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Ágrip 
 

Þegar ljósmyndabækur eru bornar saman við hefðbundnar textabækur með tilliti 

til ritstýringar, er ýmislegt sem kemur upp í hugann. Til dæmis: hvernig hugsa 

ljósmyndarar verkin sín? Og: fer ritstýring ljósmyndabóka eins fram og annarra 

bóka? Flokkar ljósmyndabóka eru eins margir og fjölbreytilegir og flokkar 

annarskonar bóka. Hér mun ég einbeita mér að sögulegum ljósmyndum.  

Á árdögum ljósmynda var tæknin við að taka myndir flókin og mjög dýr 

og því alls ekki á allra færi að taka myndir eða láta taka af sér mynd. Ljósmyndir 

voru einnig lesnar bókstaflega. Í dag eiga hins vegar flestir myndavél og þær 

vélar geta tekið nær endalaust magn af myndum og lítið sem ekkert kostar að 

hlaða þeim inn í tölvuna. Þar fyrir utan er það þekkt staðreynd að í  

ljósmyndaheiminum í dag er flestu hægt að breyta, bæta við eða taka út í 

myndvinnsluforritum.   

Í fyrri hluta ritgerðarinnar mun ég skoða sögulega ljósmyndun og þá 

vinnu sem ljósmyndari þarf að vinna áður en hann tekur það sem myndi flokkast 

sem söguleg ljósmynd. Einnig verður litið til ritstýringar á slíkum verkum. Ég hef 

til hliðsjónar ritstýringarvinnu ákveðinna ljósmyndabóka Ragnars Axelssonar.   

 Í seinni hluta ritgerðarinnar verða skoðuð þrjú verk eftir Ragnar, með 

tilliti til ritstýringar á þeim. Hann vann töluvert í uppsetningu tveggja verka en 

kom sama og ekkert að vinnunni við það þriðja, fyrir utan að velja myndir til  

birtingar.  
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Inngangur 
Þegar ljósmyndabækur eru skoðaðar er ýmislegt sem kemur upp í hugann. Hvernig 

verða slíkar bækur til? Er eitthvað annað ferli í gangi en að raða myndum á blaðsíður 

og láta það koma vel út? 

Bækur sem flokkast sem ljósmyndabækur eru eins margvíslegar og bækur í 

öðrum bókaflokkum og markmið þeirra eins fjölbreytt og annarra bóka. Að sama 

skapi er vinnan sem þarf að leggja í bækurnar misjöfn en alltaf er mikilvægt að gott 

samspil ríki á milli ritstjóra og höfundar, þ.e. ljósmyndara.  

Bækur sem innihalda sögulegar ljósmyndir (e. narrative photograpy) lúta að 

miklu leyti sömu lögmálum og aðrar frásagnir, hvort sem um er að ræða línulega 

frásögn eða ekki. Vinnsla og ritstýring slíkra verka er þó ólík textavinnu að því marki 

að oft er flókið og jafnvel ómögulegt að endurtaka ljósmynd þegar hægara er um vik 

að endurskrifa texta. Vinna ljósmyndaritstjóra felst þá oft í að setja saman frásögn 

með því efni sem þegar er til staðar og átta sig á því hvaða frásagnarmáti hentar 

efninu best. 

Hvaða sögu ljósmyndarinn hefur haft í huga þegar hann smellti af, eða hvort 

hann hafði einhverja sögu í huga, er svo annað mál og stundum flóknara að eiga við. 

Það mun þó gera gæfumuninn, hvort ljósmyndari hafi unnið undirbúningsvinnuna 

sína nægilega vel áður en hann byrjaði að mynda. Góð saga verður ekki veidd í 

gegnum linsuna ef undirbúningur hefur ekki farið fram. Sú staðreynd að ljósmynd 

geti átt langan líftíma og verið túlkuð og endurtúlkuð á mismunandi hátt eftir 

tímabilum og framsetningu, getur hins vegar gert það að verkum að markmið 

ljósmyndarans með myndatökunni gleymist. Ljósmyndarinn þarf einnig að gæta að 

því að á sama tíma og hann undirbýr sig vel, vandar til verka og hefur ákveðna sögu í 

huga, má hann ekki taka sig of hátíðlega. Markmið myndatökunnar skiptir að 

sjálfsögðu máli en gæti í raun aðeins verið einn þáttur af mörgum í lífi ljósmyndar.  

Þegar verið er að raða saman ljósmyndum í bók eru oft gerðar margar 

tilraunir áður en komist er að niðurstöðu um hina rétta uppröðun. Í þessu ferli getur 

verkið tekið stakkaskiptum og jafnvel farið frá því að vera hugsað sem smásaga yfir í 

stórt verk, nú eða öfugt. Sagan gæti farið frá því að vera hugsuð sem hlutlaus frásögn 
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yfir í mjög persónulega sögu. Eins gæti frásögnin hafa verið hugsuð sem ljóðræn 

túlkun á myndefninu en endað sem áróðursefni.  

Ragnar Axelsson er einn af okkar ástælustu ljósmyndurum og falla hans 

þekktustu verk í flokk sögulegra ljósmynda. Hann segir sjálfur að hann vilji miðla 

sögum sem hann sér og upplifir. Hann safnar heimildum um veruleika sem á undir 

högg að sækja og hafa verk hans notið verðskuldaðrar athygli en munu jafnvel hafa 

enn meiri áhrif þegar fram líða stundir.  

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður fjallað um sögulega ljósmyndun og 

hlutverk ritstjóra við gerð ljósmyndabóka, með hliðsjón af ritstýringarvinnu við valdar 

ljósmyndabækur Ragnars Axelssonar. Í seinni hluta rigerðarinnar verða skoðuð þrjú 

verk sem innihalda myndir eftir Ragnar. Hann vann sjálfur töluvert í tveimur verkum 

en í því þriðja lítið sem ekki neitt. Fjallaland og The Last Dayst of the Arctic eru um 

margt sambærileg verk en það þriðja, Ragnar Axelsson, Photo Poche Series er 

gjörólíkt þar sem um yfirlitsbók, með verkum Ragnars, er að ræða og því er ekki 

eiginleg frásögn á ferðinni þar líkt og í hinum tveimur.  
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Hlutverk ritstjóra 
Upp að vissu marki er bókaútgáfa samvinnuverkefni þeirra aðila sem koma að 

verkefninu. Fjallaland og The Last Days of the Arctic eru samvinnuverkefni Ragnars 

Axelssonar ljósmyndara, Kristjáns B. Jónassonar ritstjóra og Bergdísar Sigurðardóttur 

bókahönnuðar. Eins koma Brooks Walker og Christopher Lund, sem eru báðir 

myndvinnsluaðilar, að vinnunni með ýmsar hugmyndir. Það er stundum tekist á í 

slíkri vinnu en Ragnar er ánægður með það. 

 

Bergdís er lærður bókahönnuður og mér finnst hún bara flott. Hún er út í 

Kanada núna, mér finnst hún alveg ofboðslega flink. Mér finnst alveg 

ofboðslega gott að vinna með henni, hún kemur með flottar hugmyndir. Við 

getum talað saman um hlutina. Það var frekar að við Kristján deildum um 

hluti, það var mjög fínt. Við Brooks líka. Bergdís, hún sagði alveg sína skoðun. 

Mér fannst þetta teymi saman bara alveg æðislegt. […] Brooks skammar 

mann. Hann rassskellir mann. Það er líka það sem mér finnst svo frábært við 

hann. (Ragnar Axelsson). 

 

Í megindráttum er hlutverk ritstjóra að auka virði eða gildi þess efnis sem 

hann ritstýrir og gera það útgáfuhæft (Powell, 2008, bls 72-84). Hjá smærri útgáfum 

er ritstjóri oft einnig útgefandi eða í það minnsta bundinn honum nokkuð 

órjúfanlegum böndum. Það má í raun líkja ritstjórum við mannauðsstjóra vinnustaða, 

þar sem mannauðsstjóri starfar sem einskonar millistykki á milli stjórnenda og 

starfsmanna. Hlutverk mannauðsstjórans er að ná fram því besta úr starfsfólki, virkja 

hæfileika þeirra, jafnvel greina hvar þeir liggja og hvetja til betri verka og fá þetta allt 

til að fara saman við stefnu vinnustaðarins. Þetta þarf að gera í samráði við 

stjórnendur en þó þannig að starfsmaðurinn fái sínum væntingum fullnægt, eins 

langt og það nær. Samstarf Kristjáns, Ragnars og annarra í teyminu einkennist að 

miklu leyti af þessu samspili. Ragnar segir frá því þegar þeir sem unnu að Last Days of 

the Arctic ræddu hvort allar myndir ættu að vera svarthvítar í bókinni. Þeir hafi ekki 

allir verið á sama máli til að byrja með en komist að sameiginlegri niðurstöðu að 

lokum.  
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Kristján vildi hafa litinn. Ég var ekki alveg … útgefandinn vill selja verkið líka 

[…] við féllumst öll á að hafa litinn með textanum hans Marks, þessum 

fræðitexta og svo kemur minn texti og þá koma myndirnar í svarthvítu. Það er 

sagan raunverulega. Hitt er svona sýnishorn til að fylla inn í með textanum 

hans. (Ragnar Axelsson). 

 

 Höfundur hefur, eða telur sig hafa, einhverju að miðla og hlutverk ritstjórarans er oft 

að skera úr um hvort það sé rétt og í framhaldi að auka virði efnisins með ritstýringu. 

Í hverju ritstýringin felst, fer svo til dæmis eftir því hverskonar efni er um að ræða og 

hvert markmið útgáfunnar er. Virðing og/eða peningar eru væntanlega ofarlega á 

listum flestra sem standa í útgáfu. Bókaútgáfa getur því verið flókið samspil sköpunar 

og fjárhagslegs gróða. 

Erlendis fleyta stærri útgáfufyrirtæki oft rjómann af útgáfunni og eru að 

vasast í margskonar útgáfu en það gefur þeim smærri tækifæri til sérhæfingar. Minni 

útgáfurnar hafa þá einnig oft meira svigrúm til að sinna hverjum höfundi fyrir sig 

betur og styðja hann til betri vegar. Á Íslandi er markaðurinn ekki stór en því fer ekki 

fjarri að segja að sambærileg þróun hafi átt sér stað hér á landi og erlendis. En þetta 

er hörð samkeppni sem verður oft til þess að höfundur sem hefur fengið gott atlæti 

og mikla athygli hjá minna útgáfufyrirtæki fer á seinni stigum yfir til stærri útgáfu, þar 

sem þeir telja samningana betri á flesta lund. Þá til dæmis með aukinni sölu, meiri 

dreifingu og fleirri og stærri auglýsingum. Það er þó ekki algilt og getur allt eins farið 

á hinn veginn.  

Engin bók er nákvæmlega eins og því stendur því hver bók frammi fyrir sínum 

eigin verkefnum, stórum sem smáum. Hvernig tekst til við lausn þeirra verkefna 

helgast að miklu af því hvernig samband ritstjóra er við höfund, myndskreyti (ef það 

á við) prentara, viðskiptavini og aðra samstarfsaðila (Clark, G., Phillips, A., 2008, bls 

24). Til að sinna starfi ritstjóra vel er mikilvægt að vera góður í mannlegum 

samskiptum og ná að virkja alla á réttum stöðum, líkt og mannauðsstjórinn þarf að 

gera.  



 9 

Sögulegar ljósmyndir 
Einföld skipting á flokkum ljósmynda væru þrír flokkar; listrænar ljósmyndir, 

persónulegar ljósmyndir og heimildaljósmyndir. Góð söguleg ljósmynd þarf að 

innihalda alla þessa eiginleika (Beloff, 1985, bls 1). Söguleg ljósmyndun er persónuleg 

upplifun ljósmyndara af ákveðnu atviki eða aðstæðum, sett fram á fagurfræðilegan 

hátt. Það er auðvelt að sjá fyrir sér sjálfstætt líf ljósmynda, því myndin lifir skapara 

sinn áratugum og jafnvel árhundruðum saman. Mynd getur verið lögð fram og 

endurtúlkuð ótal sinnum og jafnvel farið langt frá upphaflegu markmiði 

ljósmyndarans í túlkun.  

Sögulegt gildi ljósmynda  

Mikilvægi sögulegrar skrásetningar hefur lengi verið mikils metin en að sama skapi 

vandmeðfarin. Við lestur sögulegra ljósmynda er mikilvægt að hafa sjónarhorn 

ljósmyndarans í huga og hvert markmiðið er með skráningunni, þ.e. hver sagan á að 

vera. Í upphafi var ljósmynd lesin bókstaflega og ef upp komst um sviðsetningu var 

uppi fótur og fit og ljósmyndarar voru jafnvel fordæmdir.  

