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Útdráttur 

Blaðaljósmyndun hefur breyst gífurlega á síðustu áratugum og kemur margt til. 

Tækniframfarir, stafræna byltingin og fjármálakreppa ásamt aukinni samkeppni á 

fjölmiðlamarkaði hefur stuðlað að því að fagið sem slíkt er gjörbreytt frá því sem áður var. 

Skoðað var í þessari ritgerð hvernig fagið hefur breyst í heiminum en einnig var einblínt á 

Ísland og þá sérstaklega Morgunblaðið. Farið var í sögu blaðaljósmyndunar og hvernig hún 

þróaðist með árunum. Trúverðugleiki ljósmynda var skoðaður svo og áhrif nýrrar stafrænnar 

tækni á fagið. Til þess að komast að niðurstöðu var beitt bæði eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum. Tuttugu tölublöð Morgunblaðsins voru skoðuð á tuttugu ára tímabili til 

að sjá þróunina í blaðaljósmyndum og gerð var grein fyrir niðurstöðum úr þeirri rannsókn í 

máli og myndum. Einnig voru tekin viðtöl við núverandi og fyrrverandi blaðaljósmyndara 

Morgunblaðsins og þeirra sýn fengin á málinu. Athugað var hvort fagið hafi lifað af þessa 

nýju stafrænu tíma og aukna samkeppni eða hvort blaðaljósmyndun sem fag sé að hverfa og 

ný starfsgrein að líta dagsins ljós. Niðurstaðan er sú að gamla starfsheitið eigi ekki lengur við 

en nýtt starfsheiti gæti verið stafrænn blaðamaður, margmiðlunarblaðamaður eða sjónrænn 

blaðamaður.  
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Abstract 

Photojournalism has changed dramatically in the past decades for a number of reasons. New 

techniques, the digital revolution, the financial crisis and increased competition in the field of 

mass media have contributed to major changes in photojournalism. These changes in 

photojournalism worldwide are observed in this essay, with an emphasis on Iceland and 

especially Morgunblaðið. The history of photojournalism was traced to see how the 

profession has evolved through the years. The credibility of photographs in the past and today 

was observed, as well as what effect the digital revolution has had on photojournalism. To 

reach a conclusion both qualitative and quantitative research methods were used. Twenty 

editions of Morgunblaðið over the course of twenty years were looked at to see the changes in 

photojournalism and the results are published in text and graphs. Five photojournalists that 

work, or have worked for Morgunblaðið were interviewed to get their view on the matter of 

this changing profession. The question is whether photojournalism as a profession has 

survived the digital revolution and the competion or if it deserves a new name. The 

conclusion is that the title photojournalist is no longer valid but the new profession could be 

called digital reporting, multi-media reporting or visual reporting.   
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Formáli 

Þessi ritgerð er skriflegur hluti lokaverkefnis til meistaragráðu í blaða- og fréttamennsku við 

Háskóla Íslands. Í heild er lokaverkefnið 30 einingar sem skiptast jafnt í 15 eininga fræðilegan 

hluta og 15 eininga verklegan hluta. Leiðbeinandi fræðilega hlutans var Þorbjörn Broddason 

en verklega hlutans Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari og blaðamaður á Morgunblaðinu. 

Verklegi hlutinn var sýning á ljósmyndum mínum frá Mexíkó opnuð 6. maí 2015 í Gallery 

Bakarí á Skólavörðustíg. Einnig fylgir sýningunni ljósmyndabók sem ég vann á netinu og lét 

prenta erlendis. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Þorbirni Broddasyni, við skrif þessarar 

ritgerðar fyrir lipurt og gott samstarf og einnig móður minni Ragnhildi Benediktsdóttur fyrir 

stuðning og yfirlestur. Einnig vil ég þakka Einari Fal fyrir góð ráð og viðmælendum mínum á 

ljósmyndadeild Morgunblaðsins fyrir viljann að koma í viðtöl. 
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einmitt vegna þess að þær skera þessa sneið augnabliksins og 

frysta hana.  

                                                                                                                     Susan Sontag (1933 – 2004) 
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1.Inngangur 

1.1. Tilgáta og markmið 

Ég mun í ritgerð þessari skoða blaðaljósmyndun og þær breytingar sem hafa orðið á vettvangi 

hennar á síðustu áratugum. Ég ætla að rekja í stuttu máli sögu blaðaljósmyndunar og stöðu 

hennar í heiminum. Þær tæknilegu framfarir sem orðið hafa á síðustu tveimur áratugum hafa 

gjörbreytt umhverfi fjölmiðla, ekki síst á sviði blaðaljósmyndunar. Þegar filman vék fyrir 

stafrænu tækninni gátu nánast allir orðið ljósmyndarar og þarf nú einungis að eiga góðan 

snjallsíma til að ná góðri mynd. Ég mun einnig skoða „hrun“ blaðaljósmyndarastéttarinnar í 

ljósi efnahagsþrenginga á fjölmiðlamarkaði og skoða áhrif aukinnar samkeppni prentmiðla. 

Tilkoma veraldarvefsins og minnkandi áhugi á tímaritum og dagblöðum hefur einnig haft 

áhrif á framgang blaðaljósmyndunar. Að lokum mun ég skoða hvaða farveg blaðaljósmyndun 

er komin í og leitast við að ráða í framtíð þessa starfsvettvangs. Ég mun velta því fyrir mér 

hvort blaðaljósmyndun sem fag sé að hverfa og ný starfsgrein að líta dagsins ljós.  

Starf blaðaljósmyndarans hefur breyst mjög mikið á síðustu tveimur áratugum. Sumir 

taka svo djúpt í árinni að segja að blaðaljósmyndun sé dauð, en er það svo? Fyrir tíma 

ljósmyndunar voru málaðar mannamyndir. Þegar franski málarinn Paul Delaroche (1797-

1856) sá fyrstu ljósmyndina sagði hann: „Frá og með deginum í dag er málaralistin dauð.“
1
 

Það hefur auðvitað sannast að sú er ekki raunin, en hefur sjálfsagt verið „dauði“ fyrir málara 

sem lifðu á „mannamyndamálun“. Þetta má yfirfæra á blaðaljósmyndun því þrátt fyrir allar 

þessu róttæku breytingar er varla hægt að lýsa yfir dauða blaðaljósmyndunar, því að 

veraldavefurinn og tækniframfarir hafa opnað nýja farvegi fyrir ljósmyndara til að koma 

sínum verkum á framfæri. En á sama tíma vakna spurningar um hvernig ljósmyndarinn geti 

tryggt sér laun og verndað rétt sinn á Netinu. Það hefur leitt marga blaðaljósmyndara til að 

snúa sér að öðru, eða laga sig að breyttum aðstæðum til að tryggja afkomu sína. En ef við 

tölum um endalok blaðaljósmyndunar tengist það frekar hruni hefðbundinna leiða í dreifingu 

en endalokum ljósmyndarinnar sjálfrar sem sjónrænnar leiðar til upplýsingar.
2
  

Mín tilgáta er sú að blaðaljósmyndun eins og hún var sé nánast liðin undir lok en 

önnur starfsgrein hafi fæðst í staðinn. Ég mun skoða álit erlendra sérfræðinga á þessu sviði, en 

einnig mun ég kanna sérstaklega hvaða skoðanir íslenskir blaðaljósmyndarar hafa á blaða-

ljósmyndun í fortíð, nútíð og framtíð.  

 

                                                           
1
 Vefsíða, Campell, David, Dead or alive? The state of photojournalism.  

2
 Nicoli, Marina og Nuccio, Massimiliano, The digital revolution and the cultural industries: new business 

strategies in photojournalism, bls.14-15. 
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1.2. Uppbygging  

Máli mínu til stuðnings hef ég lesið erlendar bækur um stöðu blaðaljósmyndunar fyrr á tímum 

og í dag, en auk þess skoðaði ég ýmsar greinar á netinu. Ég gluggaði í söguna og skoðaði 

einnig blaðaljósmyndun út frá heimspekikenningum Walter Benjamins (1892-1940) og Susan 

Sontags (1933-2004). Ég fletti tuttugu tölublöðum Morgunblaðins frá árinu 1991 til ársins 

2010 til að skoða svart á hvítu þær breytingar sem hafa orðið í blaðaljósmyndun og hvernig 

þróunin hefur verið. Ég taldi allar ljósmyndir sem birtust í þessum tuttugu tölublöðum (aðrar 

en auglýsingar) og greindi og flokkaði hverja þeirra og mun ég birta þær niðurstöður hér í 

máli og myndum. Til að fá sýn íslenskra blaðaljósmyndara um stöðu blaðaljósmyndunar fyrr 

og nú tók ég viðtöl við nokkra fremstu blaðaljósmyndara Íslands sem hafa unnið og/eða vinna 

á Morgunblaðinu. Viðtölin í heild birtast í viðauka. Í lokaorðum ritgerðarinnar eru niðurstöður 

hennar dregnar saman.   

 

2. Fræðileg umfjöllun 

1.1. Blaðaljósmyndin í sögunni 

Ljósmyndir eru sagnfræðilegar heimildir um veröldina eins og hún er og eru ómissandi þáttur 

í skrásetningu mannkynssögunnar. Ljósmyndin er oft mjög öflugt tæki til að sýna atburði og 

án hennar væru margir merkir atburðir heimssögunnar óskýrir og jafnvel huldir umheiminum. 

Ljósmyndarinn er ekki alltaf meðvitaður um það að ljósmynd hans muni verða söguleg 

heimild til framtíðar, en oft hafa þær mikil áhrif, eins og dæmin sanna. Myndavélin, í höndum 

góðra ljósmyndara, sýnir okkur umheiminn eins og hann birtist hverju sinni. Stundum fræðir 

hann, stundum skemmtir hann og stundum segir hann ósatt með myndum sínum en góðar 

ljósmyndir geta oft varpað ljósi á atburði heimsins. Ljósmyndavélin getur þannig verið tæki til 

að segja sannleikann eða til að blekkja og er það því undir ljósmyndaranum sjálfum komið. 

Góðir blaðaljósmyndarar reyna að fanga augnablik sem sýna oft atburði sem án ljósmyndar 

kæmu ekki fyrir sjónir almenningas, s.s. stríð, fátækt og hungursneyð.
3
 

Tuttugasta öldin er öld blaðaljósmyndunar. Myndir birtast fyrst í dagblöðum á seinni 

hluta nítjándu aldar, en þær ná aftur til ársins 1842 en þá birtust teiknaðar myndir í Illustrated 

London News. Fyrsta teiknaða myndin sem var prentuð af vél birtist árið 1880 og árið 1886 

birtust ljósmyndir eftir Paul Nadar (1820-1910) í blöðum í París. Blöðin fóru að keppast við 

að birta ljósmyndir og árið 1894 var settur á stofn í London fyrsti myndabankinn, The 

Illustrated Journals Photographic Supply Company. Þar var viðskiptavinum nú fyrst lofað 

                                                           
3
 Chapnick, Howard, Truth needs no Ally: inside Photojournalism, bls. 7-9. 
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myndum innan sólarhrings. Árið 1898 var stofnuð fréttaveitan, Bain News Service, af 

bandaríska ljósmyndaranum George Grantham Bain (1865-1944), en hann sendi ljósmyndara 

á vettvang atburða og seldi svo myndir þeirra blöðum víðs vegar um land. Þetta var í fyrsta 

skipti sem ljósmyndarar fengu greitt fyrir blaðaljósmyndir sérstaklega og má því segja að 

blaðaljósmyndarastéttin hafi þarna fæðst. Um aldamótin 1900 varð Lundúnablaðið The Daily 

Mirror leiðandi í notkun ljósmynda undir yfirskriftinni: See the world through the camera. 

Önnur blöð fylgdu í kjölfarið. Myndirnar drógu að sér lesendur og í kjölfarið auglýsendur og 

tímarit fóru að blómstra. Brátt tóku stjórnendur þessara blaða og tímarita eftir því að sumar 

sögur seldust betur en aðrar. Sögur af hörmungum ýmiss konar, flóðum, eldsvoðum, jarð-

skjálftum, skipsströndum og öðrum slysum voru vinsælustu fréttirnar, en þó voru það 

stríðsmyndir sem seldust best.
4
  

Myndir úr stríðum á þessum tíma voru ritskoðaðar og sýndu ekki alltaf það sem 

raunverulega var að gerast. Ljósmyndarar, sem vildu fá greiðan aðgang að vígstöðvum, þurftu 

að lúta þeim reglum að myndirnar yrðu að fara í gegnum síu ráðamanna til að fá grænt ljós á 

birtingu. Slíkt verklag var við lýði þegar fyrri heimsstyrjöldin skall á. Eftir stríðið fór blaða-

ljósmyndun að taka á sig form sem fag og var ljósmyndun í Berlín þar fremst í flokki. 

Ljósmyndarar voru vanir að taka myndir sem áttu að fylgja með fréttum, vera eins konar 

myndskreyting, en þarna varð sú breyting á að myndirnar urðu oft sjálfar að sögunum. Án 

þeirra var engin frétt. Þannig varð blaðaljósmyndun að fagi.
5
  

Árið 1936 keypti blaðakóngurinn Henry Luce (1898-1967) tímaritið Life og breytti því 

í vikulegt fréttablað með áherslu á blaðaljósmyndir. Þegar seinni heimsstyrjöldin hófst varð 

tímaritið Life leiðandi í birtingu mynda úr stríðinu. Blaðið réði 21 ljósmyndara frá ýmsum 

löndum til að mynda stríðið. Margir ljósmyndarar reyndu að feta í fótspor Robert Capa (1913-

1954) en hann var kallaður heimsins besti stríðsljósmyndari árið 1938 af breska tímaritinu 

Picture Post.
6
  Capa varð frægur fyrir ljósmyndir sínar úr borgarastyrjöldinni á Spáni (1936-

1939), en fyrir þann tíma höfðu önnur stríð einnig verið ljósmynduð. (Sjá mynd 1.)  

Á þessum tíma hafði tækninni fleygt fram og lesendum fjölgað mikið. Þegar þarna er 

komið sögu eru tímarit og dagblöð orðin daglegt brauð á heimilum fólks beggja vegna 

Atlantshafsins og með þeim komu stríðsmyndirnar. Á þessum tíma var myndavélin orðin 

minni og meðfærilegri en áður. Filmurnar urðu einnig ljósnæmari og gátu nú ljósmyndarar 

myndað bardagana á meðan á þeim stóð. Ekki þurfti lengur að bera risavaxnar myndavélar á 

                                                           
4
 Panzer, Mary, Things as they are, photojournalism in context since 1955, bls. 12. 

5
 Panzer, Mary, Things as they are, photojournalism in context since 1955, bls. 13.  

6
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 601.  
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þrífæti og flytja færanlegar myrkvakompur á hestvögnum heldur gátu nú ljósmyndarar legið í 

skotgröfunum með hermönnunum. Nú var hægt að mynda mitt í hringiðu stríðs. Robert Capa 

sagði við þessar aðstæður þá fleygu setningu: „ef myndirnar eru ekki nógu góðar, ertu ekki 

nógu nálægt,“ (If your pictures aren´t good enough, you aren´t close enough).
7
 

           Mynd 1. Robert Capa.  

 

  Aldrei áður í sögunni hafði lesandinn fengið myndir af stríði beint í æð. Í einu 

dagblaði stóð í myndatextanum: „Þú getur næstum fundið lyktina af byssupúðrinu.“
8
 Robert 

Capa og franski ljósmyndarinn Henri Cartier-Brasson (1908-2004) fóru til Sovétríkjanna til að 

ljósmynda handan við járntjaldið. Cartier-Bresson ferðaðist einnig til Asíu þar sem hann tók 

myndir sem sýndu samfélagið við endalok nýlendustefnunnar. Annar vanur stríðsljósmyndari, 

hinn breski George Rodger (1908-1995), myndaði mikið í Afríku. Capa, Cartier-Bresson og 

Rodger, ásamt þeim David Seymour (1911-1956) og William Vandivert (1912-1989) 

stofnuðu Magnum Photos árið 1947, stofnun sem síðar meir átti eftir að ráða til sín marga 

ljósmyndara í lausamennsku. Ljósmyndin í dagblaðinu sem sýndi stríð úti í heimi alveg 

einstakt fyrir fólk að sjá og upplifa. Hún sagði svo miklu meira en teikningin hafði gert áður, 

því hún bar með sér að einhver hefði raunverulega verið á staðnum. Á þessum tíma var litið 

svo á að myndin kæmi ekki frá „höfundinum“ sjálfum, heldur frá raunveruleikanum. Þannig 

var í raun álitið að hver sem er sem hefði verið á ákveðnum stað á ákveðnum tíma hefði náð 

                                                           
7
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 591.  

