrá grunnskóla, myndmennt 

Listir gegna stóru hlutverki í mannlegu samfélagi. Þær eru tjáningarform og hafa gert 

manninum kleift að tjá hugmyndir sínar og tilfinningar. Í listum er spurt, leikið og 

ögrað og leiðir það oft á tíðum af sér óvænta útkomu. Við listiðkun á hver 

einstaklingur þess kost að frjóvga sköpunargáfuna og finna sér eigin leiðir til 

tjáningar. Með aukinni þekkingu á hinum ýmsu hliðum lista lærir viðkomandi að 

leggja mat á upplýsingar og áreiti í umhverfinu. Ennfremur öðlast hann skilning á 

táknmáli lista sem gerir honum mögulegt að vera virkur þátttakandi í menningunni. Í 

listnámi reynir á margs konar hæfni og öll skynfæri eru virkjuð (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999:7-8 og Aðalnámskrá grunnskóla 2007:6-7.) 

Vægi og áhrif myndhugsunar í nútímasamfélagi hafa aukist hratt með tilkomu 

nýrra myndmiðla. Svo virðist sem almennur skilningur á eðli og áhrifamætti myndar 

hafi ekki eflst samhliða þessum vexti. Auk þess að kenna tjáningarleiðir í myndlist er 

það markmið myndlistarkennslu að auka skilning nemenda á myndrænni hugsun og 

efla læsi þeirra á eigið sjónrænt umhverfi. Færniþættir sem kennslan á að miðast við 

að þroska eru tvenns konar. Annars vegar er það færni nemenda í sköpun, túlkun og 

tjáningu sem vísar til þess hvernig nemendur nýta sér ýmsan efnivið og miðla 

greinarinnar til sköpunar og tjáningar. Hins vegar færni nemenda í skynjun, greiningu 

og mati sem vísar til þekkingar þeirra og skilnings á eðli myndlistarinnar og á 

menningarlegu samhengi hennar. Auk þess er vísað til færni í að skynja myndlist, 

skilgreina hana og meta með rökfærslum (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:11 og 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007:9.) 
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Við skipulagingu myndlistarnáms skal byggja á eftirfarandi atriðum: 

• Unnið skal út frá forsendum nemandans, þroska hans, áhuga og 

þörfum þannig að hann læri að nýta myndlistarnámið til að skilgreina 

og uppfylla eigin þarfir. 

• Nemendum skulu kynnt lögmál og aðferðir myndlistar til þess að þeir 

geti unnið á agaðan hátt með stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin 

verka. 

• Í myndlistarnámi fái nemendur þjálfun í að móta hugmyndir og fylgja 

ferlinu frá hugmynd til endanlegrar útfærslu. 

• Tölvur skulu notaðar þar sem við á, t.d. við þróun ímyndar og aðra 

hönnunarvinnu og við upplýsingaleit. 

• Fræðileg kennsla skal að hluta til samþætt verklegri kennslu á 

grunnskólastigi og fari fram með fyrirlestrum, verkefnum, 

safnaheimsóknum og í tengslum við starfandi listamenn (Aðalnámskrá 

grunnskóla, myndlist 1999:11-12.) 

 

Möguleikar í myndmenntakennslu 

Fjölbreytnin er gífurleg í málverkum Erró og þar af leiðandi er hægt að tengja þau 

myndmenntakennslu á margan hátt. Kennsla á verkum hans hefur hingað til að mestu 

leyti miðast við elsta stig grunnskólans líklega vegna flókinnar uppbyggingar 

myndanna. Yngri börnin eiga ef til vill erfiðara með að átta sig á samhengi myndanna. 

Samt sem áður eru myndir Errós tilvaldar til kennslu á miðstigi en sú kennsla þarf að 

vera markviss og taka mið af aldri nemenda. Dæmi um verkefni sem mögulegt væri 

að vinna á miðstigi og elsta stigi: 

 

Viðfangsefni: Ein teiknimyndapersóna eða ofurhetja. 