 

 

    Mynd 1. „Self portrait as a Drowned Man“. Hippolyte Bayard. 1840. 
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Bayard var einn af frumkvöðlum ljósmyndunar en fékk ekki þá viðurkenningu fyrir 

framlag sitt, sem hann taldi sig eiga skilið. Í mótmælaskini tók hann sjálfsmynd, þar 

sem hann setur á svið sjálfsvíg sitt (sem hann framkvæmdi þó ekki í 

raunveruleikanum) og með birtingu myndarinnar lét hann fylgja með bréf, þar sem 

hann ítrekar að hann eigi rétt á viðurkenningu fyrir tilraunir sínar á þessu sviði og 

afrakstur þeirra. Fólk hélt að sjálfsögðu að á myndinni væri um látinn mann að ræða, 

enda hafði þetta aldrei verið gert fyrr (Sapir, 1994, bls 619-629). Annað gott dæmi 

um slíka framsetningu sem olli miklu fjaðrafoki er mynd frá 1858, eftir Henry Peach 

Robinson og heitir „Fading Away“. Myndin er af stúlku sem virðist látin og er hún 

umvafin syrgjandi fjölskyldumeðlimum. Stúlkan var þó ekki látin í raun og veru, 

heldur var um sviðsetningu að ræða (The Metropolitan Museum of Art, e.d.). Þessi 

mynd þótti á sínum tíma of sársaukafull til að eiga rétt á sér og ef orðið 

„tilfinningaklám“ hefði verið orð sem menn þekktu hefði það sjálfsagt verið notað til 

að lýsa myndinni. Þessi mynd gerði Robinson hins vegar mjög frægan og heldur nafni 

hans enn á lofti.  

 

                

       Mynd 2. „Fading Away“. Henry Peach Robinson. 1858. 

 

Ljósmyndir hafa sjálfstætt líf og geta í mörgum tilfellum átt langan líftíma. Þær eru 

notaðar til að varpa ljósi á söguleg augnablik og oft til að koma ákveðnu sjónarhorni 

frekar á framfæri en öðru. Ein ljósmynd getur því sagt margar sögur og staðið fyrir 

margt á löngum líftíma sínum. Þær eru lagðar fram á nýjan hátt á ólíkum tímabilum 
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og endurtúlkaðar. (Lewis-Jones, 2008, bls 22). Ragnar Axelsson er meðvitaður um 

þetta ferli og viðist auðmjúkur í viðhorfi sínu til sinna verka. 

Ég er sáttur við hana [Fjallaland] að mestu leyti. Ég held að tíminn þurfi 

aðeins að fara frá. Ég held að maður verði ennþá meira sáttur seinna meir. Þá 

verður hún kannski merkilegri í sögu landsins líka. (Ragnar Axelsson). 

 

Lesandi túlkar myndirnar alltaf með hliðsjón af persónulegri lífsreynslu, gefnum 

upplýsingum og framsetningu. Jafnvel einföld portrait ljósmynd bíður upp á 

margþætta túlkun. Hér má sjá portrait mynd af manni í verksmiðju. Hann er vissulega 

valdsmannslegur og lítur út fyrir að vera nokkuð ánægður með sig. Lýsingin er ekki að 

gera honum neinn greiða. Sterk og áhrifamikil mynd engu að síður. 

 

    

                          Mynd 3. „Alfried Krupp“. Arnold Newman. 1963.  

 

En þegar við vitum að fyrirsætan var Alfried Krupp, vinur Hitlers sem naut góðs af 

þeim vinskap með því að fá vinnuþræla í verksmiðjur sínar, horfir málið líklega öðru 

vísi við. Þegar þrælarnir örmögnuðust og féllu niður voru hlekkirnir teknir af þeim og 

þeir sendir beint til Auschwitz. Ef við vitum að þannig hafi Krupp byggt upp sitt 

stórveldi, lítum við líklega myndina öðrum augum. (Getty images, e.d.). 

Ragnar vill láta texta fylgja myndum sínum og gefa lesandanum þannig 

möguleika á dýpri túlkun á frásögninni. Þannig sér hann líka fyrir sér aukið virði 

ljósmyndarinnar.  
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Það er mín skoðun að það gæti hjálpað ljósmyndurum sem eru að gefa út 

bækur ef fólk fær að vita eitthvað um myndirnar. Það halda allir að þeir séu 

Rembrant eða séu að gera Monu Lisu, það bara er ekki þannig. Ljósmyndun er 

svona ákveðið að berjast fyrir lífi sínu, því það er svo mikið tekið af myndum. 

Þannig að ef menn ætla að gera þetta flott verða þeir að sýna sér smá 

respect, og öðrum sem kaupa þetta eða vilja sjá þetta, [og sýna] að þeir viti 

eitthvað pínulítið. Mér finnst það ekkert skaða ljósmyndabókina [að hafa 

texta] en ég er ennþá á því að hafa textann ekki undir myndunum. (Ragnar 

Axelsson). 

 

Við lestur ljósmyndabóka ber að hafa þennan fjölþætta túlkunarmöguleika í huga. 

Myndir eru valdar í bók vegna ágæti þeirra en eitthvað meira liggur væntanlega að 

baki og það er sagan sem er sögð. 

 

Ferli sögulega ljósmyndarans 

Áður en byrjað er að fjalla um ljósmyndabækurnar sjálfar er ekki úr vegi að skoða 

ferlið sem ljósmyndari þarf að fara í gegnum áður en myndunum er raðað saman í 

bók. Þrátt fyrir að viðfangsefnið hér sé, eins og áður segir, söguleg ljósmyndun þá 

þarf alltaf svipað ferli að fara í gang áður en hinar eiginlegu myndir eru teknar. 

Ljósmyndari líkt og annað fólk hefur ákveðið sjónarhorn á lífið og tilveruna og það 

hefur alltaf áhrif á störf hans. 

 David Campell (e.d.) bendir á að sjónarhornið sem ljósmyndari velur sér sé 

ákveðinn frásagnarmáti. Markmið ljósmyndara eru jafn ólík og viðfangsefnin. Til að 

mynda segir fréttaljósmyndari í stríðshrjáðu landi aðra sögu en ljósmyndari sem 

skrásetur lífshætti sterkefnaðrar fjölskyldu í Noregi, svo dæmi sé tekið. Eins gæti 

ljósmyndari sem er alinn upp af eiturlyfjafíklum myndað sambærilegar fjölskyldur á 

annan hátt en sá sem elst upp við ólíkar aðstæður en myndar fjölskyldur samsettar af 

fíklum.  

Eitt af því sem ljósmyndarar gætu farið að einblína of mikið á er hvaða áhrif 

sagan sem myndin á að segja geti haft í stóra samhenginu. Þ.e. hvernig hún gæti 

breytt, bætt og lagað umheiminn? Þetta viðhorf er að mati Campell ekki endilega 

réttmætt. Hann veltir fyrir sér hvaða forsendur einstaklingur hafi til að meta áhrif 

ljósmyndar til framtíðar? Þrátt fyrir ákveðin markmið, göfug eða ekki, þá hefur túlkun 
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á ljósmyndum tilhneigingu til að breytast í aldanna rás. Ljósmyndir hafa mörg líf og 

eru alltaf metnar út frá viðtakanda á þeim forsendum sem hann hefur, hvort sem 

hann reynir að setja sig í spor annarra eða ekki. Það sem við sjáum eða sjáum ekki 

hefur alltaf með bakgrunn okkar að gera (Beloff, 1985, bls 2).  

Til að ná góðri mynd er mikilvægt fyrir ljósmyndara að kynna sér og lesa 

umhverfið vel, áður en myndin er tekin. Það sem gerir góða mynd góða er ekki 

endilega myndaramminn sjálfur heldur hversu vel þú þekkir til myndefnisins. Campell 

bendir okkur á að slík þekking sé mikilvæg því það dragi athygli okkar betur að 

sögunni sem ljósmyndarinn ætli sér að segja og þar með sögulegri ljósmyndun. 

Ljósmyndaranum Robert Capa er eignuð sú fræga setning: „If your pictures aren’t 

good enough, you’re not close enough“ (Magnum Photos, e.d.). Ljósmyndarinn Tom 

Papageorge vildi bæta um betur og útfærði setninguna í ætt við hugsunarhátt góðs 

sögulegs ljósmyndara: „If your pictures aren’t good enough, you aren’t reading 

enough“ (Campell, e.d.). Ragnar lýsir í raun slíkri þróun hjá sér. Eftir því sem hann fer 

oftar að mynda á sama stað og kynntist umhverfinu betur, breyttist viðhorf hans til 

verkefninsins. 

 

Fyrst ætlaði ég bara að taka flotta mynd. En svo fór ég að hugsa: ég ætla að 

taka fullt af flottum myndum og raða þessu svo saman í einhverja sögu sem 

segir eitthvað sem skiptir einhverju mál. En þegar ég fór, hafði ég náttúrulega 

ekkert digital bak, þegar maður er að taka á filmu er það bara eins og að opna 

jólapakkann á jólunum. […] Ég var alltaf teiknandi myndirnar sem ég tók. Ég 

var með bók með mér og rissaði upp á kvöldin. Rifjaði upp það sem ég hafði 

gert. Ég geri það ennþá. Ég skissa þetta bara svona gróflega. Bara til að sjá 

hvað ég geti gert á morgun, þá sé ég hvað mig vantar. (Ragnar Axelsson). 

 

Góða, lífseiga sögulega ljósmynd er ekki hægt að fara út og sækja, eins og 

mjólkurpott eða kaffipoka, heldur er hún samspil margra þátta sem ljósmyndarinn á 

þátt í að móta. Hann segir söguna sem hann sér og túlkar það sem honum er sagt og 

sýnt. Öll þessi atriði snúast svo í kringum tiltekið sjónarhorn sem viðtakandi túlkar.  

Söguleg ljósmyndun er því samband á milli hugmyndar af sögu og hugmyndar 

af atviki eða um málefni. Sagan getur orðið til í ferlinu með myndunum og vinnu við 

framsetningu þeirra. Hún mun tengjast tilteknu atviki, ákveðnum stað, málefni eða 
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manneskju en það er langt frá því að það gerist sjálfkrafa. En þrátt fyrir göfug 

markmið þá er oft ómögulegt að vita hvers virði myndirnar eru í sögulegu samhengi, 

þegar ljósmyndari er að mynda. Sem dæmi má taka eftirfarandi mynd: 

 

          

        Mynd 4. „JFK og Jackie í limmósínu í Dallas“. Walt Cisco. 1963. 

 

Þarna er ljósmyndarinn fyrst og fremst að mynda forseta Bandaríkjanna og eiginkonu 

hans, í opinberri heimsókn í Dallas, árið 1963. Hann er sér ekki meðvitaður um að 

stuttu síðar verði forsetinn skotinn til bana og að þessi mynd verði mikilvæg sem ein 

af síðustu myndum sem teknar voru af forsetanum á lífi.  

Mendel Grossman er annað dæmi um ljósmyndara sem tekur myndir en gerir 

sér líklega ekki grein fyrir gildi þeirra og lifir ekki að sjá verk sín á prenti. Verandi 

gyðingur í fangabúðum nasista og ljósmyndari, fékk hann það verk að mynda fyrir 

nasistana. Hann sinnti ekki einungis skrásetningarverkefnum fyrir kvalara sína heldur 

tók hann einnig þá áhættu að mynda daglegt líf í Lodz útrýmingarbúðunum. Myndir 

hans komust lifandi úr fangabúðunum ólíkt honum sjálfum (Holocaust Education & 

Archive Reserch Team, e.d). 
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            Mynd 5. „Óttasleginn drengur leiddur í útrýmingabúðir“. 

                                      Mendel Grossman. (e.d.). 

 

 

                                

                                                     Mynd 6. „Sundurskornir og samansaumaðir líkamar“.  

                                                                                      Mendel Grossman. (e.d.). 

 

Myndir Grossman eru merk heimild og líklegast ein sú sterkasta sem til er af þessum 

atburðum sögunnar. 

Hvaða sögu ætlar ljósmyndarinn að segja? 

 

Ég hélt fyrirlestur um global warming og ég sagði þar að fólki væri dálítið hollt 

að heyra í þessum mönnum, því þeir væru búnir að ganga á blaðsíðunum sem 

við erum að lesa um. Þeir vita svolítið meira en við. (Ragnar Axelsson). 

 

Hver hin endanlega saga er getur breyst á meðan á ferlinu stendur en sögulegur 

ljósmyndari getur ekki mætt á staðinn og byrjað að taka myndir og verið með 
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væntingar um að fá góða frásögn út úr myndunum sínum, án nokkurs undirbúnings. 

Það er líkt og að setjast niður við ritvél og skrifa sögu út í bláinn og ætlast til að hún 

haldi vatni og vindum. Ragnar tekur undir það að raða saman myndum í bók sé 

heilmikið ferli sem komi alls ekki af sjálfu sér og lýsir meðal annars vinnunni við að 

raða Fjallalandi saman á eftirfarandi hátt:  

 

Ég var svolítið stressaður með þetta en ég tók ljósrit og svona. En það var 

dáldið gott að raða þessu upp og sjá og vera alltaf að breyta, þetta small oft 

einhvernveginn saman. Sumar myndanna sem manni fannst rosa flottar fyrst, 

fannst manni ekki eldast vel og einhvernveginn ekki flottar og svo kom önnur 

inn og hún vann á og varð einhvernveginn sterkari og fékk annað líf. (Ragnar 

Axelsson). 