8
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 593. 
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svipaðri mynd.
9
 Tækifæri blaðaljósmyndarans voru mörg á þessum tímum þegar ekki var 

sjónvarp, og ekki einungis úr heimi stríðsljósmyndunar heldur voru staðir í heiminum enn 

ósnortnir og höfðu ekki verið festir á filmu. Einnig hafði almenningur áhuga á myndum af 

stjórnmálamönnum og fræga fólkinu. Í Bandaríkjunum á árunum milli 1940 og 1950 fóru 

myndaseríur (photo essay) að birtast í tímaritum og urðu vinsælar og var W. Eugene Smith 

(1918-1978) þar í fararbroddi, en Life tímaritið birti mikið af myndaseríum.
10

 Tímaritin 

kepptustu nú við að sýna mannlífið heima fyrir sem og frá hinum stóra heimi. Hinn svissneski 

ljósmyndari Robert Frank (1924) tók ljósmyndir af almenningi í Bandaríkjunum á árunum 

1955-1956 og gaf út mjög áhrifamikla bók árið 1958, The Americans. Sú bók varð upphafið 

að nýrri tegund af heimildaljósmyndun, en með myndum sínum vildi hann hreyfa við fólki, 

vekja það til umhugsunar, skapa umræðu og ögra viðurkenndum ímyndum í stað þess að 

upphefja þau án gagnrýninnar hugsunar. Næst komu götuljósmyndararnir Diane Arbus (1923-

1971) og Garry Winogrand (1928-1984) til sögunnar, en þau voru gagntekin af hinu 

furðulega; fólkinu á götunni og fólkinu á jaðri samfélagsins.
11

 

Stríð víðs vegar um heiminn héldu áfram að vera vettvangur fyrir blaðaljósmyndara og 

reyndust blöðunum góð söluvara. Blaðaljósmyndun hefur ekki stöðvað stríð, útrýmt hungur-

sneyð eða læknað sjúkdóma en hefur oft haft gífurleg áhrif á skoðanir almennings og stjórn-

valda. Ljósmyndir frá Víetnamstríðinu mótuðu marga Bandaríkjamenn og höfðu áhrif á 

hvernig stjórnvöld höguðu ljósmyndun Persaflóastríðins, svo dæmi sé tekið. Ljósmyndir hafa 

vakið almenning til umhugsunar um ástandið í heiminum; til dæmis áttu ljósmyndir af 

hungursneyðinni í Sómalíu sinn þátt í því að hjálp barst frá umheiminum. W. Eugene Smith 

(1918-1978) sýndi heiminum áhrif mengunar þegar hann tók myndir í Minamata í Japan, 

myndir sem sýndu vansköpun sem af henni hlaust, en eitruðu kvikasilfursefnasambandi hafði 

verið dælt í hafið, sem endaði í fæðu fólks í þorpi við Minimataflóa.
12

 Þessi mynd er ein af 

þessum sögulegu myndum sem greipast í huga manna og gleymast ekki.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 594. 

10
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 602. 

11
 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 603. 

12
 Panzer, Mary, Things as they are, photojournalism in context since 1955, bls. 12. 
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                 Mynd 2. W. Eugene Smith.  

 

Mynd af naktri stúlku sem hleypur skelfingu lostin eftir vegi í Víetnam eftir napalmárás, er 

önnur þessara mynda sem enginn getur gleymt. Ljósmyndarinn, Nick Ut, fangar þar allt í 

senn, örvæntinguna, sorgina, tilgangsleysi stríðs og sýnir svart á hvítu hvernig það bitnar á 

saklausum börnum.  

                   Mynd 3. Nick Ut.  

 

Annað dæmi um mynd sem breytti gangi sögunnar er mynd sem var tekin þegar 

Þjóðvarðlið Bandaríkjanna var sent til að stöðva mótmæli nemenda í Kent State University í 

Kent, Ohio gegn innrás Bandaríkjanna í Kambódíu í maí 1970. Mikil skelfing greip um sig 
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þegar þjóðvarðliðar hófu skothríð á mannfjöldann en fjórir nemendur lágu í valnum og níu 

manns slösuðust. John Filo (1948), ungur ljósmyndanemi, tók mynd af stúlku, frávita af 

angist, sem stóð yfir líki eins nemanda. Myndin sýndi almenningi svart á hvítu að Víetnam-

stríðið náði nú einnig til saklausra skólakrakka í þeirra eigin heimalandi og markaði upphafið 

að stríðslokum, ásamt öðru. Þetta er bara eitt dæmi af mörgum um blaðaljósmynd sem hefur 

haft áhrif á atburðarás sem markaði öldina, mynd sem sýndi bitran raunveruleika.  

             Mynd 4. John Filo. 

 

Fyrir myndina vann Filo til Pulitzer verðlauna.  

Víetnamstríðið var fyrsta stríð sögunnar sem var ljósmyndað í miklum mæli. Á undan 

því stríði sýndu ljósmyndir úr stríðum gjarnan hetjuskap hermanna. Myndir úr Víetnam-

stríðinu sýndu allt annað en hetjuskap og voru notaðar til að gagnrýna stríðið. Ljósmyndarar 

stríðsins fengu frjálsar hendur til að mynda hvað sem var af ráðamönnum sem upphaflega 

héldu að myndirnar myndu styðja þeirra málstað, en kom á daginn að þær vöktu önnur 

viðbrögð. Vegna þess fylgdust yfirvöld vel með því hvað var myndað í Persaflóastríðinu, en 

George H.W. Bush Bandaríkjaforseti vildi forðast það sem hann kallaði „another Vietnam“. 

Þannig var ljósmyndurum haldið frá því stríði eins og unnt var.  
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Í Íraksstríðinu voru reglur aðeins rýmkaðar en þó þannig að ljósmyndarar voru undir 

ströngu eftirliti ráðamanna og allt var vandlega ritskoðað áður en það var sent í birtingu. 

Þegar allt kom til alls voru áhrifamestu myndir Íraksstríðsins teknar af hermönnunum sjálfum, 

nánar til tekið í Abu Ghraib fangelsinu.
13

  

Fleira en stríð var myndað. Allt sem var manninum viðkomandi gat orðið að 

spennandi sögu. Tímaritin á 6., 7. og 8. áratugum síðustu aldar birtu vandaðar sögur í formi 

ljósmynda, en þá strax voru ljósmyndarar farnir að horfa meira til bóka og safna fyrir 

ljósmyndir sínar. Brazilíski ljósmyndarinn, Sebastião Salgado (1944) hefur nýtt sér báðar 

leiðir og birt sögur sínar um hungur í Eþíópíu og frá Rómönsku Ameríku í tímaritum, bókum 

og á sýningum. Fleiri og fleiri sem stunduðu heimildaljósmyndun, fóru þá leið að gefa út 

bækur, svo sem Gilles Peress (1946).
14

  

Hinn heimskunni ljósmyndari, Mary Ellen Mark (1940) hefur unnið að mörgum 

slíkum verkefnum, sem byrjuðu í tímaritum en enduðu síðar í bók. Árið 1981 myndaði hún 

vændiskonur í Bombay á Indlandi fyrir bandaríska tímaritið Geo. Verkefnið tók marga 

mánuði og skilaði það sér í mögnuðum myndum af þessu ömurlega hlutskipti kvennana. (sjá 

mynd 5) Tímaritið hafnaði myndunum fyrir að vera of hráar og sláandi, en þýska tímaritið 

Stern birti þær í september 1981. Síðar gerði Mary Ellen Mark bók sem bar nafn götunnar þar 

sem vændið var stundað: Falkland Road.
15

 Mary Ellen var upp á sitt besta þessi gullnu ár 

þegar tímaritin Life, Look, New Yorker og Fortune höfðu fjárráð til að senda ljósmyndara víðs 

vegar um heiminn að mynda lífið. „Þetta var frábær tími, ég var send út um allan heim. Það er 

mjög sorglegt að tímaritin séu liðin undir lok,“ segir Mary Ellen og bætir við, „tímaritin eru 

löngu hætt að biðja mig um að mynda af því ég labba ekki um og tek „instagram“ myndir. 

Þeir vilja núna bara sérstakan stíl, eins konar myndskreytingu og ég er ekki myndskreytari.“ 

Mary Ellen segir að það hafi verið auðveldara að fá aðgang til að taka myndir fyrir daga 

veraldarvefsins. Hún hefur myndað á ýmsum stöðum sem ekki má mynda nú á dögum, t.d. á 

geðsjúkrahúsum. „Nú gera allir sér grein fyrir mætti ljósmyndarinnar að nú þegar allur 

heimurinn er tengdur, geta allir séð myndina.“ Mary Ellen segir að það sé ekki í tísku að hafa 

áhuga á raunveruleikanum. „Það er ekkert eins ótrúlegt og raunveruleikinn,“ segir hún.
16

  

 

 

 

                                                           
13

 Panzer, Mary, Things as they are, photojournalism in context since 1955, bls. 16-17.  
14

 Frizot, Michel, A New History of Photography, bls. 607.  
15

 Panzer, Mary, Things as they are, photojournalism in context since 1955, bls. 224. 
16

 Úr upptöku frá Smithsonian safninu um Mary Ellen Mark. 
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                    Mynd 5. Mary Ellen Mark. 

 

Í kringum 1990 fór verulega að draga úr eftirspurn eftir metnaðarfullum blaða-

ljósmyndum, myndum sem varpa ljósi á hið raunverulega. Fyrsta stafræna vélin kom á 

markað 1988, „photoshop“ forritið leit dagsins ljós árið 1990 og veraldarvefurinn var orðin 

aðgengilegur almenningi um svipað leyti. Fyrsti síminn með myndavél kemur á markað árið 

2000. Með öllum þessum tækninýjungum breyttist landslagið í blaðaljósmyndun um heim 

allan.
17

 

 

2.2. Heimspekilegar vangaveltur 

  Myndavélin sem slík er algerlega hlutlaust tæki. Það er aðeins í höndum manneskju að 

hlutleysið hverfur og getur ljósmyndarinn auðveldlega hagrætt myndum sínum eins og hann 

vill. Ljósmynd er aldrei aðeins vélræn skrásetning. Í hvert sinn sem við horfum á ljósmynd 

erum við að sjá sýn ljósmyndarans sem tók myndina.
18

 Blaðaljósmyndarinn þarf sjálfur að 

fara eftir sinni siðferðilegu tilfinningu fyrir hvernig ljósmyndir hann vill taka og birta.
19

 Þetta 

gildir jafnframt um hversu mikið hann „má” breyta myndum í tölvunni, en margir nota eins 

konar þumalputtareglu að breyta ekki meir en hægt var að gera í gamla daga í myrkvakompu. 

Margir list- og sagnfræðingar sáu hvernig þessi nýja staða sem kom upp við stafrænu 

byltinguna endurspeglaði hugmyndir Walters Benjamins um áhrif ljósmyndarinnar á hið 

handgerða verk en um það skrifaði hann í ritgerð sinni Listaverkið á tímum fjöldaframleiðlsu 

sinnar árið 1936. Margir fræðingar líktu tímum fjöldaframleiðslunnar við þessa nýju tíma 
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 Vefsíða: http://photo.net 
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 Berger, John, Ways of seeing, bls. 10.  
19

 Stewart, Todd, Photography in the age of electronic imaging, bls. 4-5. 
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tölvuvæðingar, og sáu þar margt sem var líkt.
20

 Benjamin, sem skrifaði ritverk sitt fyrir 

næstum 80 árum, setti fram tvær tilgátur um mikilvægi þess að ljósmyndun og kvikmyndun 

var nú (árið 1936) aðferð til fjöldaframleiðslu. Fyrsta tilgátan var um völdin sem þessi nýja 

tækni bjó yfir til að fjölfalda myndir. Hin tilgátan var um hvernig ljósmyndavélin og kvik-

myndatökuvélin, bæði með kyrrstöðu og hreyfingu, gátu endurspeglað hinn raunverulega 

heim. Þessar tvær hugmyndir voru nú yfirfærðar á áhrif tæknivæðingarinnar á ljósmyndun. 

Benjamin bendir á að vélræn fjölföldun þýddi „mörg eintök sem lifðu sér lífi“. Hann segir að 

þessar fjölfaldanir væru ekki falsanir, heldur sjálfstæðar afurðir tækninnar. Áður var myndin 

eða málverkið bara til í einu eintaki á einum stað, en með þessari tækni var nú hægt að sjá 

sömu mynd á mörgum mismunandi stöðum samtímis af alls kyns fólki í alls kyns aðstæðum. 

Vitneskja um verkið var nú ekki bundin við að vera nálægt upprunalega verkinu og túlkun gat 

auðveldlega breyst þar sem nú var hægt að bera það saman við önnur eða skoða það í öðru 

ljósi en upprunalega hafði verið ætlað. Með fjölföldun var menningin orðin færanleg.
21

 Þegar 

öllu er á botninn hvolft er fjöldaframleiðslan smækkunartæki sem hjálpar fólki að ná valdi yfir 

verkunum.
22

 Nú var það ljósmyndin sjálf sem gekk í gegnum svipað ferli þegar henni var 

breytt, margfölduð eða breytt í stafrænt form, geymd á tölvutæki formi og send á milli með 

tölvutækninni. Upp kom sú hugmynd hvort nú væri önnur bylting í sjónrænni menningu á 

ferðinni, sem myndi taka yfir það hlutverk sem ljósmyndunin hafði á tímum fjölföldunarinnar 

eins og Benjamin lýsti.
23

  

                       Það er jú annars konar veruleiki sem sést í gegnum myndavélina en sem birtist 

beru auganu; annars konar vegna þess að í stað rýmis sem er þrungið mannlegri 

vitund kemur rými sem einkennist af hinu ómeðvitaða. Við vitum til dæmis í 

grófum dráttum hvernig fólk gengur en við höfum ekki hugmynd um hvernig 

fólk ber sig að það sekúndubrot sem það er í þann veginn að taka skrefið. 

Ljósmyndin sýnir okkur það með hjálpartækjum sínum: lýsingartíma og 

stækkun.
24 

 Ímynd veruleikans hefur á suman hátt tekið völdin. Fólk horfir ekki lengur á atburði 

eða heiminn sjálfan, heldur starir á bakið á myndavélum eða símum og skoðar heiminn í 

gegnum rammann. Þar með upphefjum við ímyndina frekar en hið raunverulega, við fletjum 

það út á litlum ferköntuðum skjá og virðumst taka myndina fram yfir raunveruleikann.
25

 

Susan Sontag (1933-2004), bandarískur rithöfundur og kvikmyndagerðamaður skrifaði mikið 
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um ljósmyndun. „Myndatakan hófst árið 1939 og síðan þá, virðist manni, hefur svo að segja 

allt verið ljósmyndað. Þessi óseðjandi græðgi myndavélaraugans breytir svo því með hvaða 

hætti innilokun okkar í hellinum, heimi okkar, er skilyrt. Ljósmyndarar breyta hugmyndum 

okkar um hvað sé þess virði að horfa á og hvað við höfum rétt til að skoða. Það er til málfræði 

og, það sem meira er, siðfræði sjónarinnar. Loks, og það er stórfenglegasta framtak ljós-

myndarinnar: hún ljær okkur þá tilfinningu að við getum geymt allan heiminn í höfðinu – eins 

og hann væri safn af myndum.“
26

 Sontag segir að ljósmyndavélin sé hinn fullkomni armur 

meðvitundarinnar þegar maður vill helga sér eitthvað, en ljósmyndin er reynsla sem hefur 

verið fönguð. „Að taka ljósmynd er að helga sér hlutinn sem er myndaður. Það þýðir að 

maður tengist heiminum á þann hátt að manni finnst maður öðlast þekkingu – og þar með 

vald,” segir hún og bætir við: „Ljósmyndir virðast fremur vera brot af heiminum en að þær 

segi eitthvað um hann; eins konar minjagripir veruleikans sem hver sem er getur búið til eða 

eignast.”
27

 En Sontag telur að ljósmyndin sé aðeins takmörkuð spegilmynd veruleikans og 

segir þær vera á gráu svæði milli sannleika og listsköpunar. „Jafnvel þótt ljósmyndarar líti á 

það sem hlutverk sitt að endurspegla veruleikann séu þeir bundnir þöglu valdboði smekks og 

samvisku.” 
28

 Þannig er það alltaf túlkun ljósmyndarans sem hefur áhrif á myndina og telur 

Sontag að ljósmyndir séu alveg jafn mikil túlkun eins og teikningar og málverk.
29

 “Á 

endanum verður reynsla og ljósmyndun eitt og hið sama, og þáttaka í opinberum viðburði 

verður alltaf meir og meir það að skoða ljósmyndir af þessum viðburði. Rökvísasti fagur-

fræðingur 19. aldar, Mallarmé, sagði eitt sinn að allt í heiminum væri til svo það mætti enda á 

bók. Í dag eru allir hlutir til svo þeir megi enda á mynd.”
30

 Löngum hefur verið trúað að 

ljósmyndatæknin búi yfir einhverju göldróttu. „En ljósmynd er ekki aðeins lík fyrirmyndinni, 

tileinkuð fyrirmyndinni. Hún er hluti af og framlenging af fyrirmyndinni og áhrifamikil aðferð 

við að eigna sér hana, ná valdi yfir henni,” segir Sontag. Margir líta svo á að ljósmyndir séu 

eignataka í margvíslegum skilningi, en eiginleikar einstakra hluta eru yfirfærðir á ljós-

myndina.
31

 „Ljósmyndir fela í sér gervieignartöku; á fortíðinni, samtímanum, jafnvel 

framtíðinni.“
32
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29

 Sontag, Susan, Að sjá meira, bls. 40.  
30

 Sontag, Susan, Að sjá meira, bls. 58.  
31

 Sontag, Susan, Að sjá meira, bls. 62-63.  
32

 Sontag, Susan, Að sjá meira, bls. 74.  



  

23 
 

2.3. Hlutverk blaðaljósmyndarans 

Blaðaljósmyndari er talinn hafa það hlutverk að skrásetja atburði og segja sögur með myndum 

til birtingar. Þannig á blaðaljósmyndarinn að vera augu almennings á þeim stöðum þar sem 

óréttlæti og ofbeldi eiga sér stað. Hann þarf að geta unnið hratt og komið myndum sínum 

strax til skila.
33

 Þrátt fyrir að ljósmyndarinn taki myndina á sinn hátt, er ljósmyndin engu að 

síður talin sönnun á því að atburðurinn hafi átt sér stað. 