Verkefni á miðstigi: Kennari og nemendur velja eina teiknimyndapersónu í 

sameiningu til að vinna með, til dæmis Superman. Nemendur skoða ýmsar myndir 

eftir Erró og fletta teiknimyndablöðum og –bókum. Að því loknu semja nemendur 

sameiginlega sögu um Superman og kennarinn skráir niður. Kennarinn skiptir sögunni 

niður í stutt atriði og skráir hvert atriði á strimil. Strimlarnir eiga að samsvara fjölda 

nemenda þannig að hver nemandi fái einn strimil. Nemendur draga síðan strimla og á 

hver og einn að teikna mynd um textann á strimlinum. Að lokum er myndunum raðað 
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saman og saga nemendanna verður að teiknimyndasögu. Síðan ræðir bekkurinn saman 

um verkefnið og afrakstur þess. 

Verkefni á elsta stigi: Hver nemandi velur sér ofurhetju eða teiknimyndapersónu sem 

hann vill vinna með. Hann aflar sér síðan upplýsinga um persónuna í bókum, blöðum 

og á netinu og safnar þeim saman. Upplýsingarnar geymir hann í ferilmöppu. Hann 

býr svo til sögu um persónuna eða nýtir hluta úr teiknimyndasögublaði eða –bók undir 

handleiðslu kennarans. Nemandinn má síðan velja hvort hann gerir eina stóra mynd 

eða búa til teiknimyndasögu um persónuna. Kennarinn er nemandanum ávallt innan 

handar. Allt efni sem notað er við vinnuna og afrakstur hennar fer inn í ferilmöppuna. 

Þar skráir nemandinn einnig hugleiðingar sínar um verkefnið sjálft og vinnuferlið. 

 

Viðfangsefni: Heimsókn á Listasafn Reykjavíkur, Errósafn. 

Verkefni á miðstigi: Í upphafi skólaárs kynnir kennari listamanninn Erró fyrir 

nemendum. Í skólastofunni er úrval bóka með myndum eftir listamanninn og 

upplýsingum um ævi hans. Í hverri viku hengir kennarinn eina mynd eftir 

listamanninn upp á vegg og bekkurinn skoðar hana og ræðir saman. Í lok annarinnar 

er farið í heimsókn á Listasafn Reykjavíkur og verk listamannsins skoðuð. Æskilegt er 

að nemendur hafi verkefni í ferðinni, til dæmis að skoða litina í verkunum eða finna 

eins margar teiknimyndapersónur og þeir geta. Þegar komið er aftur í skólastofuna 

stjórnar kennarinn umræðum um ferðina og nemendur segja frá verkefnum sínum. 

Verkefni á elsta stigi: Nemendum er skipt í hópa fyrir heimsóknina. Hver hópur fær 

ákveðið viðfangsefni og myndbandsupptökuvél. Viðfangsefni hóps gæti til dæmis 

verið konur í myndum Errós. Verkefnið í ferðinni er að búa til stutta heimildamynd 

um viðfangsefnið og heimsóknina. Að heimsókninni lokinni horfir bekkurinn saman á 

heimildamyndirnar í skólanum.  

 

Viðfangsefni: Klippimyndir. 

Verkefni á miðstigi: Mikið úrval hvers kyns tímarita og teiknimyndablaða er í 

skólastofunni. Nemendur velja sér viðfangsefni, til dæmis bíla, og leita síðan í 

tímaritunum að alls kyns myndum um bíla. Myndirnar klippa þeir út, raða á karton og 

líma. Myndirnar eru síðan hengdar upp á vegg og geta nemendur skoðað verk hverra 

annara og rætt um þau. 

Verkefni á elsta stigi: Nemendur gera tvær klippimyndir. Í þeirri fyrri er þeim úthlutað 

ákveðnu viðfangsefni en sú síðari er frjáls. Kennarinn sér til þess að mikið og 
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fjölbreytt úrval tímarita og teiknimyndablaða sé í skólastofunni til að nýta í 

myndirnar. Nemendur velja svo aðra myndina og varpa henni með hjálp myndvarpa á 

striga eða blað. Þeir mála síðan myndina og hafa klippimyndina til hliðsjónar. 