 

Það þarf að ákveða hvaða frásagnarstíll henti sögunni. Hvað lína verður lögð? 

Á tónninn að vera skoplegur eða alvarlegur? Það þarf að ákveða hvað á að vera með 

og hvað ekki. Líkt og í öllum öðrum sögum er mikilvægt að þrengja sjónarhornið til að 

hægt sé að vinna með söguna á dýptina. Í flestum tilfellum viljum við sögu sem býr 

yfir upphafi, miðju og endi. Það er hinn klassíski frásagnarstíll. Jafnvel í sögulegum 

ljósmyndum sækjum við í þá hefð þó svo að við vitum innra með okkur að lífið er 

mun flóknara en svo og oft alls ekki línuleg frásögn. Það má segja að þessi 

frásagnarstíll auðveldi okkur að skilja brotabrot af lífinu sem er kynnt í sögunni frá 

ákveðnu sjónarhorni, í stað þess að segja söguna í heild frá öllum mögulegum 

sjónarhornum (Campell, e.d.). Ólínulegar frásagnarleiðir ganga ekki út frá upphafi, 

miðju og endi en lúta þó ákveðnum sameiginlegum reglum og línulegar frásagnir. 

Einhverskonar uppbygging þarf að vera til staðar, það er tilfinning fyrir ákveðnum 

tíma, rúmi og söguhetjum, sama hvert birtingarform þeirra er. Þess ber þó að geta að 

ekki er um eiginlegt form að ræða sem fyllt er inn í (e. template) heldur eru þetta 

atriði sem þarf að hafa í huga og þegar frásagnaraðilinn skilur þau (í þessu tilfelli 

ljósmyndarinn) þá getur hann sagt áhrifameiri, mikilvægari og jafnvel endingarbetri 

sögu.  
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Og eins og þarna [Last Days of the Arctic] þá dokkumenta ég eitthvað sem 

verður ekkert gert aftur. Það er bara búið. Veiðimennirnir hafa breyst 

rosalega frá því að ég var að fara fyrst til Thule, þá voru þeir í skinnfötunum 

og kajökum. Núna eru það plastkajakar og hummelgallar. Þetta er ákveðin 

breyting. Þetta eru ekkert sömu töffararnir og þeir voru. (Ragnar Axelsson). 

 

Sagan blundar svo undir niðri á meðan ljósmyndarinn vinnur. Kannski meðvitað en 

kannski ómeðvitað. Kristján B. Jónasson tekur undir þetta þegar hann fjallar um 

myndir Ragnars í Fjallalandi. 

 

Þetta er svona bók þar sem möguleikarnir virtust óendanlegir í byrjun og um 

leið problematískir. Hvernig nálgumst við þetta efni – þetta má ekki bara vera 

skrásetning, þetta fagurfræðilega þarf að vera líka. Ég myndi segja að engin 

mynd í bókinni væri tekin vegna þess að hann ætlaði að varðveita „þetta“ – 

heldur ætlaði hann bara að ná góðri mynd. Engin mynd í bókinni er hugsuð 

sem landslagsmynd heldur væri hún alltaf partur af heildinni. (Kristján B. 

Jónasson). 

 

Hvernig er sagan sögð? 

 

Þegar mynd er valin í bók er sagan höfð í huga. Líklegast væri hægt að segja fleiri 

sögur af atburðunum sem verið er að mynda, en myndirnar eru valdar með þessa 

ákveðna sögu í huga. Þetta getur orðið til þess að frábærar myndir komast ekki að, 

einfaldlega vegna þess að þær þjóna ekki tilgangi frásagnarinnar og gætu gert illt 

verra ef þær fengju að fljóta með.  

 

Algengasta aðferð sem við notuðum við að prufa okkur áfram var að við 

einfaldlega prentuðum út myndirnar í svarthvítu, bara á venjuleg blöð og svo 

liggjum við bara hérna á gólfinu og röðum þessu bara einhvernveginn til að 

finna út úr þessu. Hann með einhverjar hugmyndir, ég með einhverjar. Þetta 

tekur tíma. Bókin [Fjallaland] átti fyrst að koma út árið 2012, en þetta bara 

gekk ekkert. Við vorum alltaf með einhverja uppröðun í gangi sem var of veik, 

var ekki nógu góð. (Kristján B. Jónasson). 
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Ritstjóri þarf að setja sig vel inn í efnið sem myndirnar lýsa. Í þessu tilfelli les Kristján 

bók sem fjallar um og lýsir nákvæmlega þessum tilteknu göngum og smalamennsku 

sem koma fyrir í Fjallalandi. Hann kynnir sér hvaða leið er verið að fara og út á hvað 

þetta í raun gengur. Hann kynnir sér bakgrunninn eins vel og honum er unnt. Þetta 

getur verið flókið ferli og ekki víst að allt gangi upp í fyrstu tilraun. Það getur komið í 

ljós að frásögn sem lagt var upp með gengur ekki. Á þessu stigi getur sagan tekið 

breytingum. Það var einmitt það sem þeir Ragnar og Kristján stóðu frammi fyrir 

þegar þeir voru að vinna Fjallaland Ragnars.  

 

Þeir fara á einn stað upp í Landmannalaugar og svo fara þeir í svona ferðir og 

sækja féð og koma til baka. Svona útgerð. Mismunandi hvað er gert á 

hverjum degi. […] Upphaflega pælingin var að ná þessu fram. Fyrsti dagur og 

annar dagur o.s.frv. Þetta bara gekk ekki upp. Við vorum t.d. með mjög 

ákveðnar myndir annan daginn og mjög lítið af góðum myndum þriðja 

daginn. Sem prinsipp, þá var þessi hugmynd að rekja söguna ekki góð. Það 

einfaldlega strandaði á því að myndefnið sjálft bar ekki upp þennan strúktur. 

(Kristján B. Jónasson). 

 

 

Þrátt fyrir að undirbúningur ljósmyndara sé mikill og einhver ákveðinn frásagnarmáti 

hafður í huga þegar myndir eru teknar, gengur það ekki alltaf eftir. Það er engin 

frágangssök ef upprunaleg hugmynd gengur ekki upp. Seinni hugmyndir geta jafnvel 

verið betri en þær fyrri. Það er hlutverk ritstjóra að átta sig á hvaða frásagnaraðferð 

hentar myndunum og þeirri sögu sem þeim er ætlað að segja.  
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Þrjár ljósmyndabækur Ragnars Axelssonar 

Bækurnar þrjár 

Ragnar Axelsson er einn af okkar ástælustu og þekktustu ljósmyndurum. Hann er 

þekktastur fyrir svarthvítar ljósmyndir af útnárum heimsins og fólkinu sem þá byggir. 

Myndir hans eru hráar en samt svo hlýjar, einfaldar en samt svo flóknar og fullar af 

frásögn og tilfinningum. Ragnar hefur ferðast vítt og breitt um heiminn í þeim 

tilgangi að fanga sögur með myndavélinni sinni. Hér eru teknar fyrir þrjár bækur sem 

innihalda hans verk. Ein með myndum frá Íslandi, önnur með myndum frá Grænlandi 

en sú þriðja sker sig töluvert frá hinum tveimur þar sem hún er yfirlitsbók  og Ragnar 

hafði lítið með ritstýringu myndanna í þeirri bók að gera.  

Bækurnar hefjast allar á inngangi. Norðurskauts mannfræðingurinn Mark 

Nuttall skrifaði inngang að Last Days of the Arctic, Ragnar Axelsson og Pétur Blöndal, 

blaðamaður, skrifuðu innganginn að Fjallalandi og sagnfræðingurinn Huw Lewis-

Jones sá um innganginn í yfirlitsbókinni um Ragnar. Markmið innganganna er að 

útskýra og dýpka skilning á myndunum og sögunni sem verið er að segja. Fyrri 

bækurnar tvær, Last Days of the Arctic og Fjallaland eru um margt sambærilegar 

bækur. Til að byrja með eru þær mjög svipaðar í útliti. Þær eru veglegar, í stóru broti 

og myndirnar ná í flestum tilfellum að njóta sín vel. Þær fjalla um hverfandi lífshætti, 

erfiðar aðstæður mannsins í náttúrunni, oft baráttu mannsins við náttúruna og 

myndirnar eru teknar á stöðum þar sem náttúran er nálægari manninum en við 

eigum að venjast. Báðar byrja bækurnar á litmyndum en það var til að ná fram 

tilfinningunni. „Hvar er ég?“ eins og Ragnar komst að orði. Þannig kynnir Ragnar  

umhverfið fyrir lesandanum. Að þeim inngangi loknum tekur við frásögn, sem er 

línuleg en samt ekki. 

Yfirlitsbókin er hins vegar í eðli sínu ólík hinum tveimur. Bæði að útliti og 

uppbyggingu. Bókin er í vasaútgáfu, hún er kilja og þar af leiðandi eru myndirnar 

töluvert smærri. Þarna eru á ferðinni úrval bestu mynda Ragnars samkvæmt vali 

Robert Delpire og Benoit Rivero, eiganda og ritstjóra bókaflokksins, og er sú bók ekki 

línuleg frásögn á nokkurn hátt. 



 20 

Ragnar segir að hann hafi oft verið beðinn um að mynda í lit en það hafi ekki 

heillað hann og hann hafi viljað gera hlutina eftir eigin höfði, óháð peningaflæði.  

 

Þetta var svolítið challenge. Ég tók þetta allt í svarthvítu. Það hafði enginn trú 

á þessu. Ég fékk alveg svoleiðis gagnrýnina fyrir að gera þetta ekki í lit. Ef ég 

hefði tekið þetta allt í lit hefði ég alveg getað haft fullt af pening. Það var 

alltaf verið að hringja í mann og biðja mann um myndir frá Grænlandi og það 

var ekki einu sinni sagt bless í símann, þegar ég sagði ég væri með þær í 

svarthvítu. Ég er svolítið þrjóskur með það að ég geri það sem ég fíla að gera. 

Þannig að mér var alveg sama um hitt, en ég tók lit með, af og til, eina og eina 

skilurðu. En ég var aldrei með áherslurnar á litinn. (Ragnar Axelsson). 

 

Þetta viðhorf Ragnars er hans sérstaða. Hann vill gera hlutina á eigin forsendum, 

segja þá sögu sem hann sér og fá viðurkenningu fyrir það en setur það ekki í forgang 

að selja sig og vinnu sína fyrir himinháar fjárhæðir. 

 

Last Days of The Arctic 

Inngangurinn fylgir lesandanum inn í umhverfi norðursins. Þar fer Mark Nuttall, 

mannfræðingur sem hefur sérhæft sig í norðurslóðum, með lesandann frá Kanada 

eða Síberíu (lesandinn velur) í ferðalag um norðurskautið sem endar á Grænlandi.  

 

Mark var með svo mikla þekkingu á inútítum á þessum slóðum. Mér fannst nú 

svolítið interesant að hafa svona mann, hann er prófessor með þessa 

þekkingu. Með þessa vigt sem hefur tekið mig lengri tíma að fá. (Ragnar 

Axelsson). 

 

Á því ferðalagi lýsir hann breytilegu umhverfi, frá þéttvöxnum skógum yfir í svæði þar 

sem gróður er lágvaxinn og mýri og mosi ráða ríkjum. Frá löndum þar sem fuglalíf er 

fjölbreytt og fjöldi annarra dýra þrífst og alveg yfir á norðurskautslandið þar sem 

engin tré eru, aðeins lágvaxnar, fjölærar plöntur, í litlum mæli þó og ís og snjór 

umlykur allt. Mark býr lesendur undir ferðalag sem mun snerta þá djúpt. Lesendur 

fara í ákveðnar stellingar og búa sig undir að verða fyrir sterkum áhrifum. Þeir munu 

upplifa menningu sem er gjörólík því sem við þekkjum í vestrænu samfélagi, um er 

ræða menningu sem byggist að miklu leyti á samskiptum manna og skepna, þar sem 
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menn bera virðingu fyrir dýrum, hvort sem þau eru lifandi eða dauð. Þarna er ríkjandi 

viðhorf að ef dýrum er ekki sýnd nægjanleg virðing munu þau ekki leyfa 

veiðimönnum að ná sér og þar með sveltur samfélagið. Mark fer með lesendur dýpra 

og dýpra inn í samfélagið, sýnir þeim menninguna og áhrif loftlagshlýnunar, þar sem 

hann lýsir því hversu erfitt það sé að ímynda sér norðurskautið án snjós og íss. En 

það geti þó orðið raunin.  

Þessi bók fjallar um breytinguna sem á sér stað á norðurskautslandinu og þá 

sér í lagi í tengslum við inuíta á Grænlandi og hvernig breytt loftslag hefur áhrif á 

þeirra umhverfi og lífsviðurværi. Mark segir lesendum frá því þegar veiðimaður fer á 

veiðislóðir með áratuga millibili. Hann finnur ekki bráð en rekst á fótspor sín úr ferð 

sem farin var 20 árum fyrr. Með því vill hann meðal annars leggja áherslu á að 

fótspor, hvort sem þau eru eiginleg eða í myndlíkingu, eru lengi að mást út á 

norðurskautinu. Um leið gæti lesandi velt fyrir sér fótsporum sem skilin eru eftir á 

fjölfarnari slóðum en eru kannski ekki eins greinileg, einmitt vegna fjöldans, en eru 

engu að síður skilin eftir. Þau fjölmörgu fótspor hafa svo að öllum líkindum áhrif á 

hlýnun jarðar sem veldur svo óendurkræfum breytingum á norðurskautinu, meðal 

annars bráðnun jöklanna. Mark bendir á að við gætum raunverulega verið að upplifa 

síðustu daga norðurskautsins. 