Margar ljósmyndir hafa leitt til þess að almenningur og ríkisstjórnir hafa brugðist við 

og reynt að bæta bágborið ástand. Þannig hafa ljósmyndir verið áhrifamikil tæki þegar orð 

hafa ekki dugað. John Swarkowski (1925-2007), safnstjóri ljósmynda hjá Nútíma Listasafni 

New York borgar (MoMa), hefur sagt að ljósmyndir væru gluggar heimsins, gluggar sem við 

verðum að horfa í gegnum til að sjá hvað er að gerast í heiminum, það sé siðferðisleg skylda 

okkar sem þjóðfélagsþegna.
34

  

Þorvaldur Örn Kristmundsson (1970), fyrrverandi blaðaljósmyndari Morgunblaðsins 

segir: „Hlutverk blaðaljósmyndarans er að skrásetja söguna, taka þátt í atburðum sam-

félagsins, mynda þá, en fyrst og fremst eru þeir í vinnu hjá fyrirtæki sem gefur út blað sem 

kemur þessum myndum á framfæri. Hans hlutverk er raunverulega að fara eftir stefnu 

blaðsins þó að hið ákjósanlega væri að hann myndi mynda allan samtímann. Það fer þá alveg 

eftir blaðinu, eða fjölmiðlinum, hvað hann er að mynda. Það er bara málið í dag. Flest blöð 

eru að mynda helstu viðburði en ekki endilega samfélagið í heild sinni vegna þess að þau hafa 

ekki pening og mannafla til að standa í því,” segir Þorvaldur. Spurður um samfélagslegt 

hlutverk ljósmyndarans svarar Þorvaldur á þá leið að það væri auðvitað ákjósanlegast að 

hlutverkið hefði samfélagslegt gildi. „Mér finnst það, en þetta er rekið sem fyrirtæki, og það 

er það sem ég er alltaf að segja, þegar ljósmyndarar eru að kvarta yfir því að þeir megi ekki 

mynda þetta og hitt, segi ég alltaf: þetta er fyrirtæki! Ef þið ætlið að láta gott af ykkur leiða 

verðið þið að gera það fyrir utan vinnuna, í frítímanum. Blaðaljósmyndun sem slík er bara 

atvinna þar sem ljósmyndarar eiga að sækja það efni sem stefna blaðsins býður upp á. Þetta er 

bara svo rosalega kalt.”
35

  

Margir ljósmyndarar í dag telja að þeir geti ekki stuðlað að neinum þjóðfélags-

breytingum lengur með myndum sínum og hafa spurt sig hvort að ljósmyndir geti hjálpað 

einhverjum. Siðferðileg gildi blaðaljósmyndarans hafa verið líkt og hjá blaðamönnum, að 

viðhalda siðferði og hlutleysi, vinna í þágu samfélagsins, vinna hratt og sýna sjálfræði. Innan 
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blaðaljósmyndarastéttarinnar er áhersla oft lögð á hlutleysið og er það vegna þeirrar sérstöðu 

sem ljósmyndin hefur í nútíma samfélagi. Að sýna heiminn með myndum er oft mun áhrifa-

meira en að segja frá því í texta.
36

 Mörg dæmi hafa birst okkur á síðustu árum og áratugum 

þar sem spurt er hvort blaðaljósmyndarinn eigi að vera hlutlaus áhorfandi eða hvort hann eigi 

að skerast í leikinn. Eitt frægasta dæmið er þegar suðurafríski blaðaljósmyndarinn Kevin 

Carter (1960-1994) myndaði litla stúlku í Súdan sem var við dauðans dyr, þar sem hræ-

gammur beið átekta. Myndin birtist í New York Times þann 26. mars árið 1993 og varð 

ákaflega umdeild. Carter hlaut hin eftirsóttu Pulitzer verðlaun fyrir hana. Hann kaus að taka 

myndina frekar en að bjarga barninu og uppskar fyrir það mikla gagnrýni. Hann taldi að hann 

væri þarna til að mynda og koma þeim myndum á framfæri og sagði að svo mörg börn hefðu 

orðið þarna hungurmorða, að ómögulegt hefði verið fyrir hann að bjarga þeim öllum. Hann 

taldi það vera sitt hlutverk að sýna heiminum hvað væri að gerast svo hægt væri að koma 

fólkinu til hjálpar. Annar ljósmyndari og samlandi hans frá Suður Afríku, Paul Velasco (1961) 

benti á að þessi mynd hafi orðið til þess að setja hörmungar í Súdan á heimskortið og stuðla 

að breytingum. Carter framdi sjálfsmorð í júlí 1994, en hann var þjakaður af stríði og 

hörmungum.
37

  

                Mynd 6. Kevin Carter.  

 

 

Margar spurningar vakna um hlutverk blaðaljósmyndarans. Margir velta því fyrir sér 

hvort ljósmyndir geti hjálpað þjáðum þjóðum, komið á réttlæti, lýðræði og friði. En margar 
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spurningar vakna við að mynda stríð og hörmungar. Hver er réttur þeirra sem myndaðir eru? 

Ætti að merkja myndir eftir því hvort þær eru raunverulegar eða sviðsettar? Eiga ljósmyndarar 

að grípa inn í eða ekki? 

Sontag segir að starf blaðaljósmyndarans sé siðferðilega tvíeggjað, þar sem hlutverk 

hans er að halda sig til hlés og grípa ekki inn í atburðarásina, „jafnvel þótt fólk sé að murka 

lífið hvert úr öðru”.
38

 Hún segir að ljósmyndun sé í eðli sínu athöfn sem feli ekki í sér beina 

íhlutun. „Sá sem grípur inn í atburðarásina, getur ekki myndað; sá sem tekur myndir, grípur 

ekki inn í atburðarásina,” segir hún og með því bendir hún á hversu siðferðislega erfitt starfið 

getur reynst.
39

 

 

2.4. Stafræna byltingin og veraldarvefurinn 

Stafræna væðingin hefur tekið öll völd hvort sem fólki líkar betur eða verr. Það hefur áhrif á 

allt samfélagið og á það hvernig við högum okkur, hvernig við lesum, hlustum og sjáum, og 

hvernig við tökum myndir.
40

 Árið 2007 var áætlað að teknar hefðu verið 250 milljarðar 

stafrænna ljósmynda og nærri milljarður af símum með myndavélum væru í umferð í 

heiminum. Yfirmaður hjá Reuters spurði sig: „hvað ef allir í heiminum ynnu hjá mér í lausa-

mennsku?“
41

 Fátt hefur haft jafnmikil áhrif á blaðaljósmyndun og stafræna byltingin. Í dag 

þarf blaðaljósmyndarinn að endurskoða allt starf sitt í ljósi breyttra starfsskilyrða.
42

 

Skilningur manna á blaðaljósmyndun á 20. öldinni var sá að ljósmyndir birtust í 

prentmiðlum ásamt texta með það að markmiði að miðla vitneskju um raunveruleikann. 

Breytingar hafa átt sér stað með nýrri tækni á hverjum tíma. Upphaf breytinga má rekja til 

tíunda áratugarnins þegar myrkvakompur fóru að týna tölunni og viku fyrir tölvutækninni og 

gömlu filmuvélarnar viku fyrir hinum nýju stafrænu myndavélum. Stafræna tæknin 

auðveldaði blaðaljósmyndurum að koma myndum hratt og örugglega til skila strax frá 

staðnum þar sem atburðurinn gerðist. Stafræna byltingin ásamt veraldarvefnum hefur gert það 

að verkum að hægt er að fylgjast með atburðum stuttu eftir að þeir gerast eða jafnvel á 

rauntíma. Myndbandið er nú farið að leysa ljósmyndina af hólmi í mörgum tilvikum þar sem 

netið býður upp á þann möguleika. Farsímar leika stórt hlutverk í dag í öflun fréttamynda, en 

allur almenningur er nú með myndavél í farsíma sínum. Blaðaljósmyndari í dag þarf að vera 
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fjölhæfari en áður. Þannig er hægt að hugsa sér að blaðaljósmyndun sem slík sé á undanhaldi 

en í staðinn kemur fag sem mætti kalla sjónræna fréttamennsku (visual journalism eða visual 

reportage) og blaðaljósmyndarinn gæti kallast stafrænn fréttamaður (digital journalist).
43

  

Með stafrænu tækninni er auðvelt að falsa myndir og er fólk farið í auknum mæli að 

tortryggja ljósmyndir og sannleiksgildi þeirra. Auðvelt er að breyta myndum í tölvu, skera 

burt fólk, breyta útliti þess, teygja það og toga á alla kanta. Fyrir tuttugu árum, þegar fyrst var 

hægt að breyta ljósmyndum með tölvutækni, var farið að íhuga hvaða áhrif það myndi hafa á 

framtíðina í fjölmiðlum. Gert Z. Nordström (1931), sænskur prófessor í fjölmiðlafræðum, 

skoðaði ljósmyndina í þessari nýju stöðu sem hún var þarna komin í og sá strax að um þetta 

leyti fékk ljósmyndin í dagblöðum öðruvísi hlutverk. Hann lýsir því þannig að ljósmyndin 

hafi náð að vera eins og skrifaður texti; það er hægt að segja sannleikann og segja ósatt nú 

einnig með því að breyta ljósmynd. Nú er ljósmyndin orðin jafnfætis hinum skrifaða texta að 

þessu leyti, segir Nordström.
44

 Myndlæst fólk í hinum vestræna heimi veit að myndum úr 

heimum tískunnar og fræga fólksins er oft á tíðum breytt, en þegar um fréttamyndir er að 

ræða, býst fólk ekki við slíkum tilfæringum. Oft þarf aðeins smávægilega breytingu á mynd til 

að gjörbreyta þeim skilaboðum sem er verið að koma til skila. Dæmi um það er mynd af 

Saddam Hussein Íraksforseta sem birtist annars vegar á forsíðu Time í ágúst 1990 og hins 

vegar á forsíðu The New Replublic mánuði síðar.  

Sama ljósmynd er greinilega notuð en á seinni myndinni er búið að skera yfirvara-

skegg Husseins þannig það minni á skegg Hitlers. Einnig er textinn á fyrri myndinni: Iraq on 

the March, en á seinni myndinni stendur með eldrauðum stöfum skrifað: Furor in the Gulf.
45

 

Fólki fannst þetta of langt gengið og var gagnrýnt víða, meðal annars af John Berger (1926), 

rithöfundi og listagagnrýnanda. Hann gagnrýndi harðlega að myndum væri breytt í áróðurs-

skyni rétt áður en stríð hæfist. Flestir geta verið sammála Berger, því fólk vill að fréttamyndir 

sýni sannleikann. Ef myndin af Hussein hefði verið skopmynd hefði okkur þótt í lagi að 

teikna Hitlerskegg á hann, en það gilda önnur lögmál um ljósmyndina.
46

 Við verðum að geta 

treyst á ljósmynd í blaði til þess að myndin geti verið hluti af sögunni og skapað umræðu.           
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Mynd 7.                     

            

 

    Það var í raun tvennt sem gerðist þegar stafræna byltingin hélt innreið sína, annars 

vegar breyttist „analog“ í „digital“ og hins vegar varð veraldarvefurinn að nýrri samskiptaleið. 

Framleiðslan í dagblaðarekstri breyttist í kjölfarið, nú kosta góðar myndavélar minna og 

hraðinn í framleiðslunni er allur mun meiri með aukinni tölvutækni. Þannig getur ljósmyndari 

núna tekið mynd og verið búinn að senda hana nánast um leið til ritstjórans og þar með eru 

margir „milliliðir“ óþarfir, eins og framköllunarfólk, myndstjórar og jafnvel hönnuðir 

blaðsins. Ljósmyndarinn sér um að taka myndina, laga hana til, setja við hana texta og senda 

beint inn í myndavef blaðsins. Á sama tíma eykst streymi ljósmynda frá leikmönnum sem 

taka myndir og senda til blaðanna. Þannig verður virði myndanna allt í einu mun minna þar 

sem framboðið er orðið svo mikið. Ritchin telur að vandamál sem ljósmyndarar og 

myndstjórar standa nú frammi fyrir á þessum stafrænu tímum séu að mestu persónuleg og 

siðferðisleg. Þeim hefur verið hent út í þennan nýja óheiðarlega og svikula heim tækninnar 

þar sem að sannleikur og heilindi eru erfiðari viðfangs.
47

 Mismunandi viðhorf hafa birst við 

það að ljósmyndin varð stafræn. Sumir hafa fagnað þessum breytingum og telja að myndin 

hafi losnað úr viðjum hins gamla, aðrir talið að gildum og aðferðum ljósmyndunarinnar sé 

ógnað.
48

  

Margir íslenskir blaðaljósmyndarar hafa sterkar skoðanir á þessu máli. „Stafræna 

væðingin drap fagið, hún eyddi blaðaljósmyndaranum, en hún bjó til nýtt starf, sem felur í sér 

meiri margmiðlun. Skrif, vídeó, ljósmyndir allt í bland. Hún felur í sér nýja möguleika. Ég tel 

að blaðaljósmyndarar verði bara að aðlagast þessu og taka sig á í að skrifa og vinna þetta á 

annan hátt,” segir Þorvaldur. „Það er svo miklu meiri hraði í dag, maður getur ekki vandað sig 
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eins og maður gerði. Þetta snýst meira um hraðann en gæði,” segir hann. „Netið snýst um að 

fá myndina sem fyrst.” Árni Sæberg, ljósmyndari á Morgunblaðinu segir starfið hafa breyst 

gífurlega frá því að hann hóf störf um miðjan níunda áratuginn. „Við tókum allt á filmu, fram-

kölluðum þær og stækkuðum myndir í myrkvakompu. Það var auðvitað ekkert net þannig það 

var alveg hægt að geyma fréttir í einhverja daga,” segir Árni og hlær, „núna þarf þetta að fara 

strax af stað á netið.”  

Heimskunnur ljósmyndari, James Nachtwey (1948), fékk styrk hjá TED
49

 til að mynda 

áhrif berkla í heiminum, en verkefnið tók 18 mánuði og fór hann um víða veröld. Einn 

tilgangur hans var að sýna fram á að alvöru blaðaljósmyndun gæti þrifist á þessum nýju 

stafrænum tímum. Myndirnar úr því verkefni eru áhrifamiklar og eru til þess ætlaðar að safna 

peningum til rannsókna og lækninga á berklum. Nachtwey fann þarna leið til að segja sína 

sögu á sinn hátt á tímum stafrænna mynda, og gerði það vel.
50

  

                     Mynd 8. James Nachtwey. 

 

Veraldarvefurinn er hinn nýi vettvangur ljósmynda. Þar er hægt að birta óteljandi 

myndir af ýmsum atburðum og á þeim vettvangi nær ljósmyndin augum fleiri, en getur aftur á 

móti drukknað í hafsjó annarra mynda. Veraldarvefurinn er einn hrærigrautur mynda og 

flestar týnast þær í þeirri hringiðu þannig að góðar myndir týnast að sjálfsögðu líka í hafi 

lélegra mynda. En áhorfendahópurinn getur vissulega verið stór á meðan að bæði dagblöð og 

ljósmyndasöfn hafa aðeins takmarkaðan hóp áhorfenda. 
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Við erum öll ljósmyndarar núna, var yfirskrift sýningar í Sviss árið 2007, en þar voru 

sýndar 50 þúsund myndir eftir fólk sem sendi þær inn með tölvupósti. Ljósmyndunum 50 

þúsund var varpað á vegg í tölvumyndasýningu, en einnig voru hundrað myndir valdar 

vikulega til að prenta út og sýna á veggjum safnsins. Það sem vakti undrun safnstjórans, Bills 

Ewing, var að ekki fleiri myndir hefðu borist þessu virðulega ljósmyndasafni. Ef til vill var 

ástæðan sú að fólki finnst ekki lengur það þurfa söfn sem vettvang fyrir ljósmyndir sínar 

þegar það hefur netið, þar sem mun fleiri geta séð myndirnar þeirra. Að sýningu lokinni settu 

flestir myndirnar sínar á „flickr“ -síður, og náðu til fleiri áhorfanda þar en nokkurn tímann á 

safninu. Einn ljósmyndari sem þar sýndi, Noah Kalina (1980), birti sjálfsmyndir á youtube 

myndbandi, teknar daglega í sex ár og fékk sú sýning yfir 5,5 milljónir heimsókna strax áður 

en sýningin opnaði, en ef athugað er nú (2015) eru heimsóknirnar komnar í 25 milljónir.
51

 

Þetta sýnir svart á hvítu mátt netsins til dreifingar á ljósmyndum.  