Myndirnar fara síðan báðar  inn í ferilmöppu og þar skrá nemendur hugleiðingar sínar 

um myndirnar og gerð þeirra. 

 

Áðurnefnd dæmi eru aðeins nokkrar hugmyndir um verkefni sem hægt væri að 

vinna með grunnskólanemendum. Verkefnin þyrfti án efa að útfæra nánar en ef 

kennarinn er áhugasamur og hefur öflugt hugmyndaflug  þá eru möguleikarnir nánast 

ótakmarkaðir.  

Niðurlag 
Stórbrotin náttúra er á æskuslóðum Errós og greinilegt er að hún hefur haft mikil áhrif 

á persónuleika hans og þroska. Fólkið sem átti leið um Kirkjubæjarklaustur hefur líka 

haft áhrif á hann og greinilegt er að hann hefur safnað að sér ýmsum fróðleik úr 

frásögnum þess enda lagði hann sig fram við að leggja ýmislegt í umhverfinu á 

minnið. Hann hefur spáð í fegurð og lögun hluta allt frá unga aldri, til dæmis segir 

hann frá því í ævisögu sinni að þau systkinin hafi á jólunum fengið að velja um 

appelsínu eða epli en hann hafi alltaf valið eplið því að honum fannst það bæði 

fallegra og bragðbetra. Í Meka myndunum kemur mikill áhugi hans á vélum fram og í 

rauninni má sjá vélaáhugann í mjög mörgum verka hans. Þau eru ávallt byggð upp á 

skipulagðan hátt og hvert smáatriði er úthugsað. Erró gerir ótal tilraunir með 

samsetningar og ef til vill má tengja þá hugsun sem liggur að baki tilraununum við 

vélapartasamsetningar og –söfnun krakkanna á Klaustri. Þau söfnuðu öllum pörtum 

sem þau komust yfir og skrúfuðu þá sundur og saman á ýmsa vegu. Alla tíð var Erró 

mjög fróðleiksfús og sést það oft á tíðum í verkum hans hvernig viðfangsefnin koma 

fram á strigann, sérstaklega eftir ferðalög. Eins kom fram forvitni og fróðleiksfýsi um 

meðgöngu og barneignir þegar Bat-Yosef var ófrísk af Turu dóttur þeirra. Þá velti 

hann mannslíkamanum fyrir sér og lífinu sem skapast hafði í kvenlíkamanum. Tíu 

árum síðar mátti einnig skynja örvæntingu og tilfinningalega erfiðleika í verkum hans 

eftir að Mary Knopka fór frá honum. Engu að síður eru verk listamannsins ákaflega 

áhugaverð og sérstaklega þau sem teiknimyndapersónur prýða. Samhliða því að skoða 

verkin er mjög skemmtilegt að kynna sér sögu teiknimyndanna sem hann vinnur með 

og höfunda þeirra. Að þekkja viðfangsefni listamannsins, til dæmis teiknimyndasögur, 
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gefur áhorfandanum aukinn skilning á listaverkinu sjálfu. Í grunnskólakennslu er 

kjörið að gefa nemendum tækifæri á að kynnast verkum Errós í gegnum 

teiknimyndirnar. Mörg börn horfa á teiknimyndir í sjónvarpi allt frá unga aldri og geta 

því fundið tengingu við verk listamannsins strax í upphafi kennslunnar. Í kennslu er 

mjög mikilvægt að nemendur geti tengt námsefnið við sitt daglega líf á einhvern hátt. 

Ef tengingin er fyrir hendi er kennslan mun líklegri til að bera góðan árangur. Börn á 

miðstigi grunnskólans geta haft mikla ánægju af kennslu um Erró jafnt sem nemendur 

á elsta stigi. Sú tilhneiging virðist vera fremur ríkjandi að ætla unglingum að læra um 

Erró en miðstigið hefur ekkert síður ánægju af slíkri kennslu. Það þarf einfaldlega að 

miða kennsluna að aldri nemenda.  
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