Í dag hætta inuítar sér síður út á ísbrún til að veiða þar sem jökullinn er 

ótryggari og sleipari en áður. En þeir finna ekki aðeins fyrir bráðnun jöklanna, heldur 

skynja þeir breytingu á dýrunum. Þeir hafa í gegnum aldirnar þurft að aðlaga sig að 

veðri og vindum og háttum náttúrunnar en núna hafa þeir orð á því að dýrin séu ekki 

eins á bragðið, eins sé erfiðara að vinna fatnað úr skinnum þeirra. Þeir hafa einnig 

áhyggjur af því að náttúruleg frystigeymsla þeirra sé að skemmast, þar sem hún nær 

ekki að halda mat þeirra frostnum líkt og áður og það muni að sjálfsögðu valda 

gífurlegu tjóni á matarforðabúri þeirra. (Ragnar Axelsson, 2013b, bls 14).   
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          Mynd 7. „Veiðimenn stökkva á milli ísklumpa á meðan hvalurinn reynir að komast undan“.                                   

Ragnar Axelsson. 1987. 

 

Ragnar er hvað þekktastur fyrir svarthvítar myndir sínar en hér kveður við annan tón 

þar sem fyrsti hluti bókarinnar byggir á litmyndum.  

 

Þegar ég kom með þessa, þá var Bergdís að raða saman og við Kristján 

editeruðum niður myndirnar og það var náttúrlega stríð, það var ágætt. Hann 

er flottur og kemur oft með flottar athugasemdir og svo raðar Bergdís henni 

upp. Fyrst koma litirnir. Það er ferðalagið, þú kemur bara fljúgandi yfir og 

sólin að koma upp og þú ert að koma inn í einhverja undraveröld. Við förum 

aðeins inn í þennan heim, þar kemur textinn hans Marks. Ég skrifaði síðan 

upplifunina af því að vera á staðnum. (Ragnar Axelsson).  

 

Litmyndirnar falla vel að fræðitexta Marks þar sem þær eru í raun ekki eins mystískar 

og þær svarthvítu. Litmyndirnar eru hlutlausari og augljóslega ekki partur af hinni 

eiginlegu sögu. Útlit kápunnar utan um bókina er valið undir svipuðum formerkjum. 

Að framan er hún í svarthvítu og þar draga sleðahundar veiðimann á sleða yfir 

ísiþakinn sjó en bakhliðin er í lit og þar má sjá bráðnandi jökla og ráðvillta sleðahunda 

á berum kletti.  

 

Kápan átti að vera í svarthvítu, en Kristján vildi hafa hana í lit og ég féllst á 

það. Þetta eru andstæður sem hrópa á hvora aðra: þarna er veiðimaðurinn og 

svo er allt að bráðna og svipurinn á hundunum er þessi „hvað er að gerast?“ 
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svipur og þetta er svona ákveðið statement – það er að hlýna. Hún er í lit, 

sýnir nútímann eða þannig. Gamli tíminn er svarthvítur. (Ragnar Axelsson). 

 

Frásagnarferlið í hinni eiginlegu sögu er svipað uppbyggt. Það er kalt og mikill snjór í 

byrjun en smám saman hlýnar í frásögninni og jöklar bráðna og snjó tekur upp.  

 

Ég vildi byrja í þorpinu, í kulda. Ég raða því þannig upp í flæði að þú kemur í 

þorpið í kulda og svo ferðu út á ísinn að veiða og svo kemur þú til baka og þá 

er byrjað að hlýna og í endann er farið að bráðna, eða þannig hugsa ég þetta. 

Þannig fólk sjái það eða skynji í undirmeðvitundinni. (Ragnar Axelsson).  

 

  

                                        

                 Mynd 8. „Hundur í snjóstormi á Austur Grænlandi“. Ragnar Axelsson. 1995. 

 

Þessi bók er endurútgefin 2013 og þá er skeyttur við kafli sem liggur aftast í bókinni. 

Sá kafli er tileinkaður einum helsta ísbjarnarveiðimanni heimsins og vini Ragnars, 

Hjelmer Hammeken. Myndirnar í þeim kafla gætu auðveldlega fallið inn í bókina 

sjálfa en hins vegar er þetta einskonar virðingavottur við Hjelmer og hans ævistarf og 

því fær hann sérstakan sess í bókinni.   

 

Fjallaland 

Í Fjallalandi er farið með lesandann í ferðalag inn í kjarna hefðar íslensk samfélags; í  

göngur og leitir. Fjárbúskapur hefur verið mikilvægur íslenskri þjóð síðan land 

byggðist en á undir högg að sækja í dag. Ragnar hefur fylgt göngumönnum 

Landmannaafrétta í yfir 25 ár og hefur á þessum árum séð mikla breytingu. 
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Bústofninn hefur verið skorinn niður, menn bregða búi, flytja á mölina og ekki fer 

mikið fyrir bjartsýni þeirra sem eftir sitja. Kindurnar fara víða og landið er 

fjölbreytilegt en fjallabak sem tilheyrir Landmannaafréttum getur verið erfitt 

yfirferðar, þrátt fyrir að landslagði sé stórkostlegt og náttúran mögnuð. Fjallaland 

segir frá þessu ferðalagi en líkt og í Last Days of the Arctic fjalla myndirnar að miklu 

leyti um samspil manns og náttúru.  

Á innri káputexta ritar Pétur Blöndal eftirfarandi lýsandi texta:  

 

Göngur og leitir eru ein elsta hefð íslensks samfélags. Fjallskil byggjast á 

þekkingu sem miðlað er mann fram af manni og þar ráða ríkjum samheldni, 

skipulag og úthald. Á fáum stöðum á Íslandi eru leitir jafn krefjandi og í 

villugjörnu völundarhúsinu að fjallabaki þar sem ekki verður komið við 

hestum eða farartækjum nema að litlu leyti […] þar sem mennirnir ganga út 

úr sinni daglegu tilveru og verða gestir í ríki goðsögunnar (Ragnar Axelsson, 

2013a). 

 

Inngangurinn byrjar á loftmyndum af umræddu svæði. Fyrsta myndin er 

gervitunglamynd en svo smám saman færist lesandinn nær fjöllunum. Myndirnar, 

sem fylgja innganginum, eru allar í lit og eru sterkar og áhrifamikilar. Þær ná vel að 

sýna hversu miklar óbyggðir svæðið í rauninni er. Form náttúrunnar njóta sín vel án 

nokkurrar manneskju. Þögnin hefur hátt á þessum myndum. Litmyndirnar 

einskorðast við fjalllendið sjálft, allt frá mjög fjarlægu sjónarhorni úr geimnum til 

loftmynda teknar úr lítilli flugvél rétt ofan við jörðu.  

 

Hann tekur allar þessar myndir úr lofti og þær eiga að sýna þessa abstrakt 

hugsun. Það sem hann vill sýna er hvað svæðið er skrítið og furðulegt að það 

er eins og það komi manninum ekki við. En … jafnskrítið og klikkað og það er 

þá eru þetta bara raunveruleg form. (Kristján B. Jónasson). 

 

Ragnar skrifar líka einskonar hugleiðingu um upplifun sína af svæðinu og er það  

ekki ósvipaður inngangur og Mark Nuttall ritar í Last Days of the Arctic. Ferðalagið 

sem Ragnar tekur lesendur í er þó örlítið lengra, en hann byrjar á Mars þar sem hann 

líkir saman vangaveltum fólks um hvað leynist á Mars, bak við hóla og hæðir og færir 

þær vangaveltur svo yfir á svæði Landmannaafréttar, við Jökulgil og 
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Landmannalaugar. Það svæði var jafn ókunnugt fólki fyrir 100 árum síðan og Mars er 

okkur í dag. Þar ríkir þögnin fyrir utan að eina viku í september þegar fé er rekið af 

fjalli, þá fyllist umhverfið af hrópum og köllum, jarmi og hneggi. Að því loknu skellur 

vetur á og fjöllin fá að vera ein í friði aftur (Ragnar Axelsson, 2013a, bls 6).  

 

 

Bókin byrjar á gervitungla mynd. Ég var alltaf með þessa hugmynd að byrja í 

lit og Kristján var ekkert inni á því og Christopher Lund sagði að það væri 

svolítið töff að hafa hana bara í svarthvítu en ég var alltaf efins um það  … 

hugmyndin er, þú veist … hvað er maður oft búinn að sjá myndir frá öðrum 

plánetum þar sem kemur eitthvert speis og þú sérð eitthvað ægilega skrítið 

landslag? Hérna ertu bara að horfa á eitthvað skrítið og ef þú hugsar þér að 

þú værir í geimnum og svo lækkar þú flugið og þá kemur þú enn að 

ósnortnum landslagi. Ég vildi hafa allar litmyndirnar ósnortið landslag. 

Algjörlega eins og þú værir að horfa út um gluggann á geimfarinu þínu … svo 

lendir þú og þá er líf og það er allt fullt af fólki, marsbúarnir eru bara mættir 

og þá kemur Þórður og hann segir sögurnar. (Ragnar Axelsson). 

 

Eftir margar tilraunir og ýmsar uppraðanir tóku Kristján og Ragnar ákvörðun um að 

Þórður Guðnason segði söguna. Hann hafði verið með Ragnari í öllum ferðum hans 

og var því stór þáttur í sögunni.  

 

Við þurftum að finna út úr því hvernig við myndum nálgast þetta efni. Hann 

hefur farið á hverju einasta ári frá 1988 og átti alveg gríðalegt magn af 

myndum. Þessi maður var í ákveðnu aðahlutverki, þessi Þórður, sem hann fór 

alltaf með. […] Eftir ákveðið japl, jamm og fuður, þar sem við prófuðum 

margar uppraðanir að þessu, sem voru ekki að virka ákváðum við að búa til 

ákveðnar sectionir, svona einskonar kafla. Hann er mjög „narratífur“ 

ljósmyndari. Hann hugsar þetta í ákveðnum sögum. Hver kafli lokast á Þórði 

og tilvitnun í hann. Hann segir söguna. Þessi texti hér er frásögn hans í fyrstu 

persónu. (Kristján B. Jónasson). 

 

Inngangskaflanum er lokað með svarthvítri mynd af Þórði. Texti með frásögn Þórðar 

er við lok hvers kafla og er hverri frásögn ætlað að dýpka skilning lesandans á 

myndakaflanum sem hann hefur nýlokið við að skoða og í raun hvetja hann til að fara 

aftur í gegnum hann og dýpka þar með upplifun af myndunum. Þ.e. fyrst skoða 
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myndirnar án vitneskju um sjónarhorn Þórðar, ef svo má segja og svo aftur eftir að 

hafa lesið frásögn hans.  

 

Og þá ákváðum við að skrifa texta sem er ekki aftast í bókinni, heldur svona 

„esseyjur“ sem eru með eða á milli kaflanna og þegar maður les þær þá áttar 

maður sig á að þetta er hans frásögn og svo sé þetta einhverskonar ljóðræn 

ferð inn í heiminn og hann sé að hugsa til baka að þetta sé einhverskonar 

minningarleiftur fyrir öll þessi ár. Þá verður þetta meira abstrakt. (Kristján B. 

Jónasson). 

 

Þórður er stór hluti af þessu ferðalagi Ragnars, hann hefur í gegnum árin verið 

leiðsögumaður hans í göngunum að fjallabaki og er mikill sagnamaður. Þórður segir 

bæði sögur af samferðamönnum sínum en ekki síður þjóðsögur sem vakna til lífsins í 

meðferð hans. Ragnar er því mjög sáttur við þá ákvörðun að láta Þórð segja söguna.  

 

Þórður var alltaf einhver vendipunktur í þessu. Ég áttaði mig fljótlega á að 

hann væri sá sem myndi segja söguna. Hann er sterkur karakter, segir flottar 

sögur og bar virðingu fyrir gömlu köllunum og sagði flottar sögur af þeim.   

[…] Þess vegna breytti Kristján þessu, sem mér finnst mjög flott, að láta Þórð 

bara lýsa þessu í stað þess að ég sé að lýsa því sem er að gerast. Þetta eru 

sögur sem hann segir, ég tók þær upp á segulband. (Ragnar Axelsson). 

 

Ragnar ferðaðist um slóðir Landmannaafréttar undir leiðsögn Þórðar frá 1988 til 

2012. Fyrsta myndin af Þórði í bókinni er úr einni af fyrstu ferðum Ragnars. Þar birtist 

okkur ungur, brosmildur, hrokkinhærður maður, sem stendur keikur við hlið hest 

síns. Það er bjart yfir honum og framtíðin blasir við. Tilvitnun í Þórð er á vinstri 

síðunni þar sem hann segist frekar vilja leggja niður jólin en göngur og réttir. Þetta er 

líf hans og yndi.  
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   Mynd 9. „Þórður Guðnason“. Ragnar Axelsson. (e.d.). 