Nú þegar netið er aðgengilegt nánast öllum og auðvelt að koma myndum á framfæri, 

eru kröfurnar að læra ljósmyndun að minnka. Fyrir þann litla hóp fólks sem enn kýs að reyna 

fyrir sér í blaðaljósmyndun eru margar hindranir í veginum og þurfa það að laga sig að þessari 

þróun frá blaði til tölvuskjás. „Menn væla og skæla út af þessu,“ segir Ragnar Axelsson, 

ljósmyndari á Morgublaðinu. „Stafræna væðingin eyðilagði ljósmyndun segja margir, og það 

er rétt að mörgu leyti, sérstaða ljósmyndunar hvarf, myrkvaherbergin og öll sérkunnáttan er 

horfin. Þú þarft þetta ekkert lengur, nú hefur síminn þinn myndavél sem getur tekið fína mynd 

og þetta er það sem blöðin eru að nota í dag. Þetta er hluti af ástæðunni fyrir því að búið er að 

reka fullt af ljósmyndurum af því að blöðin bara vilja fá símamyndir. Gæðin verða ekkert þau 

sömu en þeim finnst það bara nóg. Þar til að stjórnendur átta sig á því að lesendur vilja fá 

eitthvað flottara. Þetta er bara þróunin. En stafrænu myndavélarnar í dag eru svo flottar, 

maður öðlast bara nýtt líf að mynda á þetta, þó ég sé af þessum gamla skóla. Ef ég ætla að 

vera svo mikill þverhaus og þverskallast við þessari þróun þá get ég alveg eins hætt. Ég geri 

ekkert síðri ljósmyndir á stafræna vél en ég gerði á filmuvél. Maður verður bara að taka þessa 

tækni og nýta hana, það er bara kominn annar grundvöllur. Menn verða bara að gera sín eigin 

verkefni. Bækurnar mínar urðu til af því ég fékk ekkert að gera á Mogganum sem ég vildi 

gera.“
52

 

Einar Falur Ingólfsson, ljósmyndari og blaðamaður á Morgunblaðinu, segir að 

stafræna byltingin hafi gjörbreytt vinnuumhverfi blaðaljósmyndara. „Það eru margar hliðar á 
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því máli, en kannski fyrst og fremst koma menn efni miklu fljótar frá sér, hraðinn verður 

meiri, en um leið kemur þessi vondi fylgifiskur, að kröfur um gæði minnka,” segir hann. 

„Stafræna byltingin er að mörgu leyti stórkostlegt fyrirbæri. Gæði vélanna hafa aukist 

gríðarlega á síðustu árum og hafa náð gæðum filmuvélanna og eru nú komnar fram úr þeim, 

og þar er vinnuumhverfið mjög breytt, þetta eru miklu betri tæki en áður. En krafan sem ég vil 

gera til framúrskarandi fréttamanna, hvort sem þeir skrifa eða mynda, er að þeir geri hluti vel, 

en því miður er fjárhagurinn þannig að þeir fá ekki að vinna þannig.”
53

 

 

2.5. Trúverðugleiki mynda 

Spurningar hafa vaknað um það hvort tölvan og stafræn væðing mynda hafi stuðlað að 

endalokum sakleysis og trúverðugleikans. Í 150 ár hafa menn trúað á að ljósmyndin sýni 

heiminn á sannan hátt. Þó að sú trú hafi á mörgu leyti verið fölsk, þá hafði ljósmyndin það 

umfram aðrar greinar að henni fylgdi ákveðinn sannleikur.
54

 Ritchin telur að eftir að 

ljósmyndin varð stafræn, hafi trúverðugleiki mynda horfið. „Tímabil trúverðugleika 

ljósmyndarinnar er liðinn“, segir Ritchin. „Ljósmyndir hafa alltaf getað sýnt hluti sem ekki 

voru sannir, en gátu einnig sýnt sannleikann a.m.k. að hluta til.“
55

  

Velski blaðaljósmyndarinn, Philip Jones Griffith (1936-2008) er sama sinnis og saknar 

gömlu tímanna. „Vandamálið við stafrænar myndir er ótrúverðugleiki þeirra. Það má segja að 

ljósmyndun sé eins og stjarna sem skaust upp á himininn á 20. öldinni og hrapaði svo, hún 

kom og svo fór hún. Það er svo auðvelt að eiga við og breyta ljósmyndum. Við skulum vona 

að það verði einhver viðbrögð við þessu. Og að við snúum aftur til þess að taka alvöru myndir 

á alvöru filmu, og fólk mun segja, já, þetta er alvöru, þetta gerðist raunverulega,“ segir hann.
56

 

Griffith tengir það gamla við trúverðugleika og hið nýja við ótrúverðugleika og er það algengt 

sjónarmið. Þannig má nú eftir að ljósmyndin varð stafræn, hugsa sem svo að annað hvort er 

ljósmynd raunveruleg eða skálduð, líkt og er í bókmenntum.
 57

 Þýski kvikmynda-

gerðarmaðurinn Wim Wenders (1945) segir þetta um framtíðina: „Hin stafræna mynd hefur 

skemmt trúverðugleika ljósmynda fyrir fullt og allt. Við lifum nú á tímum þar sem enginn 

getur sagt hvort mynd sé sönn eða fölsuð. Þær eru allar orðnar svo fallegar og óvenjulegar og 
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með hverjum deginum færast þær meir og meir inn í heim auglýsinga. Fegurð þeirra, líkt og 

sannleikur þeirra, er að ganga okkur úr greipum. Brátt munu þær skilja okkur eftir blind.“
58

 

Það hefur oft verið deilt um sannleikann í ljósmyndum. Það að laga myndir og breyta 

og að eiga við ljósmyndir á ýmsan hátt hefur verið óaðskiljanlegur hluti af sögu ljós-

myndunar. Löngu fyrir tíma stafrænu tækninnar var algengt að ljósmyndarar breyttu myndum 

sínum. Bara það að sníða myndina til gat breytt öllu. Það er þó ekki bein fölsun, en sýnir oft 

ekki allan sannleikann. Hvernig ljósmyndarinn rammar inn myndina sína er hans túlkun á 

atburði og auðvelt er að hagræða sannleikanum. Segjum til dæmis að boðað sé til mótmæla á 

Austurvelli og þar mæta fimmtíu manns sem standa víðs vegar um túnið. Hægt er að taka 

mynd sem sýnir hversu margir þar eru. En einnig er hægt að taka mynd frá öðru sjónarhorni 

og á annan hátt þannig að þar virðast miklu fleiri vera viðstaddir. Margir hlutir geta haft áhrif 

á hvernig myndin kemur til með að líta út; hvernig hún er „römmuð“ inn, hvernig hún er lýst, 

hvaða ljósop er notað, hvaða hraði er notaður. Allt þetta geta talist aðgerðir til að breyta 

sannleikanum eða að reyna að sýna hann í því ljósi sem ljósmyndarinn sér hann.
59

 Það er 

ekkert til sem heitir hlutlaus ljósmyndari, myndin er alltaf hans túlkun.    

  Myndir hafa verið lagaðar í myrkvakompu allt frá upphafi, en augljóslega er nú 

auðveldara að breyta myndum þegar þær eru unnar í tölvu. Oft þarf að varast að skera myndir 

af ýmsum ástæðum. Ágætis dæmi er þegar ónefndur ljósmyndari tók mynd af Ólafi Ragnari 

Grímssyni, forseta Íslands, ásamt fleirum. Á myndinni var einnig ókunnug kona sem enginn 

virtist þekkja. Þar sem ekki var hægt að setja nafn konunnar undir myndina var hún „skorin“ í 

burtu. Seinna kom í ljós að þetta var fyrsta myndin sem var tekin af þeim Ólafi og Dorrit 

forsetafrú. Þarna missti blaðið af góðu „skúbbi“. Oft á tíðum koma upp skemmtileg atvik 

þegar myndum er breytt í gríni. Ragnar segir frá einu slíku atviki. Hann var að taka hópmynd. 

Það var alveg sama hvaða ramma hann skoðaði, alltaf var einn maður „alveg eins og hálfviti“ 

á myndinni. Hann og samstarfsmaður hans ákváðu að taka augu úr annarri konu á myndinni 

og skipta á þeim og augum mannsins og fengu síðan tennur að láni annars staðar og settu þær 

upp í manninn. Svo hlógu þeir að öllu saman og skruppu í kaffi. Á meðan þeir voru í kaffi 

kom blaðamaðurinn og náði í myndina úr tölvunni og skellti henni í blaðið. Daginn eftir var 

hringt og spurt eftir Ragnari. Það var sonur mannsins. Ragnar vissi upp á sig skömmina og 
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beið eftir skömmunum. Þá heyrðist á línunni: „Heyrðu, við systkinin höfum bara aldrei séð 

svona góða mynd af pabba, getum við fengið kópíu?“
60

 

 

2.6. Símamyndir  

Talið er að til séu a.m.k. 5 milljarðar farsíma í heiminum (2013) og að 83% af þeim séu með 

myndavél. Einnig er talið að 90% af mannkyninu hafi einungis tekið mynd á farsíma.
61

 Fred 

Ritchin segir að verið sé að drekkja fólki með símamyndum en á hverjum tveimur mínútum 

eru teknar fleiri myndir en teknar voru á allri 20. öldinni.
62

 Margir spyrja sig að því hvort 

blaðaljósmyndarar séu yfir höfuð nauðsynlegir þar sem allir eru með myndavél í símanum 

sínum. Deilt er um ágæti þess að birta símamyndir í dagblöðum. Þær eru oft mikilvægur 

vitnisburður um að eitthvað hafi átt sér stað eins og þegar þrjátíu óbreyttir borgarar létu lífið 

árið 2008 í Afganistan, en bandarísk yfirvöld höfðu neitað því þar til símamyndir tóku að 

berast.
63

 Myndirnar eru vissulega mikilvægur þáttur í sögulegu tillliti og eiga heima í fjöl-

miðlum. En að sama skapi eru þær ekki teknar af reynslu og fágun. Myndirnar frá Afganistan 

sem teknar voru á síma voru á engan hátt listrænar, þær voru viðvaningslegar og gæðin voru 

léleg. Engu að síður vöktu þær mikið umtal og urðu til þess að umheimurinn varð þess var 

hvað var að gerast. Þannig hefur myndavélasíminn gert almenningi kleift að setja sig í hlut-

verk skrásetjarans og tæknin gerir þeim kleift að dreifa myndunum víða á netinu á sem 

skemmstum tíma. Símamyndir frá leikmönnum sem birtast á fréttasíðum og netsíðum eru oft 

ágætis viðbót ef hugsað er um hag almennings og rétt hans til að fá að vita hvað er að gerast í 

heiminum. Sumum blaðaljósmyndurum finnst starfi sínu ógnað með þessum myndum en aðrir 

líta á það þannig að þeir séu að eiga í samskiptum við sína lesendur á meðan að leikmaðurinn 

er einungis að skrásetja atburðinn. Þannig geti báðar tegundir mynda þrifist hlið við hlið og 

þjónað almenningi betur. Hinn almenni borgari sem tekur mynd á símann sinn er óháðari og 

frjálsari en blaðaljósmyndarinn sem er að þjóna blaðinu sínu. Oft eru þeir hluti af atburðinum 

fremur en að vera áhorfandinn og ná því öðruvísi myndum. Þeir eru ekki að taka myndina 

með ákveðinn tilgang, eins og sölu hennar, í huga. Mörkin milli höfundar og áhorfanda eru 

með þessu að minnka og er fjölmiðlaheimurinn að breytast vegna þess.
64

 Símamyndir 

almennings hafa sannað gildi sitt margsinnis á síðustu árum. Í hörmungum eins og 11. 

                                                           
60

Viðtal við Ragnar Axelsson tekið í apríl 2015.   
61

Vefsíða: photofocus.com. 
62

 Ritchin, Fred, Bending the frame, bls. 28.  
63

 Vefsíða: nytimes.com.  
64

 Ritchin, Fred, Bending the frame, bls. 11. 



  

33 
 

september 2001, flóðbylgjunni í Asíu árið 2004, sprengingunum í London árið 2005 og 

jarðskjálftanum á Haíti árið 2010 hafa símamyndir sýnt umheiminum strax hvað var að gerast.  

                Mynd 9.  

 

Myndir almennings sem eru á staðnum hafa gífurlegt fréttagildi, en þær eru oft teknar 

áður en nokkur ljósmyndari kemst á staðinn. Þetta getur sett faglærða blaðaljósmyndara í 

einkennilega stöðu, það að leikmenn séu með myndir sem hafa meira og betra fréttagildi en 

þeirra myndir. Margir blaðaljósmyndarar telja að ef almenningur sjái um að mynda ýmsa 

atburði í samfélaginu svo sem bílslys, hafi blaðaljósmyndarinn betri tíma til að einbeita sér að 

stærri verkefnum. Margir hafa velt fyrir sér muninum á lærðum ljósmyndara og hinum 

almenna borgara sem tekur myndir og sannleiksgildi mynda sem frá þeim koma. Oft á tíðum 

er myndatakan skipulögð af öðrum, til dæmis af ráðamönnum þjóðar. Skekkja slíkar myndir 

raunveruleikann eða ekki? Hinn almenni borgari tekur myndir sem eru ekki „sviðsettar“ af 

neinum og telja margir að þær myndir séu sannari en margar fréttamyndir blaðaljósmyndara.
65

  

Það nýjasta í fréttaflutningi á veraldarvefnum eru fréttir sem birtast af atburðum á 

rauntíma þar sem fólk sendir inn myndbönd og ljósmyndir í gegnum tölvu af atburðum um 

leið og þeir gerast. Dæmi um það er þegar AP fréttastofan sendi myndir frá almenningi beint 

út frá „Arabíska vorinu“ og stríðinu í Sýrlandi. Mörgum finnst það ágæt viðbót við 

hefðbundnar fréttir.
66

 Þorvaldur segir að um árið 2000, þegar GSM símarnir héldu innreið sína 

með innbyggðum myndavélum og samskiptaforrit voru orðin háþróuð, hafi í raun verið búið 

að „leggja niður“ starf blaðaljósmyndarans. „Blöð úti um allan heim reiða sig í auknum mæli 

á almenning, og sprottið hefur upp það sem kallast borgarleg blaðamennska (citizen 
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journalism). Mér finnst það eðlilegt að blöð kaupi myndir af hinum almenna borgara, myndir 

sem þeirra ljósmyndarar hafa ekki aðgang að, það er bara eðli fjölmiðla að kaupa efni, en mér 

finnst vont mál að blöðin séu að falast eftir almennum ódýrum myndum vegna þess að það 

grefur undan starfi fagsins, og gæðin eru verri,” segir Þorvaldur um það mál.
67

 Kjartan 

Þorbjörnsson, blaðaljósmyndari Morgunblaðsins, (hér eftir nefndur Golli) tekur í sama streng. 

„Það er bara eðlilegt að kaupa myndir af hinum almenna borgara sem eru teknar með síma“, 

segir hann. „Það er gott að því leyti að það eru 20 þúsund augu á götunni í staðinn fyrir fjögur, 

það er ekkert að því. En það kemur ekkert í staðinn fyrir blaðaljósmyndun, alveg sama hvað 

græjurnar eru góðar, þá er ekkert sem kemur í staðinn fyrir þjálfað auga.“
68

 

Þorvaldur bendir á að það sé engin samfélagshugsjón í myndum lengur, enda telur 

hann að dagblöðin séu að drukkna í myndum. Það hefur orðið til þess, að hans mati, að 

hugsun breytist hjá ljósmyndurum og ritstjórum blaða sem nú birta myndir sem áður töldust 

ekki birtingarhæfar. Hann tekur dæmi af hinni frægu ljósmynd af manninum sem stóð fyrir 

framan skriðdrekana á Torgi hins himneska friðar í Kína árið 1989 þar sem herinn skaut 

þúsundir manna. „Þessi mynd táknar ákveðinn atburð, þarna stendur hann einn á móti 

heimsveldi, hvernig heldurðu að þessi atburður hefði verið myndaður ef allir hefðu verið með 

símana á lofti, það hefði ekki náðst svona táknræn mynd, hún hefði drukknað í fjölda mynda,“ 

segir Þorvaldur. 
69

 

             Mynd 10. Jeff Widener.  
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Hann segir ennfremur að í dag sé ekki til sá staður í heiminum sem ekki sé hægt að mynda. 

Jafnvel í löndum þar sem bannað er að taka ljósmyndir eiga valdhafar nú erfitt með að sporna 

við því að teknar séu myndir með síma og sendar jafnóðum á hraða ljóssins á netið.  

 

2.6. Uppsagnir 

Víða um heim hefur blaðaljósmyndurum verið sagt upp störfum og kemur þar margt til, eins 

og versnandi fjárhagur á fjölmiðlamarkaði, stafræna byltingin og þær breytingar sem henni 

fylgja. Í könnun sem var gerð árið 2009 og bar titilinn Photojournalists: An endangered 

Species in Europe? var niðurstaðan sú að þrennt ógni stéttinni; lág laun, samkeppni frá 

leikmönnum og höfundarréttarlög.
70

 Dagblöð víða um heim byrjuðu að nýta sér allt þetta 

ódýra flæði mynda og sögðu upp ljósmyndurum sínum. Þorvaldur heldur því fram að frá árinu 

2004-2005 sé búið að segja upp meira en helmingi af öllum blaðaljósmyndurum heims. 

Borgaraleg blaðamennska hafi tekið yfir, þar sem alls staðar sé fólk með snjallsíma og 

myndavélar. „Upplýsingamiðill veraldar er síminn, sagan í dag er bara skrifuð á farsíma,“ 

segir Þorvaldur. Á Morgunblaðinu var byrjað að segja upp blaðaljósmyndurum í kringum 

2006-2007 og hefur enginn nýr verið ráðinn síðan. Þorvaldur heldur áfram:„Ég missti 

áhugann á blaðaljósmyndun kannski um árið 2003, maður fékk ekki að gera neitt af viti, var 

aldrei sendur neitt. Og það var alveg ljóst þegar hrunið kom, að þetta yrði aldrei endurvakið. 

Þarna var líka svo komið að það voru myndavélar og símar út um allt og það gerir líka starfið 

að risaeðlustarfi. Í raun og veru gæti dagblað komist upp með það að reka blaðið án þess að 

vera með einn einasta ljósmyndara, það er bara staðreynd. Nóg væri að hafa nokkra stráka eða 

stelpur í „freelans“ vinnu og svo væri bara auðvelt að næla sér í myndir frá almenningi út um 

allt land.“  

Þann 30. maí 2013 urðu ákveðin vatnaskil í sögu blaðaljósmyndunar þegar dagblaðið 

The Chicago Sun Times sagði upp öllum 28 blaðaljósmyndurum sínum, þar á meðal John 

White (1945), Pulitzer verðlaunahafa. Stefna blaðsins var að snúa sér í auknum mæli að 

myndbandsgerð í netútgáfu sinni og láta blaðamenn um að taka ljósmyndir með snjallsíma. 

Fréttin um þessar uppsagnir fór eins og eldur í sinu um fjölmiðlaheiminn og olli miklu 

fjaðrafoki. Fólk spurði sig hvort nú væri svo komið að blaðaljósmyndun sjálf væri orðin jafn 

úrelt og gömlu myrkvakompur fortíðarinnar. Mark Hinojosa, einn af yfirmönnum á Detroit 

News hafði þetta um málið að segja: „Ég held að blaðaljósmyndun sé að renna sitt skeið á 

enda, alla vega eins og það var hér áður fyrr,” og hann bætir við, „við erum enn með 
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fullmannaða ljósmyndadeild, en ég sé alveg að sá dagur mun koma að við þurfum að fækka 

ljósmyndurum, þeir munu þá sjá um stóru atburðina, en þetta daglega munu blaðamenn sjá 

um. Það verður allt í lagi, en samt mun eitthvað vanta. Af hverju? Af því að blaðamaðurinn 

sér ekki alltaf það sjónræna við söguna.” Rob Hart, einn af ljósmyndurunum á Chicago Sun 

Times, sem sagt var upp, segir að ljósmyndadeildin hafi verið hjarta blaðsins. „Við eyddum 

100% af tímanum okkar úti í samfélaginu, með fólkinu. Hvort sem sonur þinn var skotinn í 

andlitið eða þú hélst upp á 101 árs afmælið þitt, við vorum þar bankandi á dyrunum að spyrja 

hvort við mættum verja tíma með ykkur. Ég er ekkert að gera lítið úr frábærum blaða-

mönnum, en myndirnar eru það sem fær fólkið til að staldra við og horfa,” segir hann. Hart 

ákvað nokkrum klukkutímum eftir að honum var sagt upp, að stofna myndbandsblogg sem 

bar yfirskriftina: Laid off from the Sun-Times og hófst það á þessum orðum: Rob Hart hefur 

verið skipt út fyrir blaðamann með iPhone, svo hann mun nú skrásetja sitt nýja líf með 

iPhone, og mun nota til þess hið þjálfaða auga blaðaljósmyndarans sem er þjálfaður í að 

segja sögur.  

Frá sjónarhóli nýrra eiganda blaðsins var þetta rökrétt ákvörðun sem þeir segjast hafa 

tekið um leið og þeir tóku við. „Það tók okkur eitt og hálft ár að koma því í framkvæmd sem 

var einu og hálfu ári of mikið,” segir aðaleigandinn blaðsins. Margir ljósmyndarar móðguðust 

við þessi ummæli og er haft eftir einum ljósmyndara blaðsins, Andrew Nelles að þetta 

staðfesti einungis að yfirstjórninni finnist að blaðaljósmyndun hafi ekkert gildi og þarfnist 

ekki sérstakra hæfileika og eiginleika til verksins. „Þetta var auðvitað móðgandi, en sýnir bara 

það sem ég vissi, að hann skilur ekki hvernig dagblað virkar, hvað er verðmætt, og hvað mun 

selja blöð,” segir hann.
71

  

Ári seinna ákvað blaðamaðurinn Sam Kirkland, hjá vefsíðunni Poynter.org, að athuga 

hvað hafði orðið um ljósmyndarana 28. Fjórir af þeim höfðu verið ráðnir á ný undir starfs-

heitinu margmiðlunarblaðamaður (multi media journalist). Fjórir voru farnir á eftirlaun, þó að 

þeir hefðu ekki haft aldur eða löngun til þess. Fjórir voru ráðnir hjá Yahoo og hafa starfs-

titilinn „leitar ritstjóri” (search editor) og er þeirra starf að auka gæði mynda hjá leitarvefnum. 

Þrír hafa fengið störf tengd ljósmyndun hjá háskólum og þrír hafa snúið sér að allt öðru. Einn 

er orðinn slökkviliðsmaður, annar ákvað að fara aftur í háskólanám. Flestir hafa snúið sér að 

lausamennsku í ljósmyndun með misjöfnum árangri.  
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                           Mynd 11.  

 

Rob Hart vakti verðskuldaða athygli fyrir bloggið sitt. Í viðtali sem var tekið við hann stuttu 

eftir uppsögnina segir hann að allir sem vinni hjá fjölmiðlum geti átt von á uppsögn. Það sem 

kom hins vegar á óvart var að þeim skyldi öllum vera sagt upp í einu, en slíkt hafði aldrei 

gerst áður. „Ég hélt aldrei að okkur yrði smalað saman í fundarherbergi á 14. hæð á hóteli og 

ég myndi sjá hetjuna mína, ljósmyndarann John H. White, sem hafði unnið 44 ár hjá blaðinu 

og unnið til Pulitzer verðlauna, vera látinn fara án þess svo mikið sem að fá þakkir fyrir unnin 

störf. Það kramdi í mér hjartað að sjá mann eins og hann ganga út,” segir Hart. Hann telur að 

fjölmiðlar séu að taka rangar ákvarðanir sökum þess að þeir viti hreinlega ekki hvað þeir eigi 

að gera. „Þeir vilja gera breytingar, en að mínu mati eru þeir að fara úr góðu efni í slæmt. Ég 

meina, þeir geta kannski þjálfað blaðamenn í að taka frábærar myndir á símana sína. En ég 

efast um það. Þeir geta tekið frá okkur vinnuna, en þeir geta aldrei tekið frá okkur ástríðuna 

fyrir blaðaljósmyndun. Það var okkur ætlað frá fæðingu.” Hart er spurður að því í viðtalinu 

hvort það sé ekki móðgandi að vera skipt út fyrir farsíma. „Myndavél er bara tæki. Hamar er 

tæki smiðsins og ég get alveg notað hamar, en ég kann ekki að smíða borð. Þetta snýst ekkert 
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um tækið, þetta snýst um að kunnáttuna og reynsluna sem við höfum til að segja sögur. Ég er 

með tuttugu ára reynslu. Ég hef þróað með mér eðlishvöt til að vita hvenær ég stekk inn og næ 

myndinni. Blaðamenn nota aðra hluta heilans. Þeir mæta og spyrja, hvað gerðist? Við 

blaðaljósmyndarar erum mættir áður en eitthvað gerist.”
72

 

 

2.7. Fjármálakreppa og samkeppni 

Efnahagshrunið hefur haft gífurleg áhrif á dagblaðaiðnaðinn sem hefur þurft að skera niður 

verulega og þar hafa blaðaljósmyndarar orðið hart úti. Offramboð ljósmynda og sífellt ódýrari 

tækni, bæði í tækjum eins og myndavélum ásamt auðveldu aðgengi að veraldarvefnum hefur 

verulega dregið úr þörf á blaðaljósmyndurum eins og áður segir. Tæknin gerir fréttastofum 

kleift að nota myndir úr myndabönkum sem eru mun ódýrari leið en að hafa ljósmyndara á 

fullum launum.
73

 Blöðin, bæði erlendis og hérlendis, hafa þurft að skera niður til að halda 

velli í þessum harða heima netmiðla. Með aukinni tölvutækni er prentiðnaðurinn smátt og 

smátt að hverfa vegna þess að fólk notar í auknum mæli tölvur til að lesa fréttirnar.
74

  

Hér á landi breyttist landslagið í blaðamennsku þegar fríblöðin mættu til leiks. 

Samkeppnin harðnaði og Morgublaðið fór ekki varhluta af því. Fjölmiðlar hafa verið í 

miklum fjárhagsvanda á undanförnum árum og kemur þar margt til. „Ég tel að kreppan hafi 

haft mikil áhrif á Morgunblaðið, fólk horfir í áskriftina og margir kjósa heldur að vera í 

netáskriftum. Það er líka svo mikið ókeypis efni í umferð að það er frekar einhvers konar 

hollusta að vera í áskrift við Morgunblaðið tel ég, og vani. Hitt er að auglýsingasala dróst 

saman hjá öllum fjölmiðlum. Í dag hefur auglýsingasala jafnað sig mjög mikið en hún hefur 

færst yfir á aðra miðla. Samkvæmt Gallup fara 20 til 30 % af öllum auglýsingum erlendis á 

google ads
75

,” segir Þorvaldur, og bætir við að hann telji að prentmiðlar muni fljótt hverfa 

alveg. Þorvaldur bendir á að það hafði gríðarleg áhrif á þegar Fréttablaðið, sem er fríblað  

kom á markað árið 2000. „Ég held Morgunblaðið hafi ekki gert sér grein fyrir því hvað fríblöð 

myndu taka mikið af auglýsingum frá þeim, þetta var algjört vanmat á fríblöðum,” segir hann. 

Golli segir einnig að á öllum íslenskum fjölmiðlum hafi blaðaljósmyndun breyst mjög mikið, 

alveg frá 2001 hafa starfsskilyrðin verið skorin niður og þrengd. Fram að þeim tíma hafði 

verið uppgangur í ansi mörg ár. „Þegar netbólan springur árið 2001 breytist allt. Frá svona 
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1998-2001 fékk ljósmyndarinn mikið frelsi,” segir hann. Einar Falur segir að Fréttablaðið hafi 

tvímælalaust haft mikil áhrif á efnahag Morgublaðsins. „Það er einn mjög stór hlekkur í þeirri 

keðju sem hefur þrengt að afkomu fjölmiðla. Svo kom það á sama tíma og vefmiðlar eru að 

ryðja sér til rúms. Menn hafa ekki enn leyst það hvernig á að hafa tekjur af vefmiðlum. Nýjar 

kynslóðir nota vefinn til að sækja sér efni og þá er þetta bara glíma fjölmiðlanna.“ 

 

2.8. Þróunin á Íslandi 

Þegar borin eru saman störf blaðaljósmyndara á seinni hluta síðustu aldar og störfin þeirra á 

dagblöðunum á síðustu árum er ljóst að inntak starfsins og starfsumhverfið hefur gjörbreyst. 

Áður en stafræna byltingin kom til sögunnar og efnahagshrunið skall á var starf blaða-

ljósmyndara afar fjölbreytt. Algengt var að ljósmyndari væri sendur út í heim til að mynda 

heimsviðburði og ljósmyndarar fóru um landið og jafnvel til sjós til að mynda fréttnæma 

viðburði svo og daglegt líf fólksins. Nú á dögum kemur nánast allt erlent fréttaefni ásamt 

ljósmyndum vefrænt til blaðanna og einnig hefur, vegna versnandi fjárhags, verið mikið til 

hætt að senda ljósmyndara í ferðir erlendis sem innanlands. En hvað segja íslenskir blaða-

ljósmyndarar sem starfað hafa við fagið á þessum tímum breytinga? Ragnar og Þorvaldur, 

sem báðir hafa starfað lengi við fagið, segja að blaðaljósmyndun sé deyjandi stétt hér á landi 

sem annars staðar. Einar Falur, Árni Sæberg og Golli, blaðaljósmyndarar á Morgunblaðinu, 

eru sammála um að starfið hafi breyst gífurlega á síðustu tveimur áratugum. Þessir 

viðmælendur mínir telja að dagblöð og tímarit séu að gera stór mistök að nýta ekki betur 

krafta lærðra blaðaljósmyndara og enn fremur ættu þau að gefa góðum ljósmyndum meira 

vægi á síðum blaðanna. Margar ástæður liggi að baki þessari þróun sem orðið hefur í notkun 

ljósmynda. 

Í viðtali við Einar Fal kemur fram að hann telur að þróunin í blaðaljósmyndun hafi 

verið mjög skiljanleg miðað við breytingar á umhverfi fjölmiðla síðustu tuttugu ára en 

jafnframt að mörgu leyti dapurleg. Hann segir: „Gæðalega hefur fjölmiðlum ekki farið fram 

heldur þvert á móti. Gæðum ljósmynda hefur hrakað, og kemur margt til. Það skýrist fyrst og 

fremst af versnandi fjárhag fjölmiðlanna. Menn fá ekki lengur nægilegan tíma til að vinna vel. 

Þróun mála hér á blaðinu (Morgunblaðinu) hefur verið ótrúlega lík því sem gerðist hjá 

kollegum okkar á Norðurlöndum og Evrópu, og það voru í raun sömu sögurnar sem allir voru 

að segja. Þetta er tíminn þegar fréttir eru að færast mikið á netið og hraðinn er að aukast og 
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stafræna byltingin er að breyta vinnuumhverfi fjölmiðlanna þannig að þróunin hér á 

Morgunblaðinu hefur verið samstíga þróun annars staðar.“
76

 

  Þorvaldur telur að blaðaljósmyndun eigi sér enga framtíð. Hann segir: „Ég tel að 

starfið breytist í það að verða öðruvísi ljósmyndum, eins konar upplýsingamiðuð ljósmyndun 

þar sem ljósmyndarinn hefur hugsanlega það hlutverk að skrifa og taka kvikmyndir og ljós-

myndir í bland. Ég tel að starfið blaðaljósmyndari muni hverfa mjög fljótlega, á næstu 5-7 

árum og verði mjög einskorðað við netið og netmiðla.“ Hann telur að viðhorf stjórnenda 

blaðsins til ljósmynda hafi breyst og telur að ljósmyndir hafi hætt að skipta máli. Það vanti 

myndstjóra og að myndatökurnar séu nógu bitastæðar. Frá 1990 og í tíu til 15 ár hafi verið 

algengt að ljósmyndarar væru bara í fáum tökum, og aðalsmerki blaðanna þá voru flottar 

útsíðumyndir. Hann segir ennfremur: „Í dag er þetta bara orðið meiri „business“, þetta er 

auðvitað rekið með gróða í huga. Það er ekkert verið að spá í ljósmyndun. Það finnst mér vera 

breytingin.“
77

 

Í viðtal við Ragnar kemur fram að hann telji að blöðin mættu standa sig betur í hafa 

gæðamyndir í blaðinu. „Ég er búinn að upplifa ofboðslega góða tíma, jákvæða, þar sem ég 

fékk að gera eitthvað skapandi, en núna er þetta búið að breytast mikið síðustu ár,“ segir hann. 

Hann segir ljósmyndara í dag ekki lengur fá að vinna eftir sínum hugmyndum. Hugarfarið í 

blaðamennsku sé rangt alls staðar í heiminum, það þurfi að leggja meiri áherslu á vandaðar 

myndir. „Mín skoðun er sú að myndir voru minnkaðar í stíl við netsíður, og þær bara 

stækkuðu ekkert aftur. Það er langt síðan að gæðin minnkuðu og nú er myndin hugsuð sem 

einhver uppfylling. Þegar þeir byrjuðu að minnka myndir og hafa fullt af litlum myndum, 

byrjaði hnignunin,“ segir Ragnar. Hann segir að stjórnendur blaðsins hafi aldrei hugsað í 

myndum. „Hugarfarið á Íslandi gagnvart blaðaljósmyndinni er sú að myndin er uppfylling við 

textann, þetta er íslensk blaðamennska,“ segir hann, „og það hefur alltaf verið þannig.“
78

  

Einar Falur telur hvað hið myndræna varði á íslenskum fjölmiðlum hafi þróunin verið 

ólík því sem gerist annars staðar. Í Bandaríkjunum og Evrópu hafi þótt mjög eðlilegt að það 

væri mjög sterk vitund um myndstjórnun. Honum finnst slæmt að enginn stjórni hinni 

sjónrænu hlið Morgunblaðsins, en enginn myndstjóri hefur verið þar síðan að starfið hans var 

lagt niður árið 2007. Hann segir: „Í textadrifnu samfélagi sem Ísland er hefur alltaf verið sú 

trú á fjölmiðlum og prentmiðlum, að þeir sem höndli með textann séu líka sérfræðingar og 

geti líka höndlað með myndir. Fyrir mér er það alger fjarstæða. Það eru allt öðruvísi 
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hæfileikar sem þurfa að koma til. Oft eru þeir sem vinna með textann ekki að skilja mátt og 

megin ljósmyndarinnar. Það hefur verið verulega slagsíða á ljósmyndaþáttinn þannig að 

íslenskir fjölmiðlar hafa ekki nýtt sér þá möguleika og krafta sem að ljósmyndin getur haft á 

lesendur” segir Einar. Af viðtölum við blaðaljósmyndara Morgunblaðsins er ljóst að þeir telja 

að stjórnendur íslenskra dagblaða hafi aldrei almennilega gefið ljósmyndum það rými og þá 

virðingu sem þeir telja hana eiga skilið. En auk þess telja þeir að þróun undanfarinna tveggja 

áratuga hafi ekki verið til góðs og breytingarnar hafi skert gæði ljósmynda í dagblöðum.  

 

3. Rannsókn 

3.1. Inngangur 

Þegar ég hugsa um þróunina á Morgunblaðinu síðustu áratugi dettur mér strax í hug hvað 

hefur breyst. Sumt er augljóst og annað ekki eins. Til að mynda veit ég að litmyndir hafa 

nánast tekið yfir og ég veit að karlar eru mikill meirihluti blaðaljósmyndara. Til að fá betri sýn 

á hvað hefur breyst og hvernig ákvað ég að beita megindlegum rannsóknaraðferðum. Ég fletti 

einu tölublaði Morgunblaðsins á ári frá 1991 til 2010. Ákveðið var að taka einhvern 

„venjulegan“ dag og fyrir valinu varð miðvikudagur um miðjan október ár hvert. Aðalblað var 

skoðað en aukablöðum sleppt. Ég flokkaði hverja mynd á hverri síðu en auglýsingum var 

sleppt öðrum en dánartilkynningum. Hver mynd var flokkuð á tólf vegu. Myndir voru alls 

2096 talsins.  