 

Myndin af Þórði í byrjun bókar er ekki endilega flott ljósmynd en þarna er 

hann eins og flottur víkingur og í lokinn er hann dapur, þegar hann hugsar til 

baka, þegar hann hallar fram á stafinn og hugsar allt líf sitt til baka sem er þá í 

bókinni fyrir aftan hann og líf hans er ennþá þarna þó hann sé búinn að tapa. 

Hann átti svo mikið af gildum í upphafi en svo er hann búinn að tapa öllu. 

(Ragnar Axelsson). 

 

Þarna er Ragnar að vísa til þess að Þórður hafi brugðið búi og flutt í bæinn. 

Fjárbúskapur í upphafi bókar er ekki sá sami og hann er undir lok hennar.  

Það má segja að eftir að inngangi bókarinnar líkur, haldi ferðalagið frá Mars 

áfram. Lesandinn kemst alltaf nær og nær viðfangsefninu. Í fyrsta kaflanum er 

náttúran enn í aðalhlutverki, þrátt fyrir að fólki og dýrum bregði stöku sinnum fyrir. 

Því næst eru dýrin kynnt betur og lesandinn fær að sjá þau í nágvígi, ásamt fólkinu 

sem er á svæðinu. Fólkið er svo í aðalhlutverki síðar í bókinni. Undir lokin fáum við 

svo að kynnast veðurbrigðum íslands. Það eru miklar snjó- og vindamyndir sem sýna 

hversu þung vinna smalamennska getur verið. Það eru einhver þyngsl yfir þeim hluta 

og jafnvel mætti segja „örvænting“. Það er ekki eins glatt á hjalla í lok bókar og í 

byrjun hennar þegar Þórður stendur keikur við hlið hest síns.  
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Myndirnar í þessu ferðalagi eru vissulega missterkar og ekki allar jafn 

áhrifamiklar en þær eru langflestar tilfinningaþrungnar og er það ekki síst vegna 

þeirrar kynningar sem sagan hefur fengið áður. Þ.e. með innganginum og svo sögum 

Þórðar.  

 

                     

         Mynd 10. „Maðurinn, hesturinn og náttúran“. Ragnar Axelsson. (e.d.). 

 

 

Ragnar Axelsson (Photo Poche Series) 

 

Photo Poche Series er bókaflokkur sem hóf útgáfu í Frakklandi árið 1982. 

Bókaflokkurinn er einstakur meðal annars vegna vasabrots og eru bækurnar því mun 

meðferðilegri en ljósmyndabækur eru almennt. Þær eru einnig aðgengilegri fyrir 

almenning, því þær eru ódýrari en flestar aðrar ljósmyndabækur. Markmið 

bókaflokksins er að kynna fyrir almenningi og veita honum aðgang að því besta sem 

hefur verið að gerast og er að gerast í ljósmyndun. Þessar bækur hafa öðlast mikla 

virðingu og þykir ákveðin viðurkenning að vera boðið að fá bók um verk sín í 

bókaflokknum. Hér hafa listamennirnir sjálfir ekki mikið vald. Ferlið er yfirleitt þannig 

að fulltrúi bókaflokksins, eigandi eða ritstjóri, hefur samband við ljósmyndara og 

biður um ákveðinn fjölda mynda til að velja úr fyrir birtingu í bók, í seríunni. Ef 

ljósmyndari samþykkir að láta gera bók í sínu nafni, sendir hann tilgreindan fjölda 

mynda og sleppir svo takinu. Ritstjórar sjá um restina og ljósmyndarinn er í raun ekki 

dreginn inn í ferlið fyrr en bókin er tilbúin.  
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Í þessari bók kveður því við annan tón en í fyrrnefndum bókum. Þar sem 

þetta er yfirlitsbók í vasabrotsformi eru myndirnar töluvert minni. Þrátt fyrir það eru 

prentgæðin mikil og myndirnar njóta sín vel, upp að ákveðnu marki. Vinnan við þessa 

bók er að sama skapi ólík, þar sem Ragnar hafði ekkert með hana að segja, fyrir utan 

að velja bunka af myndum til að velja úr til birtingar. Robert Delpire, stofnandi þessa 

virta bókaflokks, hafði samband við Ragnar og sagðist vilja gera bók með hans 

myndum og vildi fá um 300 myndir til að velja úr.  

 

Hann hafði samband og bað um einhverjar 300 myndir sem ég sendi þeim og 

þeir editeruð niður. Þeir voru alveg heillengi að þessu og ég fékk ekki að sjá 

neitt hvað þeir voru að gera lengi. Svo sendi ég þeim viðbótarmyndir og þá 

svöruðu þeir kannski ekki meilinu og ég hélt að þeir væru kannski bara hættir 

við … Ég er mjög glaður yfir þessari bók og mjög sáttur við hana. Hún er 

náttúrlega voða lítil og það eru myndir þarna sem ég hefði kannski viljað 

skipta út. Einhverjar þrjár, fjórar kannski en yfir heildina er ég mjög sáttur við 

hana og þeirra sýn. Það var líka ágætt að fá hana og sjá hvernig þeir sjá þetta 

öðru vísi en við. (Ragnar Axelsson).  

 

Huw Lewis-Jones ritar nokkuð ítarlegan inngang að bókinni um feril Ragnars. Þar 

segir frá hans fyrstu skrefum sem ljósmyndara, þar sem hann byrjar á unga aldri að 

mynda hverfandi lífshætti í sveit ættmenna sinna. Þar gerir hann sér strax grein fyrir 

mikilvægi þess að skrásetja deyjandi lífshætti. Í gegnum lífið tekur Ragnar svo skref 

sem leiða hann að þeim stað sem hann er á í dag. Lewis-Jones hefur mikla þekkingu á 

pólförum og norðurslóðum og tekur hann það stef lítillega og fer stuttlega yfir ferli 

norðurslóðarljósmyndara og ber þeirra myndir saman við verk Ragnars. 

Uppröðun bókarinnar er ekki hugsuð sem frásögn, heldur er þetta einfaldlega 

val mynda sem ritstjórarnir töldu bestar og mest lýsandi fyrir verk Ragnars, af þeim 

myndum sem hann sendi þeim. Það er mikilvægt að hafa í huga að hann velur sjálfur 

300 myndir til að byrja með eins og áður segir, en þar byrjar ritstýringin í rauninni. 

Þarna eru myndir sem eru hvort tveggja í Fjallalandi og Last Days of the Arctic en 

einnig aðrar myndir, meðal annars fréttaljósmyndir sem teknar eru víða, t.d. á Íslandi 

og Afríku. Allar myndirnar eru að þessu sinni svarthvítar. Hér er markmiðið að sýna 

breidd Ragnars sem ljósmyndara, með því að sýna hann ekki bara sem norðurslóðar 

ljósmyndara heldur einnig sem fréttaljósmyndara.  
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Robert er rosa virtur í ljósmyndaheiminum og Photo poche er einn flottasti 

ljósmyndabókaflokkur í heiminum. Þannig að það er rosa heiður að verða 

valinn. Þannig að ég þorði ekki að segja orð. Þannig að þegar hann sendi mér 

layoutið, vildi ég alveg breyta nokkru og skipta út en ég bara ákvað að gera 

það ekki. Þetta er bara þeirra sýn. Hann fékk alveg einhverjar þrjúhundruð 

myndir. […] Þessi bók fer ansi víða. Ég held að þetta sé einn mest seldi 

ljósmyndabókaflokkur í heimi. Þetta er bara ljósmyndasagan. Þannig að það 

er rosa heiður fyrir mig að vera í þessari bók, kannski miklu meiri en maður 

átta sig á. (Ragnar Axelsson). 

 

 Það er gaman að skoða þessa bók. Flæðið í henni er gott þrátt fyrir að ekki sé 

hægt að festa fingur á nákvæma kaflaskiptingu í henni. Það er gaman að skoða 

fjölbreytileika myndanna og þó svo að óhætt sé að segja að í þessari bók nái myndir 

Ragnars ekki að njóta sín til fulls, sökum smæðar hennar, er virðingarvotturinn sem 

hún sýnir Ragnari er aftur mjög mikill.  
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Samantekt 
Ljósmyndabækur lúta í eðli sínu sömu lögmálum og aðrar bækur. Ritstjórar 

ljósmyndabóka vinna að mörgu leyti sambærilega vinnu og ritstjórar skáldsagna eða 

annarra bóka sem byggjast upp á texta. Samvinna ritstjóra og ljósmyndara er 

mikilvæg en við vinnu ljósmyndabókar er einnig mikilvægt að samvinna við 

myndvinnsluaðila og bókahönnuð sé gott. Það má halda því fram að útgáfa 

ljósmyndabókar eða bókar sem byggist að miklu leyti upp á myndum sé meiri 

teymisvinna en vinna við textabækur.   

Þegar ljósmyndari stendur frammi fyrir vali á myndum væntanlegrar útgáfu 

getur málið oft vandast og oft þarf jafnvel að velja örfáar myndir úr bunka sem 

samanstendur af fleiri þúsundum mynda. En ef tilfinningin er sú að það vanti mynd, 

sem ekki hefur verið tekin, eða einhver ákveðin mynd sé örlítið „eins og hún á ekki að 

vera“ þá getur málið vandast. Það er yfirleitt ómögulegt að endurtaka mynd, ólíkt því 

þegar ritstjóri kemur með athugasemd um texta sem betur mætti fara.  

Viðhorf til ljósmynda hefur breyst í aldanna rás. Til að byrja með voru örfáir 

sem bjuggu yfir þeirri þekkingu að geta tekið ljósmyndir, ferlið var dýrt og ljósmyndir 

lesnar mjög bókstaflega af viðtakendum sínum. Í dag eiga flestir stafrænar 

myndavélar þar sem nánast er hægt að taka endalaust af myndum og í 

myndvinnsluforritum er mörgu hægt að breyta, bæta við eða fjarlægja. Nálgun 

Ragnars Axelssonar á þessa þróun er áhugaverð en hann telur mikilvægt fyrir 

ljósmyndara að sýna sjálfum sér og viðtakendum mynda sinna ákveðna virðingu og 

vanda til verka. Fleiri taka undir þetta viðhorf og fyrir ljósmyndara sem taka 

sögulegar ljósmyndir er til að mynda mikilvægt að kynna sér viðfangsefnið vel, áður 

en haldið er af stað. Sú undirbúningsvinna komi jafnvel til með að skilja á milli feigs 

og ófeigs þegar upp er staðið í hörðum samkeppnisheimi ljósmyndara. 

Ragnar undirbýr verk sín vel. Þar sem hann tekur yfirleitt á filmuvél, þá getur 

hann ekki skoðað hvaða myndir hann er búin að taka og er yfirleitt í órafjarlægð frá 

myrkraherbergi þegar hann tekur sínar myndir. Þess í stað teiknar hann myndirnar 

upp á blað og raðar þeim saman, til að átta sig á því hvaða myndir hann vantar inn í 

frásögnina. Hann er stöðugt með söguna í huga þegar hann smellir af, en þrátt fyrir 
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það getur sagan tekið breytingum þegar verið er að raða myndunum upp í bók. Það 

er ekkert verra og getur niðurstaðan oft orðið áhugaverðari saga og dýpri fyrir vikið.   

 

 

 

 

 

          

 Elín Valgerður Margrétardóttir 
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Viðauki  
 

Viðtal við Kristján B. Jónasson. Tekið 13. júní 2014. 
 

Hér til að byrja með segir Kristján frá ferlinu við að hanna bók með verkum Eggerts 

Péturssonar, listmálara. 

 

Það var enginn bók til á markaði. Það vantaði yfirlitsbók. Samræmi við listamanninn. 

Áður hafði verið gefin út bók sem einblíndi á smáu veröldina í verkunum hans. Hann 

sjálfur vildi sjá bókina sjálfa eins og konseptverkt og að við áttuðum okkur á 

raunverulegri stærð verkanna í samhengi við hvort annað.  

 Ég tók við hann viðtal og viðtalið voru í raun samræður. Málverkin eru aldrei 

stök málverk, hann sér þetta í heild og er í raun meiri konseptlistamaður en maður 

gerir sér grein fyrir. Hann teiknaði handrit af bókinni og stærðina af myndunum.  

Bókin verður ekki bara bók með málverkum. Listamaður hefur ákveðnar hugmyndir 

um hvernig verkið á að vera. Hugmyndin varð til í samtali, kom upprunalega frá 

honum en unnið saman. Þarna tekur ritstjóri djarfa ákvörðun. 

 Svo má vera að við gerum einn daginn slíka bók, með klassíska uppsetningu 

en ég sé það ekki endilega fyrir mér. Eggert er óvenjulegur maður. Hefur ofsalega 

sterka skipulagssýn. Það voru einhverjar sýningar í gangi og pælingar hvort við getum 

selt bókina þar. Síðan er þetta bara útfært í sameiningu. Bókin er strömmuð í 

forminu.  