 

 Flokkarnir voru eftirfarandi:  

A) Dagsetning blaðs.  

B) Blaðsíða myndar. 

C) Stærð myndar mæld í dálkum (frá 0 til 5). 

D) Efni myndar (frá 1-12)  

E) Litur myndar (0:svarthvítt, 1:litur)  

F) Ljósmyndari kyn (0:karl, 1:kona) (ef ekki vitað, merkt x) 

G) Ljósmyndari starfsmaður blaðsins (0:nei, 1:já) (ef ekki vitað, merkt x)  

H) Fjöldi kvenna á mynd 

I) Fjöldi karla á mynd (ef enginn var á mynd var það merkt 0, ef of margir voru á mynd til að 

telja, var það merkt x)  

J) Breidd eða hæð myndar (0: kassalaga mynd, 1: breidd, 2: hæð)  
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Efni: (Dálkur D) 

1. Innlend frétt 

2. Erlend frétt 

3. Portrett, innlent 

4. Portrett, erlent 

5. Listir og menning 

6. Daglegt líf 

7. Landslag, innlent 

8. Landslag, erlent 

9. Hausamynd 

10. Íþróttir, innlent 

11. Íþróttir, erlent 

12. Annað, svo sem skreytimyndir, fólk í fréttum. 

(Vert er að taka fram að í dálkinum um efni myndar verður að líta til þess að aukablöð eins og 

íþróttablað, barnablað eða Lesbók eru ekki með þannig að augljóslega sýna niðurstöður færri 

íþóttamyndir, portrett og menningarmyndir.) 

Þegar ég hafði skráð niður þessar 2096 ljósmyndir í fyrrnefnda dálka, þurfti að reikna 

út niðurstöðurnar. Þetta hafði ég að leiðarljósi.  

 

1. Fjöldi mynda í hverju blaði fyrir sig. Fjöldi mynda miðað við blaðsíðufjölda þess  

blaðs.   

2. Telja og flokka stærð mynda í hverju tölublaði fyrir sig og bera saman við hin tölublöðin.  

3. Telja hversu margar myndir falla í hvern efnisflokk. Bera saman.  

4. Fjöldi svart-hvítra mynda og fjöldi litmynda í hverju blaði fyrir sig, og bera saman við hin 

blöðin.  

5. Athuga hversu margir karlar og hversu margar konur tóku myndirnar í hverju blaði og 

hversu margir „óþekktir“ ljósmyndarar voru að taka myndir. Bera saman.  

6. Athuga hversu margir voru starfsmenn blaðsins og hversu margir ekki, eða óþekkt.  

Bera saman.  

7. Telja fjölda kvenna og karla í hverju blaði og bera saman.  

8. Telja hversu margar myndir eru á breidd, hversu margar á hæð og hversu margar  

kassalaga og bera saman.  
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3.2. Gröfin skoðuð 

Þegar búið var að fylla í alla flokka voru útbúin línurit og súlurit eftir því sem átti við. Það 

auðveldar að lesa úr niðurstöðum rannsóknarinnar.  

 

3.2.1.Fjöldi blaðsíðna í hverju blaði 

Það fyrsta sem ég athugaði var fjöldi blaðsíðna í blöðunum tuttugu og kom í ljós að þeim 

hafði farið fækkandi. Á uppgangstímum á árunum frá 1995 til 2000 fer þeim fjölgandi, en 

strax árið 2001 hefur þeim fækkað verulega og helst sú þróun áfram til ársins 2010. Árið 2000 

er blaðið 72 síður en er komið í 36 síður árið 2010, sem er helmingsfækkun miðað við þau 

tölublöð sem skoðuð voru.  

 

Graf 1.  
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3.2.2. Fjöldi mynda í hverju blaði  

Næst skoðaði ég fjölda mynda í hverju blaði sem flett var. Fjöldi mynda virðist fara 

stigvaxandi til ársins 2006 en fer síðan fækkandi jafnt og þétt út rannsóknartímabilið. Það 

helst í hendur við fækkandi blaðsíðufjölda.  

Graf 2.  
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3.2.3. Fjöldi mynda á síðu 

Næst skoðaði ég hversu margar myndir væru á hverri síðu og athugaði þróunina þar. 

Greinilegt er að myndum fjölgar á hverri síðu með árunum. Mesta stökkið er árið 2005 til 

2006 þegar meðaltalið fer úr u.þ.b. tveimur myndum á síðu, í þrjár á síðu. Það helst síðan 

þannig nokkuð stöðugt til ársins 2010. Þannig hefur blaðsíðum fækkað en ekki myndum og er 

því fleiri myndum komið fyrir á síðunum.  

 

Graf 3.  
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3.2.4. Stærð mynda 

Ég ákvað að flokka myndir eftir stærð til að sjá hvaða stærðir væru ríkjandi hverju sinni og 

hvort það væru sjáanlegar breytingar á vinsældum stærða eftir árum. Niðurstöðurnar sýna að 

minnstu myndirnar eru lang algengasti flokkurinn. Það eru yfirleitt svokallaðar hausamyndir 

sem birtast annað hvort sem eins dálks mynd eða minni. Þeim hefur farið jafnt og þétt 

fjölgandi, þó ekki með neinum látum. Tveggja dálka myndir eru næstvinsælastar, svo þriggja 

dálka, fjögurra og síðast fimm dálka. Minnstu myndirnar eru nálægt því að vera 70% af öllum 

birtum myndum í blaðinu síðustu árin sem skoðuð voru. 

 

Graf 4.  
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3.2.5. Efni mynda kannað 

Næst skoðaði ég fjölda mynda eftir efni. Hausamyndirnar eru langstærsti flokkurinn öll árin. 

Þeim fjölgar töluvert um aldamótin og helst það til ársins 2010 ef undan er skilið árið 2001. 

Myndum í dánartilkynningum fer fjölgandi um þetta leyti en um aldamótin er nánast alltaf 

mynd með tilkynningu. Það gæti þá skýrt að hluta þessa fjölgun í hausamyndum eftir 

aldamótin.  

 

Graf 5.  
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3.2.6. Innlendar og erlendar fréttamyndir 

Skoðað var hlutfall innlendra fréttamynda miðað við erlendar. Nokkrar sveiflur eru þarna á 

milli ára, en þróunin virðist liggja hægt upp á við í að fleiri innlendar fréttamyndir birtast 

miðað við erlendar. Þó hefur fréttamyndum almennt farið fækkandi frá aldamótum.  

 

Graf 6.  
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3.2.7. Morgunblaðið í lit 

Næsta graf sýnir svart á hvítu hvernig litmyndin tekur yfir. Á þessum árum breytist blaðið úr 

því að vera með eingöngu svarthvítar myndir yfir í að vera með nánast allar myndir í lit. Það 

er í kringum aldamótin sem hlutfallið er svipað, en eftir það fara litmyndir að taka völdin.  

 

Graf 7. 
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3.2.8. Karllæg starfsgrein 

Blaðaljósmyndun hefur ætíð verið mikið karlastarf og á það einnig við hér á landi. Þar sem ég 

var eini starfandi kvenkyns blaðaljósmyndari blaðsins (og landsins) nánast öll árin sem ég 

starfaði við fagið (1995-2007) koma þessar niðurstöður ekki á óvart. Nafngreindar konur eru í 

heildina yfirleitt innan við 20% og oftast innan við 10%.  

 

Graf 8.  
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3.2.9. Fjöldi mynda eftir kyni ljósmyndara 

Konur tóku yfirleitt aðeins örfáar myndir öll árin sem skoðuð voru, af þeirri einföldu ástæðu 

að engin kona var ljósmyndari Morgunblaðsins árin sem skoðuð voru, utan ársins 1995 til 

2007 þegar undirrituð var þar starfandi. (Sést á þessu riti að ég fór í fæðingarorflof 2004 og er 

hætt 2007.) Ástæðan fyrir því að stærsti hópurinn er „ótilgreint” er sú að hausamyndirnar eru 

aldrei merktar, aðsendar myndir ómerktar og erlendar fréttamyndir eru merktar erlendri 

fréttastofu en ekki með nafni ljósmyndarans. Það má leiða getur að því að karlmenn séu 

einnig í meirihluta erlendra blaðaljósmyndara sem eiga myndir í Morgunblaðinu af þeirri 

einföldu ástæðu að þeir eru í meirihluta sem starfa við fagið.
79

 

 

Graf 9.  
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 Vefsíða: https://fstoppers.com/video/editorial-photography-it-still-mans-world-6793 

 



  

52 
 

3.2.10. Nafngreindir höfundar 

Það næsta sem ég vildi athuga var hlutfall starfsmanna sem tóku myndir á móti hinum sem 

ekki unnu á Morgunblaðinu. Skoðaðar voru þær ljósmyndir þar sem höfundar var getið. Í hópi 

nafngreindra ljósmyndara voru starfsmenn blaðsins í meirihluta.  

 

Graf 10.  
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3.2.11. Fagmenn og leikmenn með myndavél 

Mig langaði að sjá hvort fleiri myndir í blaðinu væru eftir leikmenn en fagmenn. Þar sem 

flestar myndir eru ekki merktar höfundi verður flokkurinn „óvíst” sá stærsti. Að öllum 

líkindum er sá höfundur ekki starfsmaður, því starfsmenn blaðsins merkja sínar myndir. En 

þegar ég sá enga merkingu varð ég að setja það í þann flokk. Niðurstaðan er því sú að flestar 

myndir blaðsins séu eftir aðra en starfsmenn blaðsins; ljósmyndara, blaðamenn og fréttaritara. 

 

Graf 11.  
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3.2.12. Kynjahlutföll á myndum 

Mér lék forvitni á að vita hvort konum hefði farið fjölgandi á myndum Morgunblaðsins. Ég 

ákvað að kanna hversu margar myndir væru af körlum og hversu margar af konum og bera 

saman. Mín tilgáta var að mun fleiri myndir væru af körlum og sannaðist það hér. Bilið hefur 

haldist nokkuð jafnt og þétt þar sem karlar hafa vinningin. Síðustu ár eru hlutföllin ein kona á 

móti tveimur körlum, sem sagt má segja að karlar séu helmingi fleiri en konur á síðum 

blaðanna.  

 

Graf 12.  
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3.2.13. Einstaklingsmyndir af konum og körlum 

Einnig var skoðað kynjaflutfall á einstaklingsmyndum, sem eru í langflestum tilvikum 

hausamyndir, annað hvort í minningargrein, aðsendri grein, dánartilkynningu eða frétt. Þar eru 

konur alltaf um eða undir 40%, fyrir utan árið 2005 þegar þær ná yfir 50%.  

 

 

Graf 13. 
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3.2.14. Form mynda 

Ég ákvað að kanna hlutfall mynda eftir lögun, þ.e.a.s. hversu margar myndir væru á hæðina, 

breiddina eða kassalaga. Vegna gífurlegs fjölda hausamynda er flokkurinn þar sem myndir eru 

á hæðina, stærstur. Næstur kemur flokkurinn á breiddina, en það er algengast að fréttamyndir 

séu á breiddina. Stundum eru myndir skornar í kassalaga form, en það er sjaldgæfast.  

 

Graf 14. 
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3.2.15. Niðurstöður 

Helstu og markverðustu niðurstöður úr þessari megindlegu athugun eru þessar:  

1. Blaðsíðum í Morgunblaðinu hefur fækkað um helming frá árinu 2000 til ársins 2010 í 

þeim tölublöðum sem þessi rannsókn tekur til.  

2. Myndum hefur fjölgað á hverri síðu úr 1,25 árið 1991 í þrjár árið 2010 með nokkuð 

jafnri aukningu öll árin. 

3. Langflestar myndir blaðsins eru eins dálks myndir eða smærri. Þessum svokölluðum 

hausamyndum hefur farið hlutfallslega fjölgandi með árunum, úr 40% allra mynda 

árið 1991 í u.þ.b. 70% árið 2010.  

4. Hlutfall fréttamynda hefur farið lækkandi frá aldamótum.  

5. Litmyndir taka yfir frá og með aldamótum.  

6. Flestar myndir blaðsins eru teknar af körlum.  

7. Fleiri myndir eru eftir óþekkta ljósmyndara en starfsmenn blaðsins.  

8. Karlar eru á helmingi fleiri myndum en konur.  
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4.0. Lokaorð  

Eftir lestur þessarar ritgerðar vonar höfundur hennar að varpað hafi verið ljósi á það hvernig 

þróunin hafi verið í blaðaljósmyndun á síðustu áratugum og hvað hafi valdið þeim breytingum 

sem orðið hafa í faginu. Skoðað hefur verið hvernig faginu hefur reitt af á tímum stafrænu 

byltingarinnar og breyttra tíma á fjölmiðlamarkaði.  

Pressan í bransanum til að koma efni til skila sem fyrst, jafnvel á rauntíma, hefur aukið 

kröfurnar á blaðaljósmyndarann. Hann þarf að vinna hratt, taka skjótar ákvarðanir og ekki 

hika. Þetta hefur gjörbreytt vinnu hans. Meiri áhersla er lögð á að koma efninu til skila en 

endilega að efnið sé í bestu gæðum. Það urðu stór þáttaskil í blaðaljósmyndun á árunum 2000-

2006 þegar dagblöð í Evrópu og Bandaríkjunum fóru að framleiða myndbönd fyrir netútgáfur 

sínar. Þetta hefur breytt starfi blaðaljósmyndarans gífurlega, en hann er nú ekki aðeins 

ljósmyndari heldur einnig kvikmyndatökumaður í mörgum tilvikum. Skiptar skoðanir eru á 

því hvort mönnum líki það vel eða illa, en margir hafa aðlagað sig þessum breytingum á 

starfinu. Margir ljósmyndarar hafa tekið þessu vel að víkka út sitt starfssvið en þó nefna flestir 

vankantana vera að erfitt sé að gera hvort tveggja á sama tíma. Aðrir blaðaljósmyndarar hafa 

alls ekki viljað koma nálægt myndbandinu sem þeir segja vera allt annars eðlis og vilja láta 

aðra um það. Yfirstjórnin hugsar fyrst og fremst um hagkvæmni og sér þarna tækifæri á að slá 

tvær flugur í einu höggi svo að segja, nýta krafta blaðaljósmyndaranna í stað þess að ráða nýtt 

fólk í verkið. 

Nýir ljósmyndarar þurfa að hugsa leiðir til að þessi nýi stafræni heimur nýtist á nýjan 

hátt við að segja sögur og koma upplýsingum til skila. Það er ljóst að blaðaljósmyndarar 

nútímans eiga erfitt með að vinna á sömu nótum og forverar þeirra því ómögulegt er fyrir þá 

að keppa við fréttasíður á netinu sem nota myndbönd og sjónvarp. Blaðaljósmyndarar þurfa 

að sjá sér farborða eins og aðrir og þeir sem vilja reyna að halda áfram á sömu braut og 

forverar þeirra, þurfa að finna nýjar leiðir þar sem dagblöðin eru ekki í dag að birta mikið af 

vönduðum fréttaljósmyndum. Blaðaljósmyndarar í dag leita í auknum mæli nýrra leiða til að 

finna myndum sínum farveg. Sumir fara á svæði þar sem fátækt og stríð geisa til þess síðar að 

selja myndir sínar fréttaveitum, aðrir fara með myndirnar í söfn eða gallerí eða gefa út bækur. 

Þar sem myndir í blöðum og tímaritum ná nú til svo fárra miðað við útbreiðsluna sem mynd 

getur fengið á netinu, þurfa ljósmyndarar að endurskoða sitt hlutverk og jafnvel gera tilraunir 

sem ekki hafa áður verið reyndar.  

Hverjir eru þá möguleikarnir fyrir ljósmyndina í þessari breyttu veröld? Þegar hinn 

almenni borgari er að „stela“ vinnunni af ljósmyndaranum, hvað er þá til bragðs? Sumir segja 



  

59 
 

að það eigi að líta á þessa stafrænu og tækniveröld sem tækifæri til að nýta sér, til að breyta 

faginu. Starf blaðaljósmyndarans hefur breyst, en ljósmyndin hverfur ekki.  

Framtíðin í faginu er að breytast og gerðar eru sífellt meiri kröfur um fjölhæfni. Þrátt 

fyrir allar breytingar síðustu áratuga munu prentmiðlar, sjónvarp og net alltaf þurfa að reiða 

sig á myndefni. Og þótt við vitum vel í dag að ljósmynd getur verið fölsuð, getur logið að 

okkur, þá þýðir það ekki að við munum hætta að trúa öllu sem við sjáum. Það er mjög 

mikilvægt fyrir sjónræna fréttamennsku framtíðarinnar að halda í trúverðugleikann. Starf 

blaðaljósmyndarans var eitt sinn að vinna með filmur og taka ljósmyndir, en nú er starfið mun 

víðtækara. Það rennur saman við myndbandsvinnu, netið, margmiðlun og upplýsingamiðlun. 

Starf blaðaljósmyndarans víkur nú brátt fyrir öðru og fjölhæfara starfi. Nýtt starfsheiti er ekki 

enn búið að festa sig í sessi, en heiti eins og stafrænn blaðamaður, sjónrænn fréttamaður eða 

margmiðlunarblaðamaður gætu komið til greina sem starfsheiti framtíðarinnar.   
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1. Viðauki: Viðtöl við fimm íslenska blaðaljósmyndara.  