 

Segðu mér út frá þessari fyrirfram gefnu hugmynd Eggerts, hvernig er vinnan með 

ljósmyndir Ragnars í samanburði? 

 

Við þurftum að finna út úr því hvernig við myndum nálgast þetta efni. Hann hefur 

farið á hverju einasta ári frá 1988 og átti alveg gríðalegt magn af myndum. Þessi 

maður var í ákveðnu aðahlutverki, þessi Þórður, sem hann fór alltaf með. Hann var 

búinn að velja eitthvað magn af myndum sem hann vildi hafa með.  
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 Vandamálið er að þetta er ákveðið unisón. Þetta er mjög takmarkað 

myndefni. Hann hafði ákveðnar hugmyndir og ég hafði ákveðnar hugmyndir og eftir 

ákveðið japl, jamm og fuður, þar sem við prófuðum margar uppraðanir að þessu,  

sem voru ekki að virka ákváðum við að búa til ákveðnar sectionir svona einskonar 

kafla. Hann er mjög narratiífur ljósmyndari. Hann hugsar þetta í ákveðnum sögum. 

Hver kafli lokast á Þórði og tilvitnun í hann. Hann segir söguna, tilvitnunin er úr 

þessum texta [fremst í bókinni]. Þessi texti hér er frásögn hans í fyrstu persónu.  

 

Hann er að taka þessar myndir á mörgum árum, er hann að hugsa söguna á meðan 

hann er að taka myndirnar?  

 

Nei og já. Hann er alltaf að hugsa um að hann sé að safna þessum sögum, á meðan 

hann tekur myndirnar og í því eru ákveðnir menn í ákveðnu hlutverki. Holgeir, 

Kristinn og Þórður hafa verið allan tímann. Þeir einu sem hafa verið allan tímann.  

Þegar ég var að ræða þetta við hann átti ég erfitt með að átta mig á því hvað þeir 

gerðu. Ég las þarna „Göngur og réttir“ þar sem þetta er skýrt út hvernig göngurnar 

ganga fyrir sig. Það var ekkert rekið fé á fjall í áratugi. Út af riðuveiki. Bókin er í raun 

bara að rifja upp gamla tíma. Þetta er samt eina skrifaða lýsingin á því hvernig 

göngurnar ganga fyrir sig. Þetta er samt voða fussý. Þeir fara á einn stað upp í 

Landmannalaugar og svo fara þeir í svona ferðir og sækja féð og koma til baka. Svona 

útgerð. Mismunandi hvað er gert á hverjum degi. Svona áfangar. Þetta er undarleg 

afrétt. Tók mig smá tíma að fatta þetta. Upphaflega pælingin var að ná þessu fram. 

Fyrst dagur og annar dagur o.s.frv. Þetta bara gekk ekki upp. Til dæmis vegna þess að 

réttarmyndirnar voru ekkert sérstakar. Við vorum t.d. með mjög ákveðnar myndir 

annan daginn mjög lítið af góðum myndum þriðja daginn. Sem prinsipp, þá var þessi 

hugmynd af því að rekja söguna ekki góð. Einfaldlega strandaði á því að myndefnið 

sjálft bar ekki upp þennan strúktur. Og þess vegna eftir nokkuð margar tilraunir.  

 Algengasta aðferð sem við notuðum við að prufa okkur áfram var að við 

einfaldlega prentuðum út myndirnar í svarthvítu, bara á venjuleg blöð og svo liggjum 

við bara hérna á gólfinu og svo röðum við þessu bara einhvernveginn, til  að finna út 

úr þessu. Hann er með einhverjar hugmyndir, ég er með einhverjar hugmyndir. Þetta 

tekur tíma. Bókin átti fyrst að koma út árið 2012 en þetta bara gekk ekkert. Við 
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komumst bara einhvernveginn ekkert áfram. Við vorum alltaf með einhverja 

uppröðun í gangi sem var of veik, var ekki nógu góð, það var of mikið af vondum 

myndum. Og við fórum að gera það sem á aldrei að gera þegar maður er að byggja 

upp svona narrativa byggingu, það er að við fórum að velja inn einhverjar myndir inn 

vegna þess að honum fannst svo gaman þegar hann var að taka myndina.  

Það er alveg fatalt. Ljósmyndarar verða að skera á tilfinningarnar. 

Ljósmyndarar eiga kannski ekki að velja myndirnar. Mér finnst eitt mjög gott við 

Raxa, hann er alltaf til í svona diskusjón. Hann segir … ég segi kannski: ég vil taka 

þessa mynd út og þá segir hann: ég er ekki sammála þér. Nú hvers vegna ekki - segi 

ég - nú sjáðu þessa mynd hérna, birtuna í fjallinu, hún er rosalega góð með þessari 

hérna. Hann sér eitthvað sem ég sé ekki og hann kemur með rök. Fólk á oft erfitt 

með þetta. Það er oft erfitt fyrir ljósmyndarana og þá sem eru að fjalla um úrvalið að 

skýra út af hverju eitthvað er gott eða vont. 

 Hann er með sjálfstraustið – hann þarf ekkert á því að halda… hann fer ekkert 

í fýlu þó einhver gagnrýni myndirnar hans. Það fær ekkert á hann. Hann veit alveg að 

hann er með flottar myndir og hann veit líka að þær eru ekkert allar flottar. Hann 

getur alveg gagnrýnt eigin verk. Líka þetta getur verið flott mynd en hún passar bara 

ekki inn í samhengið. Við vorum til dæmis með nokkrar myndir sem voru mjög flottar 

en þær pössuðu bara ekki inn í bókina og þess vegna voru þær bara ekki með. Þannig 

að þegar við fundum þetta prinsip til að vera með í bókinni: Þórður segir söguna. Þá 

einhvernveginn fundum við einhverja leið. Og þá var það þetta, Þórður er alltaf.  

 

Upphaf bókarinnar er ekki í lit. Er sérstök ástæða fyrir því? 

 

Hann kom svo seinna með þetta inn, að það á ekki að byrja bókina í svarthvítu. Við 

þurftum að setja niður tilfinninguna. Þú veist: Hvar ertu? Hvernig skýrum við þetta 

út? Þannig að hann fékk vin sinn í Þýskalandi sem vinnur hjá einhverju GEO institute í 

Munchen og hann [Rax] hefur verið að hjálpa honum mikið með því að vera að taka 

myndir af einhverjum eldfjöllum og svona. Og við fengum hann til að hjálpa okkur og 

skaffa okkur svona alvöru gervihnattamynd af svæðinu. Og þetta er svæðið. Já, þetta 

er Torfajökull hérna og hér er Jökulgil og hér eru semsagt Landmannalaugar og hérna 
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er Hrafntinnusker. Hér er Álftavatn. Þú labbar hérna ef þú labbar Laugaveginn. Hér er 

Hekla. 

Við vorum með ýmsar nálganir sem voru ætlaðar til að koma fólki inn í þetta. 

Svona gefa fólki tilfinningu fyrir svæðinu. Hverskonar svæði þetta er. Hann skrifar 

einskonar hugleiðingar, um sig og hans upplifun af svæðinu. Þetta er jökulgilið 

hérna… Þetta er svo abstract landslag – samspil lita og snjávar og hér er aska yfir öllu.  

 

Hvernig tekur hann þessar myndir? 

 

Hann tekur allar þessar myndir úr lofti og þær eiga að sýna þessa abstract hugsun. 

Það sem hann vill sýna er hvað svæðið er skrítið og furðulegt að það er eins og það 

komi manninum ekki við. En…jafnskrítið og klikkað og það er þá eru þetta bara 

raunveruleg form.  

 

Að frásögn Þórðar. Skrifið þið textann hans? 

 

Já, en sagan er hans… Við fáum nafnið hans. Það var ekki ákveðið strax. Þegar við 

vorum búnir að prófa allt, þetta átti að vera svona línuleg frásögn en það gekk ekki 

upp. Þá fórum við aftur á byrjun og til Þórðar og hann verður sögumaður sem fylgir 

okkur í gegnum bókina. Og þá ákváðum við að skrifa texta sem er ekki aftast í 

bókinni, heldur svona esseyur sem eru með eða á milli kaflanna og þegar maður les 

þær þá áttar maður sig á að þetta er hans frásögn og svo sé þetta einhverskonar 

ljóðræn ferð inn í heiminn og hann sé að hugsa til baka að þetta sé einhverskonar 

minningarleiftur fyrir öll þessi ár. Þá verður þetta meira abstrakt.   

 T.d. þá sjáum við varla fólk til að byrja með, þetta er bara landið. Jafnvel 

loftmyndir, mennirnir eru svona skuggaverur og landið dóminerar algjörlega. 

Mennirnir eru svo litlir í þessu landi. Við sjáum að þeir eru að leita að rollum en það 

er ekki aðalatriðið þarna í byrjun. Síðan kemur texti sem skýrir út hvað þeir gera, 

hvernig þetta gengur fyrir sig svona í grófum dráttum. Þá fylgir eftir kafli sem er 

meira um þetta. „Við erum að ríða af stað“ og þá kemur hesturinn inn. 

Transportasjónin. Það er kafli þar sem hesturinn, maðurinn, hreyfingin er aðal 

atriðið. Allar myndirnar tjá þessa hreyfingu og dínamík. Þetta er samt sem áður tekið 
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á hinum og þessum dögum. En það er dýnamík ferðarinnar sem er málið, ekki á 

hvaða degi myndin er tekin.  

 

Hvað er það sem þarf að hafa í huga þegar myndum af þessu tagi er raðað inn í bók? 

 

Ég leyfði hans persónulega húmor að koma í ljós og njóta sín. Þetta er svona bók þar 

sem möguleikarnir virtust óendanlegir í byrjun og um leið problematískir. Hvernig 

nálgumst við þetta efni og líka það er ótrúlegt bulk – þetta má ekki bara vera 

skrásetning, þetta fagurfræðilega líka. Ég myndi segja að engin mynd í bókinni væri 

tekin vegna þess að hann ætlaði að varðveita “þetta” – heldur ætlaði hann bara að 

ná góðri mynd. Engin mynd í bókinni er hugsuð sem landslagsmynd heldur er hún 

alltaf partur af heildinni.  

 

Hvað voru margar myndir í upphafi sem þú hafðir úr að velja?  

 

Það eru rétt um 100 myndir í bókinni. Hann er búinn að fara þarna á hverju ári síðan 

1988 og taka í hvert skipti nokkur hundruð myndir og jafnvel um 1000 myndir í 

einhver skipti. Meðaltal eru 2.3 myndir fyrir hvert ár í bókinni. Þetta er bara „the best 

of best“. Við vorum með um þrefalt þetta magn. Myndirnar eru oft af sama mótivinu 

en aðeins öðruvísi. Ég skammaði hann aðeins, ég hefði viljað sjá fleiri myndir en hann 

var búinn að editera sig áður en hann lét mig fá myndirnar.  En ok hann hlustaði 

ekkert á mig. Einhverjar myndir kom hann með allt í einu (eftir á) það voru rosalega 

mikið af réttarmyndum en þær voru ekkert sérstaklega góðar. Það eru bara tvær 

réttarmyndir í bókinni.  

 

Hvað segir þú um Last Days of the Arctic? Hvernig komstu að þeirri vinnu? 

 

Það blandaði ég mér eiginlega ekkert í valið. Jú, ég gaf auðvitað komment á þetta. En 

það sem ég skipti mér mest af var inngangurinn. Sem er allt öðru vísi [en í 

Fjallalandi], þar er fræðimaður sem skrifar hann þannig að það er hægt að nálgast 

hana sem textual bók og sem ljósmyndabók. 
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Viðtal við Ragnar Axelsson. Tekið 14. júlí 2014. 
 

Hvernig er vinnunni við bækur þínar háttað? 

 

Bergdís hannar báðar, og náttúrlega ég og Kristján og svo Brooks - þ.e. Last Days. 

Hún kom út 2010. Það sem mér fannst, ef ég segi bara hvernig það snéri að mér 

hvernig hún hannaði hana, þá kom ég bara með það sem ég var með mótað í 

hausnum á mér. Það var ekki alveg fullmótað en svona nokkurnveginn. Stundum þarf 

maður einhvern svona utanaðkomandi sem segir sína skoðun á hlutunum. En ef þú 

spyrð tíu manns færðu 10 skoðanir, maður verður að standa á sinni á endanum og 

hugsa svona aðeins og stundum gerir maður það sem aðrir segja, ef það er eitthvað 

til í því og stundum að halda fast við sitt. 

Og þegar ég kom með þessa [Fjallaland], þá var Bergdís að raða saman og við 

Kristján editeruðum niður myndirnar og það var náttúrlega stríð, það var ágætt. 

Hann er flottur og kemur oft með flottar athugasemdir og svo raðar Bergdís henni 

upp og það var ekki alveg eins og ég var að velta fyrir mér. Því hún þarf að vera …eins 

og ég hugsa hana, fyrst koma litirnir. Það er ferðalagið, þú kemur bara fljúgandi yfir 

og sólin að koma upp og þú ert að koma inn í einhverja undraveröld. Við förum 

aðeins inn í þennan heim, þar kemur textinn hans Marks og svo koma nýju 

myndirnar - (sem komu í nýju útgáfunni) jöklarnir... allt að bráðna.  

Síðan byrjar - ég skrifaði þennan texta hérna. Ég skrifaði alla textana nema 

Mark skrifaði fræðitextann en ég skrifaði upplifunina af því að vera á staðnum. Það er 

allt mitt. Og ég vildi byrja í þorpinu, í kulda. Ég raða því þannig upp í flæði að þú 

kemur í þorpið í kulda og svo ferðu út á ísinn að veiða og svo kemur þú til baka og þá 

er byrjað að hlýna og í endann er farið að bráðna, eða þannig hugsa ég þetta. Þannig 

fólk sjái það eða í undirmeðvitundinni en það eru ekki endilega allir sem átta sig á því 

endilega. En kannski gerist það ósjálfrátt. Ég raðaði þeim upp og svo kom Bergdís og 

raðaði þeim svolítið snilldarlega flott upp og Brooks kemur svo að þessu líka og hann 

er náttúrlega algjör snillingur. Hann er alveg ofboðslega flinkur, hann er bara einn sá 

flinkasti. Hann er bara með svo flottar hugmyndir um svo margt.  
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Ég myndi bara fara og hitta hann. Drengurinn er bara algjört séní. Hann átti að gera 

þessa líka en það var svo mikið að gera hjá honum að ég náði ekki í hann. Þetta var 

komið á það að fresta henni um eitt ár og við vorum þegar búnir að því og þá tók 

Kristján þá ákvörðun að fá Chris til að gera þetta og einhvernvegin fórst fyrir að láta 

hann vita. En hann er algjört séní.  

Bergdís er lærður bókahönnurður og mér finnst hún bara flott. Hún er út í 

Kanada núna, mér finnst hún alveg ofboðslega flink. Mér finnst alveg ofboðslega gott 

að vinna með henni, hún kemur með flottar hugmyndir. Við getum talað saman um 

hlutina. Það var frekar að við Kristján deildum um hluti, það var mjög fínt. Við Brooks 

líka. Bergdís, hún sagði alveg sína skoðun. Mér fannst þetta teymi saman bara alveg 

æðislegt. 

 

Er gott að geta tekist aðeins á?  

 

Já og sko Brooks skammar mann. Hann rasskellir mann. Hann segir bara... það er líka 

það sem mér finnst svo frábært við hann.  

 

Byrjunin á Last Days... Hún byrjar í lit... hver er hugsunin hjá þér? 

 

Litmyndirnar, já þetta var svolítið „challenge“. Ég tók þetta allt í svarthvítu. Það hafði 

enginn trú á þessu. Þegar ég var að taka þetta í svarthvítu. Ég fékk alveg svoleiðis 

gagnrýnina fyrir að gera þetta ekki í lit. Ég hefði alveg getað selt þetta í lit. Ef ég hefði 

tekið þetta allt í lit hefði ég alveg getað haft fullt af pening. Það var alltaf verið að 

hringja í mann og biðja mann um myndir frá Grænlandi og það var ekki einu sinni 

sagt bless í símann, þegar ég sagði ég væri með þær í svarthvítu. Ég er svolítið 

þrjóskur með það að ég geri það sem ég fíla að gera. Þannig að mér var alveg sama 

um hitt, en ég tók lit með, af og til, eina og eina, skilurðu. En ég var aldrei með 

áherslurnar á litinn. Þannig að ég vildi sýna þennan heim í lit, þennan undraheim í lit 

og fara svo inn í svarthvítu, fara inn í þorpið, Það var svona hugsunin á bak við það.  

Kristján vildi hafa litinn. Ég var ekki alveg... útgefandinn vill selja verkið líka og 

það vissi enginn hver maður var, kannski þá... og mér fannst.. við féllumst á það öll 

að hafa litinn með textanum hans Mark, þessum fræðitexta um lífið þarna og svo 
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kemur minn texti og þá koma myndirnar í svarthvítu, Það er sagan raunverulega. Hitt 

er svona sýnishorn til að fylla inn í með textanum hans. Svarhvít mynd býr svolítið til 

stemninguna sem ég vil að þú upplifir. Ég fer inn í myrkraherbergið og ég brenni og 

lýsi og allt. Ég leyfi mér að gera, þetta er eiginlega allt á filmu. Ég hugsa að allt sem ég 

geri í dag, þá geri ég það sem ég get gert í myrkraherberginu því það er svo auðvelt 

að falsa allt í photoshop. Ég leyfi mér að gera það sem ég get gert í myrkraherberginu 

og þar stoppa ég. Því annað væri óheiðarlegt ef þú ert í documentary frásögn. En þú 

mátt gera hvað sem er ef þú ert að gera einhverjar öðruvísi myndir, þá máttu leika 

þér alveg. Það er bara annar hlutur. Ég nota monocrome (Læka) vélina alveg eins og 

ég væri í myrkra herbergi. Ég er með yfir 1000 klukkutíma í myrkraherbergi. Ég hékk 

þar dögum saman.  

Frásögnin byrjar í vonda veðrinu. Ég byrja inni í þorpinu í vonda veðrinu. Þetta 

er svona undraheimur.  

 

Mark.. hvað er hann fyrir þér? Af hverju er hann að skrifa þennan inngang?  

 

Mark var með svo mikla þekkingu á inútítum á þessum slóðum og mér eða okkur. 

Kristján valdi hann nú. Mér fannst nú svolítið interesant að hafa svona mann, hann er 

prófessor með þessa þekkingu. Með þessa vikt sem hefur tekið mig lengri tíma að fá.  

 

Þannig að þú þekktir hann ekki áður? 

 

Hann kom hérna og ég kynntist honum þegar hann var að skrifa þetta og við urðum 

mestu mátar. Það var frábært að tala við hann og hann sagði mér helling sem mig 

langaði að vita og ég sagði honum frá upplifun minni af þessu og það klassaði mjög 

vel saman og svo hefur hann náttúrlega ferðast sjálfur á þessum slóðum.   

 Hann er fenginn í þetta verk. Hann er þessi vigt sem mér fannst vanta. 

ljósmyndabækur eru , ef þú skoðar gamlar ljósmyndabækur, þá ... jahh ljósmyndarar 

eru dálítið skrítnir eða að sumu leyti. Ljósmyndabækur seldust ekkert mikið. Þær 

voru fyrir nördana, ég safnaði þessu. En þetta var eins og myndaalbúm fjölskyldu 

sem þú þekktir ekki neitt, það var enginn texti. Þú vissir ekkert um myndirnar. Þetta 

fannst þeim eitthvað voða töff. En svo hugsar maður bara: bíddu, þetta er ekkert 
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töff, mig langar að vita eitthvað pínulítið um… Hvar sem það er. Í Andlitum 

norðursins höfðu við myndirnar litlar aftast, skrifuðum svona litlar sögur. Menn voru 

ekkert alltaf að kveikja á því.  

Það er mín skoðun að það gæti hjálpað ljósmyndurum sem eru að gefa út 

bækur ef fólk fær að vita eitthvað um myndirnar. Það halda allir að þeir séu 

Rembrant eða séu að gera Monu Lisu, það bara er ekki þannig. Ljósmyndun er svona 

ákveðið að berjast fyrir lífi sínu, því það er svo mikið tekið af myndum. Þannig að ef 

menn ætla að gera þetta flott verða þeir að sýna sér smá respect, og öðrum sem 

kaupa þetta eða vilja sjá þetta að þeir viti eitthvað pínulítið. Mér finnst það ekkert 

skaða ljósmyndabókina en ég er ennþá á því að hafa textann ekki undir myndunum.  

 

Hvernig kom það til að kápan er bæði í svarthvítu og lit? 

 

Kápan er bæði í lit og svarthvítu - hún átti að vera í svarthvítu, en Kristján vildi hafa 

hana í lit og ég féllst á það. Þetta eru andstæður sem hrópa á hvora aðra: þarna er 

veiðimaðurinn og svo er allt að bráðna og svipurinn á hundunum er þessi "hvað er að 

gerast" svipur og þetta er svona ákveðið staitment - það er að hlýna. Hún er í lit, 

sýnir nútímann eða þannig. Gamli tíminn er svarthvítur.  

 

Tekur þú allt í svarthvítu? 

 

Ég tek helst ekki litmynd og set yfir í svarthvít - ég veit að sú hugsun er röng eða sko, 

þú mátt gera það sem þú vilt en mér leið alltaf eins og ég væri að svindla. Ef ég breyti 

litmynd yfir í svarthvítt finnst mér ég vera að svindla jafn mikið og að ef ég væri að 

færa eitthvað á myndinni. En svona verður þetta í framtíðinni en ég verð bara að ná 

þessu úr mér. Það gera þetta allir. Þeir taka í lit og snúa svo yfir í svarthvítt. Af því að 

þeir hafa bara gaman af því, eins og þegar maður var lítill krakki að stækka í 

myrkraherberginu. Föndrið.  
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Hvert ertu að fara með myndunum í Last Days? 

 

Ég hélt fyrirlestur um global warming og ég sagði þar að fólki væri dálítið hollt að 

heyra í þessum mönnum, því þeir væru búnir að ganga á blaðsíðunum sem við erum 

að lesa um. Þeir vita svolítið meira en við. 

Ísinn hefur bráðnað mikið. Þegar ég var að fara til Thule í fyrsta skipti fyrir 25 

árum síðan var ísinn mjög þykkur - svona  (hátt í metri) en svo þegar maður fer í dag, 

á sama tíma á árinu er hann svo þunnur að ef þú hoppar niður af sleðanum ferðu i 

gegnum ísinn. Þetta skynja þeir mjög hratt. Þeir til dæmis fara út á röndina til að 

veiða en þeir bara komast ekki [nógu nálægt sjónum til að veiða]. Svo kannski voru 

þeir úti á ísnum og þá kannski brotnar hann út af straumum og þeir voru í 

vandræðum með að komast til baka og sagan þarna aftast og kannski ein af 

ástæðunum sem ég bæti henni við líka, er að þetta byrjar þannig... þeir hafa ekki 

upplifað það að viku áður en ég tók þessar myndir var Hjelmer og frændi hans að 

berjast fyrir lífi sínu. Öldurnar ganga undir ísnum en hann hélst saman eins og tyggjó 

en hann sá stundum ekki í land þegar hann fór í öldudalina. Svo fór ísinn að brotna 

og hann flaut á flekum og það var það sama og við vorum að lenda í viku seinna. En 

við náðum landi áður en ... þegar við litum út á ísinn daginn etir þá var ísinn alveg 

gjörbreyttur frá því hann var daginn áður. Svo er annað sem maður hefur áhyggjur af 

er að sumir veiðimenn sem skynja þetta þeir sjá ekki ljós fyrir endann á göngunum og 

fyrirfara sér. Af fimm veiðimönnum sem ég fór með 2010 eru þrír búnir að fyrirfara 

sér. Þeir sjá ekki neina von, þá langar að lifa svona í þessum litlu þorpum. Þetta er 

kannski svona eins og fyrir okkur að búa á Vestfjörðum og veiða á trillu með vettlinga 

með tveimur þumlum.  

 

Fjallaland - Hún byrjar líka í lit?  

 

Sko.. hún var í svarthvítu alveg lengst af og þá fór maður að hugsa. Bókin byrjar á 

gervitungla mynd. Ég var alltaf með þessa hugmynd að byrja í lit og Kristján var 

ekkert inni á því og Christopher Lund sagði að það væri svolítið töff að hafa hana 

bara í svarthvítu en ég var alltaf efins um það og ég var búin að tala um það við 

Bergdísi og hugmyndin er, þú veist... hvað er maður oft búinn að sjá myndir frá 
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öðrum plánetum þar sem kemur eitthvert speis og þú sérð einhvað ægilega skrítið 

landslag? Hérna ertu bara að horfa á eitthvað skrítið og ef þú hugsar þér að þú værir 

í geimnum og svo lækkar þú flugið og þá kemur þú að ósnortnu landslagi. Ég vildi 

hafa allar litmyndirnar ósnortið landslag. Algjörlega eins og þú værir að horfa út um 

gluggann á geimfarinu þínu. Þú horfir bara á þetta eins og þú upplifir einhverja aðra 

plánetu. Þú upplifir þetta bara eins og málverk og þetta er allt ósnortið. Og svo lendir 

þú og þá er líf og það er allt fullt af fólki, marsbúarnir eru bara mættir og þá kemur 

Þórður og hann segir sögurnar.  

 

Hverju langaði þig að miðla? 

 

Það er svolítið erfitt að mynda svona í 25 ár - sögurnar hans eru frábærar. Það hefur 

ekki verið gerð bók um smölun og fjallamennsku. En mig langaði til þess að ná 

þessum fíling og hugsunin er að blanda þessu svona, því maður fékk öll veður, að 

þetta sé svona líf og hreyfing í gegnum bókina.  

Myndin af Þórði í byrjun bókar er ekki endilega flott ljósmynd en þarna er 

hann eins og flottur víkingur og í lokinn er hann dapur, þegar hann hugsar til baka, 

þegar hann hallar fram á stafinn og hugsar allt líf sitt til baka sem er þá í bókinni fyrir 

aftan hann og líf hans er ennþá þarna þó hann sé búinn að tapa. Hann átti svo mikið 

af gildum í upphafi en svo er hann búinn að tapa öllu.  