1.1. Einar Falur Ingólfsson 

Einar Falur Ingólfsson (f. 1966) hefur starfað hjá Morgunblaðinu frá unglingsaldri. Hann 

byrjaði sinn feril árið 1981 á Morgunblaðinu sem fréttaritari en því starfi gegndi hann til 

ársins 1992 en þá fór hann erlendis í ljósmyndanám. Hann sneri aftur árið 1995 sem 

myndstjóri og gegndi því starfi til ársins 2007 eða í 12 ár en þá var starfið lagt niður. Í dag 

starfar hann sem blaðamaður á menningarblaði Morgunblaðsins auk þess sem hann myndar. Í 

frítíma sínum leggur hann rækt við ljósmyndun og hefur haldið ótal sýningar.  

Hvað finnst þér um þróunina í blaðaljósmyndun?  

„Þróunin í blaðaljósmyndun finnst mér hafa verið mjög skiljanleg miðað við breytingar á 

umhverfi fjölmiðla síðustu tuttugu árin, en jafnframt að mörgu leyti afskaplega dapurleg,” 

segir Einar. „Gæðalega hefur fjölmiðlum ekki farið fram heldur þvert á móti. Gæði ljósmynda 

hefur hrakað, og kemur margt til. Það skýrist fyrst og fremst af versnandi fjárhag fjöl-

miðlanna. Menn fá ekki lengur nægilegan tíma til að vinna vel. Krafan um gæðin minnkar 

þegar plássið minnkar og krafan um aukinn hraða bitnar líka á gæðum. Þannig að efnið sem 

ljósmyndarar skila af sér verður yfirborðskenndara og grynnra.“ 

Hvaða áhrif hafði stafræna byltingin á blaðaljósmyndun? 

„Stafræna byltingin gjörbylti vinnuumhverfi blaðaljósmyndara. Það eru margar hliðar á því 

máli, en kannski fyrst og fremst koma menn efni miklu fljótar frá sér, hraðinn verður meiri, en 

um leið kemur þessi vondi fylgifiskur, að kröfur um gæði minnka,” segir Einar. „Stafræna 

byltingin er að mörgu leyti stórkostlegt fyrirbæri. Gæði vélanna hefur aukist gríðarlega á 

síðustu árum og hafa náð gæðum filmuvélanna og eru nú komnar fram úr þeim, og þar er 

vinnuumhverfið mjög breytt, þetta eru miklu betri tæki en áður. En krafan sem ég vil gera til 

framúrskarandi fréttamanna, hvort sem þeir skrifa eða mynda, er að þeir geri hluti vel, en því 

miður er fjárhagurinn þannig að þeir fá ekki að vinna þannig.” 

Hvernig sérðu fyrir þér starf blaðaljósmyndarans í framtíðinni?  

„Framtíðin í faginu er að breytast. Það eru sífellt meiri kröfur um fjölhæfni. Þeir sem fara með 

fjármagn og reka fjölmiðlafyrirtækin vilja að allir séu steyptir í sama mót, að menn geta 

jafnvel bæði skrifað og myndað. Menn verða að geta unnið hratt, unnið fyrir net, jafnvel tvo 

eða þrjá miðla, en það hefur aldrei í sögu fjölmiðla reynst gott, gæðalega. Það hefur til dæmis 

aldrei virkað gæðalega að láta menn taka bæði ljósmyndir og kvikmyndir. Grunnhugsun 

kyrrar ljósmyndar er allt önnur en kvikmyndarinnar. Þetta krefst allt annarrar hugsunar,” segir 

Einar. Hann telur að margir ljósmyndarar finni sig ekki í að taka bæði ljósmyndir og 

myndbönd eða að þurfa að skrifa texta líka. Hann bendir á að engin stétt hafi jafn marga 
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lesblinda eins og ljósmyndastéttin og telur að margir hrökklist úr starfi við þessar breyttu 

kröfur um fjölhæfni. „Ég held að því miður að þessi stétt útvatnist í þessum ferli,” segir hann.  

Hvernig finnst þér þróunin á Morgublaðinu hafa verið í blaðaljósmyndun? 

„Þróun mála hér á blaðinu hefur verið ótrúlega lík því sem gerðist hjá kollegum okkar á 

Norðurlöndum og Evrópu, og það voru í raun sömu sögurnar sem allir voru að segja. Þetta er 

tíminn þegar fréttir eru að færast mikið á netið, og hraðinn er að aukast og stafræna byltingin 

er að breyta vinnuumhverfi fjölmiðlanna þannig að þróunin hér á Morgunblaðinu hefur verið 

samstíga þróun annars staðar. Minnkandi lestur og minni tekjur fyrirtækisins hefur valdið því 

að það er aukið álag á öllum deildum og fólk hefur ekki sama tíma til að blómstra í góðum 

verkefnum.” Hann telur það skila sér í lakari gæðum. Einari finnst afskaplega slæmt að 

enginn stjórni hinni sjónrænu hlið Morgunblaðsins, en enginn myndstjóri hefur verið þar 

síðan starfið hans var lagt niður árið 2007. „Hvað hið myndræna varðar í íslenskum 

fjölmiðlum hefur þróunin verið ólík því sem gerist annars staðar. Í Bandaríkjunum og Evrópu 

hefur í áratugi þótt mjög eðlilegt að það væri mjög sterk vitund um myndstjórnun. En í þessu 

„textadrifnu“ samfélagi sem Ísland er hefur alltaf verið sú trú á fjölmiðlum og prentmiðlum, 

að þeir sem höndli með textann séu líka sérfræðingar og geti líka höndlað með myndir. Fyrir 

mér er það alger fjarstæða. Það eru allt öðruvísi hæfileikar sem þurfa að koma þar til. Oft eru 

þeir sem vinna með textann ekki að skilja mátt og megin ljósmyndarinnar. Það hefur verið 

verulega slagsíða á ljósmyndaþáttinn þannig að íslenskir fjölmiðlar hafa ekki nýtt sér þá 

möguleika og krafta sem ljósmyndin getur haft á lesendur. Það er bara gríðarlegur galli á 

íslenskum fjölmiðlum, hvað myndanotkun er slæm. Myndræn gæði hafa minnkað verulega. 

Það kemur líka til að ljósmyndarar blaðsins fá ekki nægilegan tíma til að gera jafn vel og 

áður, álagið er bara það mikið. Alveg kraftaverk hvað menn ná að gera miðað við álagið sem 

er á ljósmyndadeildinni, en menn fá bara of lítinn tíma í hvert verkefni,” segir hann. Einar 

telur að ef að ljósmyndarar, jafnt sem blaðamenn, fái að vinna að einhverju ástríðuverkefni 

um það bil 5-10 % af sínum vinnutíma, myndi það skila sér margfalt til baka í alla aðra vinnu 

sem þeir skila af sér.  

Finnst þér tilkoma Fréttablaðsins hafa haft slæm áhrif á Morgunblaðið? 

„Fréttablaðið hafði tvímælalaust mikil áhrif á efnahag Morgublaðsins, og er einn mjög stór 

hlekkur í þeirri keðju sem hefur þrengt að afkomu fjölmiðla. Svo kom það á sama tíma og 

vefmiðlar eru að ryðja sér til rúms. Menn hafa ekki enn leyst það hvernig á að hafa tekjur af 

vefmiðlum. Nýjar kynslóðir nota vefinn til að sækja sér efni og þá er þetta bara glíma 

fjölmiðlanna,“ segir hann.  
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1.2. Þorvaldur Örn Kristmundsson 

Þorvaldur Örn Kristmundsson (f. 1970) starfaði sem blaðaljósmyndari á Morgunblaðinu frá 

2005 til 2008 en var þar áður 13 ár á DV. Hann hefur starfað sem heimildaljósmyndari 

meðfram annarri vinnu undanfarin ár og haldið sýningar. Hann stundar nú fjölmiðlafræðinám 

við Háskólann á Akureyri.  

Hver telur þú vera hlutverk blaðaljósmyndarans? 

„Hlutverk blaðaljósmyndarans er að skrásetja söguna, taka þátt í atburðum samfélagsins, 

mynda þá, en fyrst og fremst eru þeir í vinnu hjá fyrirtæki sem gefur út blað sem kemur 

þessum myndum á framfæri. Hans hlutverk er raunverulega að fara eftir stefnu blaðsins þó að 

hið ákjósanlega væri að hann myndi mynda allan samtímann. Það fer þá alveg eftir blaðinu, 

eða fjölmiðlinum, hvað hann er að mynda. Það er bara málið í dag. Flest blöð eru að mynda 

helstu viðburði en ekki endilega samfélagið í heild sinni vegna þess að þau hafa ekki pening 

og mannafla til að standa í því,” segir Þorvaldur. Spurður um samfélagslegt hlutverk 

ljósmyndarans svarar Þorvaldur á þá leið að það væri auðvitað ákjósanlegast. „Mér finnst það, 

en þetta er rekið sem fyrirtæki, og það er það sem ég er alltaf að segja, þegar ljósmyndarar eru 

að kvarta yfir því að þeir mega ekki mynda þetta og hitt, segi ég alltaf: þetta er fyrirtæki! Ef 

þið ætlið að láta gott af ykkur leiða verðið þið að gera það fyrir utan vinnuna, í frítímanum. 

Blaðaljósmyndun sem slík er bara atvinna þar sem ljósmyndarar eiga að sækja það efni sem 

stefna blaðsins býður upp á. Þetta er bara svo rosalega kalt.“ 

En hvað verður þá um gæðin? 

 „Þau minnka en þurfa samt ekkert endilega að gera það, það fer kannski eftir hvernig stefnan 

verður. Það er fullt af snjöllu fólki sem tekur myndir á öðruvísi tæki en stórar myndavélar. 

Tæknin er líka orðin það góð í dag að þú getur náð ljósmyndum út úr myndbandi. En starfið 

blaðaljósmyndari er nánast horfið, þetta er seinasta kynslóðin núna. Starfið sem slíkt er líka að 

hverfa vegna þess að netmiðlarnir ráða ekki ljósmyndara, það eru 7 eða 8 netmiðlar í gangi 

hér á Íslandi en enginn hefur ráðið ljósmyndara. Þeir kaupa bara ljósmyndir.” 

Hvernig finnst þér þróunin hafa verið á Morgunblaðinu?  

„Þróunin á Morgunblaðinu hefur verið alveg eins og ég bjóst við, lestur blaðsins hefur dalað 

og ljósmyndadeildin hefur ekki bætt við sig neinu starfsfólki, og ekki orðið nein endurnýjun 

þar, en aftur á móti hafa ljósmyndir þeirra aukist mjög mikið á netmiðlum þannig að þróunin 

hefur færst mjög mikið yfir á netið. Fyrir sjö árum síðan voru ekki margir að taka myndbönd, 

en í dag taka þeir nánast allir myndbönd.” 

„Viðhorf blaðsins til ljósmynda hefur breyst”, telur Þorvaldur, „mér finnst ljósmyndir 

hafa hætt að skipta máli, að því leytinu til að það vantar að ganga alla leið að gera þetta 
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faglegt, það er enginn sem að stýrir eða leiðbeinir eða kemur að lokavinnslu mynda. Það 

vantar myndstjóra og það vantar líka að myndatökurnar séu þannig að það sé hægt að búa til 

eitthvað áhugavert efni. Þetta er bara svo blákalt. Frá 1990 og í svona 10, 15 ár var mjög 

algengt að ljósmyndarar voru bara í fáum tökum, og aðalsmerki blaðanna þá voru flottar 

útsíðumyndir, menn kepptust við að ná flottum myndum og það var tími til þess, og lögð 

meiri áhersla á ljósmyndir. Í dag er þetta bara orðið meiri „business“, þetta er auðvitað rekið 

með gróða í huga. Það er ekkert verið að spá í ljósmyndun. Það er verið að spá í skilaboðum. 

Það finnst mér vera breytingin.“  

Hverju myndirðu vilja breyta? 

„Mér finnst alveg hiklaust að það ætti að ráða aftur myndstjóra, en þá verða líka 

ljósmyndararnir að fá tækifæri til þess að taka myndir. Það þarf að vera eitthvert annað kerfi, 

en það kostar bara meiri peninga. Þetta er samt mjög óraunhæft á íslenskum blöðum daga 

vegna þess að kostnaðurinn er svo mikill,” segir hann. „Mér finnst Morgunblaðið nýta 

myndirnar öðruvísi en áður, mér finnst þær hafa smækkað og þær hafa í eðli sínu breyst. 

Áherslan er meiri á almennar fréttir, en ekki á samfélagsþætti. Meiri áhersla er á að það verði 

að vera andlitsmyndir, fundarmyndir. Stjórnunin á því hvað á að vera myndað er úr höndum 

ljósmyndarans, þeir fá bara ákveðin verkefni sem eru lögð fyrir þá. Þegar þeir skila þeim, þá 

fer þetta bara í ferli manna sem eru ekki tengdir ljósmyndum, umbrotsmanna, blaðamanna. 

Þeir ráða þá ýmsu, hversu stór hún er, hvort hún sé skorin, hvort hún sé yfirhöfuð notuð til 

birtingar. Þegar ljósmyndarinn er búinn að skila myndinni, hefur hann ekkert vald lengur. 

Breytingin liggur kannski þar, þetta hefur breyst úr því að vera í faglegum höndum þar sem 

ljósmyndarinn fékk tíma til að vinna að samfélagslegum verkefnum, í að það sé bara verið að 

fylla upp í blaðið,” segir Þorvaldur. „Ég myndi, ef ég mætti ráða, fækka myndum í blaðinu, 

hafa þær stærri, hafa færri verkefni á hvern ljósmyndara, fara meira inn á það að finna vínkla 

sem vekja áhuga fólks, þannig að myndirnar skipta máli. Ég myndi vilja hafa myndstjóra sem 

myndi sinna ljósmyndurnum og að ljósmyndarinn sjálfur fengi þá að fylgja myndinni sinni 

eftir alla leið. Völdin eiga bara að vera hjá ljósmyndaranum og myndstjóranum, alveg eins og 

blaðamaður og fréttastjórinn hafa völd yfir fréttinni. Það er þá sönn fagmennska,” segir 

Þorvaldur um hvað hann myndi breyta ef hann hefði þau völd.  

Hvaða áhrif telur þú að stafræna væðingin hafði á blaðaljósmyndun? 

„Stafræna væðingin drap fagið, hún eyddi blaðaljósmyndaranum, en hún bjó til nýtt starf, sem 

felur í sér meiri margmiðlun. Skrif, video, ljósmyndir allt í bland. Hún felur í sér nýja 

möguleika. Ég tel að blaðaljósmyndarar verði bara að aðlagast þessu og taka sig á í að skrifa 

og vinna þetta á annan hátt,” segir Þorvaldur. „Mér finnst það eðlilegt að blöð kaupi myndir af 
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hinum almenna borgara, myndir sem þeirra ljósmyndarar hafa ekki aðgang að, það er bara 

eðli fjölmiðla að kaupa efni, en mér finnst vont mál að blöðin séu að falast eftir almennum 

ódýrum myndum vegna þess að það grefur undan starfi fagsins, og gæðin eru verri,” segir 

hann.  

En hvar eiga myndir blaðaljósmyndara í dag að birtast?  

Þorvaldur segir að vettvangur fyrir blaðaljósmynda núna sé bara aðrir miðlar, netið, bækur, 

sjónvarp, eitthvað sem miðlar. „Þegar að blaðaljósmyndarinn hættir að mynda fyrir blöð og 

tímarit, breytist hann í fréttamann, þá er hann ekki lengur blaðaljósmyndari. Fréttamenn í dag 

eru að taka myndir, og myndavélasímarnir eru að taka yfir myndrænu hliðina, enda er það 

bara hagkvæmt fyrir fyrirtækið.“ 

Telurðu að fjármálakreppa og samkeppni hafi haft áhrif á blaðaljósmyndun? 

„Á endanum snýst þetta allt um arðsemi og völd. Fjölmiðlum sem eru reknir með miklu tapi 

er lokað, þeim er skipt upp,” segir hann. „Ég tel að kreppan hafi haft mikil áhrif á 

Morgunblaðið, fólk horfir í áskriftina og margir kjósa heldur að vera í netáskriftum. Það er 

líka svo mikið ókeypis efni í umferð að það er frekar einhvers konar hollusta að vera í áskrift 

við Morgunblaðið tel ég, og vani. Hitt er að auglýsingasala dróst saman, hjá öllum 

fjölmiðlum. Í dag hefur auglýsingasala jafnað sig mjög mikið en hún hefur færst yfir á aðra 

miðla. Samkvæmt Gallup fara 20 til 30 % af öllum auglýsingum erlendis á google ads.
80

” 

segir Þorvaldur, og bætir við að hann telji að prentmiðlar muni fljótt hverfa alveg. „Þetta er 

þróunin og þar verða prentmiðlarnir af auglýsingatekjum, enda eru þeir á undanhaldi, það vita 

það allir. Það mun hugsanlega gerast næst þegar nýjir eigendur taka við eða áskriftatölur fara 

mikið niður að Morgublaðið breytist í fríblað. Held það sé ekki langt í að prentmiðlar hverfi 

alveg, kannski 10 ár.” Í sambandi við samkeppni segir hann:„Það hafði gríðarleg áhrif á þegar 

Fréttablaðið kom á markað árið 2000, þetta er svo lítill markaður. Ég held þeir hafi ekki gert 

sér grein fyrir því hvað fríblöð myndu taka mikið af auglýsingum frá þeim, þetta var algjört 

vanmat á fríblöðum. Annars held ég líka að fríblöðin séu á undanhaldi. Nýjasta könnun frá 

Gallup sýnir að lesning á Fréttablaðinu hafi farið úr 64% í 54%. Það er bara sjokk. Heima hjá 

mér fer fríblaðið bara beint í endurvinnslubunkann. Þetta er allt í tölvunni, símanum. Ég hélt 

ég myndi aldrei verða svona, ég sem elskaði prentlyktina, elskaði að snerta blöðin, fór með 

þau út um allt. Ég snerti þau ekki í dag, þetta er bara þróunin. Sonur minn 13 ára, kemur aldrei 

til með að kaupa áskrift að blaði. Aldrei, á ævinni. Kannski kaupir hann áskrift af netmiðli,” 

segir hann.  