 

 

Hvernig er þín upplifun af svona uppröðunarferli?  

 

Við prufuðum allt mögulegt. Maður verður alveg - þetta er pínu eins og að semja lag 

- ég spila á gítar, ég er hundlélegur, ég hef voða gaman af því að spila þó svo að 

enginn annar hafi gaman af því að hlusta á mig. Þú semur eitthvað lag, ert ánægður 

með það en svo ertu bara búinn að gleyma því. Ég var svolítið stressaður með það en 

ég tók ljósrit og svona. En það var dáldið gott að raða þessu upp og sjá og vera alltaf 

að breyta, þetta small oft einhvernveginn saman. Sumar myndana sem manni fannst 

rosa flottar fyrst, fannst manni ekki eldast vel og einhvernveginn ekki flottar og svo 

kom önnur inn og hún vann á og varð einhvernveginn sterkari og fékk annað líf. Það 
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eru myndir sem ég vildi hafa í bókinni í Fjallalandi og Last Days, sem mér fannst rosa 

flottar en Kristján vildi ekki hafa. Ok og við [hópurinn sem er að vinna að bókinni] 

féllumst á það og svo þegar ég hef haft slædssjów þá hef ég sagt frá því og þá fer 

hann [Kristján] að hlæja og segir að þær gætu alveg hafa verið með en þetta var 

okkar tilfinning á þeim tíma og svo lúffaði maður og svo kom Brooks með rosa flottar 

tillögur í Last Days og Chris í þessari. En Brooks er einhvert mesta sjéní sem gengur 

laus í heiminum. Hann hefur sérstakt skap greyið, en hann er algjör perla. Hann er 

dásamlegur drengur og ég sakna hans mjög. Við verðum alveg vinir en þetta var 

svolítið klaufalegt. 

Báðar þessar bækur eru í stessi á lokametrunum, kannski er það alltaf 

svoleiðis en helst vildi ég losna við svoleiðis. Þú klárar eitthvað og svo aðeins bakar 

þú kökuna og leyfir henni að meltast aðeins og kemur svo aftur að henni og sérð þá 

kannski... Ég veit sjálfur í öllum mínum bókum hvað ég gæti gert betur í dag. 

 

Þetta er samspil ritstjóra og þín, hvernig finnst þér það vera? Kemur þú inn með 

einhverja hugmynd sem er unnið með eða eru þetta tvær hugmyndir sem mætast? 

 

Það er eiginlega bæði. Báðir höfðum við ákveðna sýn á þetta og svo mætumst við 

með það og Bergdís kemur inn og við þrjú vorum kannski alltaf. Ég var alltaf með í 

maganum þessa hugmynd um bók en svo er maður alltaf að hugsa hvað mann 

vantar, ég var alltaf að fara á nýtt fjall. Ég var alltaf að velja nýja og nýja...  

Þórður var alltaf einhver vendipunktur í þessu. Ég áttaði mig fljótlega á að 

hann væri sá sem myndi segja söguna. Hann er sterkur karakter, segir flottar sögur 

og bar virðingu fyrir gömlu köllunum og sagði flottar sögur af þeim og  hafði innsýn 

inn í ... eins og fallega sagan af stelpunni sem dó. Þetta var falleg hugsun. Hann er 

ekki allra og getur móðgast við alla. Ég treysti honum og hann treystir mér. Það var 

kannski eitt. Kristján fékk Pétur Blöndal til að endurskrifa textann minn og svo 

þurftum við að breyta honum aftur í fyrstu persónu Þórðar. Pétur er að norðan og 

gerir textann norðlenskan. Ég fer með hann til Þórðar og það er maður hjá honum 

sem situr inn í eldhúsi og ég sýni Þórði textann og hann bara lemur í borðið "þetta 

getur ekki verið svona" og hann varð svo reiður að maðurinn fór bara út og ég þurfti 

bara að róa hann og segja að við myndum bara laga þetta núna og svo sátum við í 4 
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klukkutíma og breyttum textanum aftur og sendum á Kristján og þá var það komið í 

nokkurnveginn sama farveg.  

Ég þoli ekki orðið „ég“ eins og í sögunni sem ég er að skrifa núna í Anditunum 

þá er ég að taka allt þetta „ég“ út. Allur heimurinn er „ég, ég, ég, ég“. Ég vil ekki vera 

svoleiðis. Þegar ég er að taka mynd af þér þá ert þú aðalatriðið, ég er aukaatriðið. Ég 

er að reyna að breyta þessu þannig að það sé bara eins og ég sé fluga á vegg. Þess 

vegna breytti Kristján þessu, sem mér finnst mjög flott, að láta Þórð bara lýsa þessu í 

stað þess að ég sé að lýsa því sem er að gerast. Þetta eru sögur sem hann segir, ég 

tók þær upp á segulband. Þetta er til á segulbandi að stórum hluta.  

Mér finnst atriðið þegar að maður er að mynda fólk að vera svolítð humble og 

til baka.  

 

Báðar þessar bækur - þetta er svona útnára…  

 

Smalamennskan er breytt, það er miklu færra fé og svo veit maður ekkert hvað þetta 

varir lengi. Þetta er perla landsins, Landmannlaugar. En auðvitað er túrisminn að 

minnka á þessum tíma, en hvað fá þeir að vera lengi þarna? Það er ekkert sjálfgefið 

að í framtíðinni að þetta verði. 

 

Að túrisminn muni taka yfir meinar þú?  

 

Ég veit það ekki, auðvitað vona ég að þeir fái að vera þarna, en það er bara ekkert 

sjálfgefið að þeir fái að vera þarna yfir höfuð - bara út af beitum, hvað þolir landið og 

svona?  

 

Ertu hættur að fara? 

 

Ég er enn að fara en ég hugsaði bara: ef þetta gerist, þá dokumenta ég. Og eins og 

þarna þá dokkumenta ég eitthvað sem verður ekkert gert aftur (Last Days). Það er 

bara búið. Það er hægt að gera hluta af því á sumum stöðum. Veiðimennirnir hafa 

breyst rosalega frá því að ég var að fara fyrst til Thule, þá voru þeir í skinnfötunum og 

svona og kajökum. Núna eru plastkajakar og hummelgallar. Þetta er ákveðin 
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breyting. Þetta eru ekkert sömu töffararnir og þeir voru. Þeir geta hringt heim til sín 

utan af ísnum, þetta er voða fyndið. Áður fyrr vorum við bara að berjast heim. Ég var 

bara að berjast fyrir lífi mínu með einhverjum köllum sem ég þekkti ekki neitt. Við 

vorum bara að berjast við að komast heim í fárviðri og einhverjum stormi.  

 

Þú ert að segja sögur, hugsar þú þær þegar þú ert að taka myndirnar? 

 

Já, ég geri það og alltaf meira og meira. Upprunalega fór ég bara til að taka flotta 

mynd. Ég var búin að lesa og skoða myndir eftir þessa kalla, heimskautafara. Mér 

fannst þetta svo heillandi heimur eins og þeir lýsa honum. Hann er það en samt ekki 

því það er svona kalt. Maður velti fyrir sér hvað þeir voru að bulla, maður var bara að 

frjósa þarna. En svo dregur þetta mann aftur og aftur og þetta er svo sérstakt. Fyrst 

ætlaði ég bara að taka flotta mynd. En svo fór ég að hugsa: ég ætla að taka fullt af 

flottum myndum og raða þessu svo saman í einhverja sögu sem segir eitthvað sem 

skiptir einhverju mál og þegar ég fór, ég hafði náttúrlega ekkert digital bak, þegar 

maður er að taka á filmu er það bara eins og að opna jólapakkann á jólunum. Ég kem 

til baka með fullt af filmum og svo framkallar maður og þú veist ekkert hvort að þetta 

tókst eða ekki. Ég var alltaf teiknandi myndirnar sem ég tók. Ég var með bók með 

mér og rissaði upp á kvöldin. Rifjaði upp það sem ég hafði gert. Ég geri það ennþá. Ég 

skissa þetta bara svona gróflega. Bara til að sjá hvað ég geti gert á morgun, þá sé ég 

hvað mig vantar. Ég hugsa voða mikið um svipbrigði á fólki og reyni að ná því eins og 

það er. Ég reyni að vera eins og fluga á vegg og fylgist bara með því sem gerist. Í stað 

þess að vera að stjórna einhverju og vera að stilla einhverju upp. Maður gerir það í 

vinnunni. Mér finnst það ekki mynd, það er bara eitthvað…það er eins og að vinna á 

traktor og eiga svo porsh í bílskúrnum heima sem þú ferð að leika þér á. Það er svona 

alvöru ljósmyndun.  

 

Fjallaland  

 

Ég er alltaf að finna myndir núna sem ég hugsa „ohh af hverju sleppti ég þessari“ ég 

er að finna svo mikið af myndum núna…ég gæti alveg gert aðra og líka í Last Days. Ég 
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er alltaf að finna myndir sem ég hefði alveg hiklaust vilja hafa í bókinni en svona er 

þetta bara.  

 

Ertu sáttur við söguna?  

 

já…ég er sáttur við hana að mestu leyti. Ég held að tíminn þurfi aðeins að fara frá. Ég 

held að maður verði ennþá meira sáttur seinna meir. Þá verður hún kannski 

merkilegri í sögu landsins líka.  

 

Sumar myndir eru hreyfðar, hvers vegna er það? 

 

Þarna kemur þú inn á punkt  - sko þegar maður er búinn að fara svona oft þá vill 

maður fara að prófa eitthvað nýtt og ég tók sénsinn eitt árið og tók allt hreyft og fyrir 

mér var það að auka spennu og hraða. Sumir fíla það, aðrir ekki. en þetta var voða 

trend. Ég vildi hafa hreyfingu í bókinni.  

 

Hafðir þú mikið með yfirlitsbókina að segja? 

 

Ég hafði ekkert með þetta að segja. Þarna eru líka myndir sem eru teknar 

annarsstaðar. Þetta er bara svona héðan og þaðan.  

Robert er rosa virtur í ljósmyndaheiminum og Photo poche er einn flottasti 

ljósmyndabókaflokkur í heiminum. Þannig að það er rosa heiður að verða valinn. 

Þannig að ég þorði ekki að segja orð. Þannig að þegar hann sendi mér layoutið, vildi 

ég alveg breyta nokkru og skipta út en ég bara ákvað að gera það ekki. Þetta er bara 

þeirra sýn. Hann fékk alveg einhverjar þrjúhundruð myndir.  

Hann hafði samand og bað um einhverjar 300 myndir sem ég sendi þeim og 

þeir editeruð niður. Þeir voru alveg heillengi að þessu og ég fékk ekki að sjá neitt 

hvað þeir voru að gera lengi svo sendi ég þeim viðbótarmyndir og þá svöru þeir 

kannski ekki meilinu og ég hélt að þeir væru kannski bara hættir við. Af því að mann 

langar kannski að sjá... æ allt það nýjasta sem maður er að gera.. þannig að ég var að 

senda það og fékk ekkert replay á það að ég bara "ok - ég ætla ekki að segja múkk". 

Ég er mjög glaður yfir þessari bók og mjög sáttur við hana. Hún er náttúrlega voða 
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lítil og það eru myndir þarna sem ég hefði kannski viljað skipta út. Einhverjar þrjár 

fjórar kannski en yfir heildina er ég mjög sáttur við hana og þeirra sýn. Það var líka 

ágætt að fá hana og sjá hvernig þeir sjá þetta öðru vísi en við.  

Þetta eru bara myndir héðan og þaðan - bara inngangurinn  er þeirra. Þessi 

bók fer ansi víða. Ég held að þetta sé ein mest seldi ljósmyndabókaflokkur í heimi. 

Þetta er bara ljósmyndasagan. Þannig að það er rosa heiður fyrir mig að vera í þessari 

bók, kannski miklu meiri en maður átta sig á. Þegar ég hef verið að skoða 

ljósmyndabækur þá hef ég tekið eftir því að ljósmyndarar eru oft að setja inn 

einhverjar flottar myndir sem eru ekkert frá því svæði sem er verið að fjalla um. Þá 

downgraida þeir sig alveg svakalega. Menn þurfa að passa þetta alveg rosalega.  

 

Hvernig myndir þú skilgreina þig sem ljósmyndara? 

 

Ég er pínu dapur yfir því að hafa hugmyndir í hausnum sem ég get ekki gert.  

 

Af hverju getur þú ekki gert það? 

 

Af því að ég vinn við þetta og ég fæ ekkert að gera það sem ég geri best. Þetta er mitt 

lifibrauð. Ég er að fá þakkarbréf frá ljósmyndurum sem tala um að ég sé þeirra 

inspirasjón og ég var 20 árum á undan þeim að byrja en ég get ekki klárað þetta því 

ég kemst ekki. Ef ég held að ég hafi gert eitthvað pínu alvöru, þá er voðalega 

dapurlegt að geta ekki haldið því áfram.  

 

 

 

 

 

 