                                                           
80

 Það virkar þannig að hvað sem þú gúgglar, þá fylgja með íslenskar auglýsingar. Þú getur verið að lesa fréttir á Washington 

Post og þar kannski blasir við auglýsing frá Kjötborg af því að leitarvélin veit að þú ert á Íslandi. 



  

68 
 

Af hverju starfar þú ekki lengur við blaðaljósmyndun?   

„Ég missti áhugann á blaðaljósmyndun kannski um árið 2003, maður fékk ekki að gera neitt 

af viti, var aldrei sendur neitt. Og það var alveg ljóst þegar hrunið kom, að þetta yrði aldrei 

endurvakið. Þarna var líka svo komið að það voru myndavélar og símar út um allt og það 

gerir líka starfið að risaeðlustarfi. Í raun og veru gæti dagblað komist upp með það að reka 

blaðið án þess að vera með einn einasta ljósmyndara, það er bara staðreynd. Nóg væri að hafa 

nokkra stáka eða stelpur í „freelans“ vinnu og svo væri bara auðvelt að næla sér í myndir frá 

almenningi út um allt land,” segir hann og bætir við, „ljósmyndarar sem vilja mynda eitthvað 

sem skiptir verða að gera það í sínum frítíma og fjármagna einhvern veginn að gefa út bækur 

eða halda sýningar. En þetta er ekki starf, þetta er „hobby“. Kannski verða myndirnar einhvers 

virði og hægt að gera pening úr þeim einhvern tímann, en það er samt ekki starf. Ljósmyndin 

sem slík mun aldrei hverfa. Og þó ég starfi ekki sem ljósmyndari, er ég samt alltaf 

ljósmyndari í hjarta mínu,“ segir Þorvaldur. 

Hver telur þú vera framtíðina í blaðaljósmyndun?  

„Framtíð blaðaljósmyndunar er engin”, segir hann. „Ég tel að starfið breytist í það að verða 

öðruvísi ljósmyndum, eins konar upplýsingamiðuð ljósmyndun þar sem ljósmyndarinn hefur 

hugsanlega það hlutverk að skrifa og taka kvikmyndir og ljósmyndir í bland. Ég tel að starfið 

blaðaljósmyndari muni hverfa mjög fljótlega, á næstu 5-7 árum og verði mjög einskorðað við 

netið og netmiðla. Mikið verður tekið á myndavélasíma og hugsunin mun breytast. Starf 

blaðaljósmyndarans mun hverfa, en ljósmyndin hverfur ekkert, það verður bara allt öðruvísi 

miðill í kringum það. Ég veit bara ekki hvaða starfsheiti það ætti að vera.”  

 

1.3. Kjartan Þorbjörnsson (Golli) 

Kjartan Þorbjörnsson, (Golli), (f. 1970) hefur starfað sem ljósmyndari á Morgunblaðinu frá 

1996. Hann er menntaður í ljósmyndun frá Svíþjóð.  

Hvert telur þú vera hlutverk blaðaljósmyndarans? 

„Starfið hefur breyst alveg rosalega núna síðustu áratugi, en verkefnið er ennþá að skrá 

samtíðina, en það sem hefur breyst er að nú þarf allt að gerast hraðar en áður, en grunnurinn 

er hinn sami. Það hafa aldrei verið teknar jafn margar myndir í heiminum eins og núna, en 

99,9% af þeim eru teknar með allt annarri hugsun en með skrásetningu og fréttaflutning í 

huga. Það verður alltaf þörf fyrir það,” segir Golli.  

Hvernig finnst þér starfið hafa breyst á undanförnum árum? 

„Á öllum íslenskum fjölmiðlum hefur blaðaljósmyndun breyst mjög mikið, alveg frá 2001 

hafa starfsskilyrðin verið skorin niður og þrengd. Fram að þeim tíma hafði verið uppgangur í 
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ansi mörg ár. Mér fannst bestu árin vera 1996 til 2001 en ég varð fastráðinn 1996. Þegar 

netbólan springur árið 2001 breytist allt. Frá svona 1998-2001 fékk ljósmyndarinn mikið 

frelsi,” segir Golli, „ef ljósmyndarinn fékk góða hugmynd, alveg sama hvar það var í 

heiminum að mynda, fékk hann tíma og pening til að framkvæma hana. Sem dæmi get ég 

nefnt að vorið 2001 fór ég í fjórar ferðir erlendis, að mynda. Núna er bara hátíð ef maður 

kemst fjórum sinnum út á land á ári, og þá er ég nú bara að tala um dagsferðir! Í dag fara  

99% af tímanum í verkefni sem eru ekkert sérstaklega skapandi, við erum meira eins og 

stoðdeild við aðrar deildir.”  

Telurðu að viðhorf til ljósmynda hafi breyst? 

„Viðhorfið til mynda hefur breyst í gegnum árin“ segir hann og finnst það skipta máli hvernig 

yfirmennirnir hugsa. „Yfirmennirnir móta ekki stefnu í ljósmyndun, heldur frekar í hvernig 

þeir nota myndirnar“, segir hann. „Þegar við misstum að hafa millistjórnendur sem eru 

ljósmyndaþenkjandi, eins og myndstjóri og myndborð, þá hvarf alveg tengiliðurinn okkar upp 

í æðstu stjórnendur. Hæfileikar deildarinnar hafa ekki verið nýttir í ansi mörg ár,” segir Golli.  

Hvernig finnst þér Morgunblaðið nota ljósmyndir? 

 „Eins og staðan er núna finnst mér blaðið birta allt of mikið af myndum, það er þessi stefna 

að alltaf þurfi að fylgja einhver mynd með hverri frétt og eru þá settar inn myndir þótt það sé 

ekkert varið í þær. Það eru kannski á einni síðu sjö litlar myndir af húsum og hausum, í stað 

þess að hafa bara eina til tvær myndir á síðu og velja þær betur,” segir hann. „Þegar 

myndstjórnin er dottin út er enginn sem tengist ljósmyndun sem fylgist með eða fær að taka 

þátt í hönnun blaðsins,” segir Golli. „Það eru miklu fleiri myndir í blaðinu núna en oft áður, 

en miklu minni og meiri draslmyndir, alltof mikið magn en alltof lítil gæði. Það þyrfti að vera 

einhver í yfirstjórninni sem hefur vit á ljósmyndun og að menn fari aftur að hugsa um 

ljósmyndir sem eitthvað annað en uppfylliefni.”   

Hvað telurðu að hafi vegið þyngst í að breyta faginu? 

Peningar eru kannski það sem hefur stuðlað að mestu breytingum í bransanum, telur Golli. 

„Þegar menn fara að skera niður, er þetta það fyrsta sem er skorið niður, tíminn sem 

ljósmyndarar fá til að vinna sín verkefni.” 

En hvaða áhrif hafði stafræna byltingin á fagið? 

„Stafræna væðingin hefur leikið okkur bæði vel og illa,” segir Golli, „ljósmyndarar fóru að 

klára sínar myndir alla leið, það eru ekki aðrir sem taka myndirnar og klára það núna, en illa 

að því leyti að tímafaktorinn hefur breyst, þetta þarf alltaf að ganga hraðar og hraðar og 

verður þá meira stressandi.”  
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Þegar samtalið víkur að símamyndum segir hann að sér finnist eðlilegt að kaupa myndir af 

hinum almenna borgara með síma. „Það er gott að því leyti að það eru 20 þúsund augu á 

götunni í staðinn fyrir fjögur, það er ekkert að því. En það kemur ekkert í staðinn fyrir 

blaðaljósmyndun, alveg sama hvað græjurnar eru góðar, þá er ekkert sem kemur í staðinn 

fyrir þjálfað auga.”  

Hvað finnst þér um þær kröfur að ljósmyndarar blaðsins taki líka á myndband? 

„Það er ekki hægt að gera hvort tveggja í einu, alla vega ekki ef þetta er tímasettur atburður,” 

segir hann en lætur vel að því að taka á myndband í dag ásamt ljósmynduninni.  

Hvaða aðrir möguleikar eru fyrir blaðaljósmyndara? 

„Nýr vettvangur fyrir ljósmyndara er netið og bækur, en er ekki til að lifa af”, segir hann. 

Golli hefur í mörg ár unnið að sérverkefni í sínum frítíma, en hann hefur fylgt eftir ungum 

dreng sem hefur barist við hvítblæði. „Ef ég myndi reikna þetta í dagvinnu, eru þetta margir 

mánuðir sem hafa farið í þetta í heildina, fyrir það hef ég fengið 60 þúsund króna verðlaunafé 

frá blaðaljósmyndarafélaginu, og það er það eina í peningum,” segir hann.  

Er blaðaljósmyndun dauð? 

Golli er ekki tilbúinn til að lýsa yfir dauða stéttarinnar. „Þó það allt sé svona mikið myndað, 

þá hlýtur að koma upp sú staða aftur, og mér finnst hún vera að koma upp, að hinn almenni 

notandi fjölmiðla fari aftur að þrá að fá dálítið valdar upplýsingar, eins og var hér fyrr á árum. 

Í dag, með internetinu, er svo mikið ógrynni af upplýsingum að það er erfitt fyrir neytandann 

að vita hvaða upplýsingum er hægt að treysta. Og alltaf fjölgar miðlunum. Þannig ég held að 

það sé komið að að því að hinn hugsandi lesandi hljóti að vilja velja sér meir hvaðan hann fær 

upplýsingarnar,” segir Golli. Þegar hann er spurður að því hvar hann sjái sjálfan sig eftir tíu ár 

í þessum bransa, svarar hann: „Það er vonlaust að svara því. Fyrir tíu árum var ég ekkert viss 

um að ég yrði í þessum bransa eftir tíu ár.”  

 

1.4. Árni Sæberg 

Árni Sæberg (f. 1956) hefur starfað sem ljósmyndari á Morgunblaðinu frá árinu 1984.  

Hvernig finnst þér blaðaljósmyndun hafa breyst á Morgunblaðinu? 

Árni segir starfið hafa breyst gífurlega frá því að hann hóf störf um miðjan níunda áratuginn. 

„Við tókum allt á filmu, framkölluðum þær og stækkuðum myndir í myrkvakompu, reyndar 

voru konur sem sáu um að framkalla svo seinna. Það var auðvitað ekkert net þannig það var 

alveg hægt að geyma fréttir í einhverja daga,” segir Árni og hlær, „núna þarf þetta að fara 

strax af stað á netið.” Árna finnst starfið hafa breyst mikið. „Í dag erum við dáldið mikið að 

mynda til dæmis konur að fara í leikhús, túrista að labba niður í bæ og veðurmyndir. Þetta er 



  

71 
 

mikið breytt, allt aðrar áherslur. Minna um fréttamyndir og meira um slúðurmyndir og 

fundarmyndir,” segir Árni. „Það er svo miklu meiri hraði í dag, maður getur ekki vandað sig 

eins og maður gerði. Þetta snýst meira um hraðann en gæði,” segir hann. „Netið snýst um að 

fá myndina sem fyrst.”  

Hvaða áhrif finnst þér að stafræna væðingin hafi haft á fagið? 

„Áður en að stafræna myndavélin kemur, voru svo fáir að taka myndir, kannski nokkrir 

fréttaritarar, en núna eru allir að taka myndir,” segir hann. Árni telur marga kosti hafa fylgt 

stafrænu væðingunni og nefnir fyrst að ekki þurfi lengur að sulla í stórhættulegum fram-

köllunarvökva. „Það er líka kostur að geta séð myndina strax á skjánum aftan á vélinni og vita 

þá um leið hvort maður er búinn að ná góðri mynd,” segir hann. „Þetta er allt önnur hugsun, í 

raun tekur maður miklu fleiri ramma í dag en áður þegar filman var við lýði, það er allt annað 

verklag í dag,” segir Árni.  

Hvernig finnst þér stefnan vera á Morgunblaðinu varðandi ljósmyndir? 

„Mér finnst yfirleitt á fjölmiðlum að það sé fólk orðsins sem ráði mestu, orðið er æðra en 

myndin,” segir Árni um viðhorf yfirstjórnenda á Morgunblaðinu til ljósmyndunar. Árni telur 

það ekki gott að enginn sé með yfirumsjón yfir ljósmyndadeildinni lengur og telur það væri til 

bóta að hafa myndstjóra eins og eitt sinn var. Spurður um hvort honum finnist hann fá næg 

tækifæri til að blómstra sem blaðaljósmyndari svarar hann: „Nei, ekki í vinnunni, en ég geri 

það í mínum frítíma,” segir Árni sem er nýkominn heim frá Arizona í Bandaríkjunum þar sem 

hann myndaði, bæði á myndavél og myndband, lamaðan þyrluflugmann. 

Árni segir þróunina í gegnum árin vera þá að myndum hefur fjölgað. „Það eru fleiri 

myndir í blaðinu í dag, í gamla daga voru þær færri og stærri, það er helst að við fáum að birta 

stórar myndir í sunnudagsblaðinu,” segir hann. „Myndin í dag er oft bara skreytimynd, það er 

bara verið að skreyta einhvern texta,” segir Árni. Hann telur bestu árin hafa verið í kringum 

1990 til 2000. „Ég man til dæmis árið 1993 fór ég á kajak á Hornstrandir og það birtust fimm 

greinar í sunnudagsblaðinu, og allt var greitt af blaðinu, þetta var alveg magnað og það er enn 

fólk að tala um þessar greinar,” segir Árni með blik í auga. „Þetta breytist allt þegar Frétta-

blaðið kemur, þá dalar allt,” segir hann.  

Hvernig finnst þér að þurfa að taka líka á myndband? 

Árni er farinn að vinna töluvert mikið með myndbandsvél og líkar það vel. „Það er samt mjög 

erfitt að gera bæði saman, ljósmynda og taka upp,” segir hann. „Mér finnst mjög gaman að 

taka myndbönd og það fylgja því oft meiri ferðalög, en ég er ekki bara að vinna það fyrir 

Moggann heldur líka í samstarfi við Sagafilm,” segir hann. „Það minnir dálítið á gömlu góðu 
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dagana á Mogganum. Ég held ég verði farinn meir í vídeóið í framtíðinni,” segir Árni að 

lokum.  

 

1.5. Ragnar Axelsson (RAX) 

Ragnar Axelsson (RAX) (f. 1958) hefur starfað sem ljósmyndari á Morgunblaðinu síðan hann 

var unglingur, en einnig unnið að mörgum bókum og haldið margar sýningar víðs vegar um 

heim.  

Hvaða breytingar hefur þú séð og upplifað á þínum ferli sem blaðaljósmyndari? 

„Ég er búinn að upplifa ofboðslega góða tíma, jákvæða, þar sem ég fékk að gera eitthvað 

skapandi, en núna er þetta búið að breytast mikið síðustu ár,“ segir hann. Hann segir 

ljósmyndara í dag ekki lengur fá að vinna eftir sínum hugmyndum og gera flottar greinar. 

„Hugarfarið í blaðamennsku er bara rangt alls staðar í heiminum, það þarf að leggja meiri 

áherslu á vandaðar myndir. Það mun bitna á blöðunum og verða þeirra banabiti.  Blaða-

ljósmyndun sem slík er ekki neitt lengur, oft bara blaðamenn með síma og gæðin bara 

versna,“ segir hann. „Mín skoðun er sú að myndir voru minnkaðar í stíl við netsíður, og þær 

bara stækkuðu ekkert aftur. Það er langt síðan að gæðin minnkuðu og nú er myndin hugsuð 

sem einhver uppfylling. Þegar þeir byrjuðu að minnka myndir og hafa fullt af litlum myndum, 

byrjaði hnignunin,“ segir Ragnar. Ragnari finnst að blöðin mættu standa sig betur í að halda 

sínu striki og sinna kúnnum sínum með því að hafa áfram gæðamyndir í blaðinu. 

Ragnar er duglegur að skapa sér sjálfur verkefni og hefur sýnt myndir sínar út um 

allan heim. Hann vinnur nú að verkefni um norðurheimsskautið. Ragnar segir hann ekki fá 

nein alvöru tækifæri á Morgublaðinu. „Ég fæ alveg stundum að gera flott verkefni á blaðinu, 

en það er bara svo sjaldan. Þetta er líka svo dýrt, það fylgja þessu ferðalög. Og maður skilur 

það svo sem að ekki er til fyrir þessu. En það er máltæki sem segir að góðri þjónustu fylgi 

hagnaður. Tap fylgir þá vondri þjónustu. Hluti af gæðum blaðsins liggur í góðum 

ljósmyndum.“ 

Hvernig finnst þér stefna blaðsins vera í ljósmyndun? 

Ragnar segir að stjórnendur blaðsins hafi aldrei hugsað í myndum. „Hugarfarið á Íslandi 

gagnvart blaðaljósmyndinni er sú að myndin er uppfylling við textann, þetta er íslensk 

blaðamennska,“ segir hann, „og það hefur alltaf verið þannig. Það eru auðvitað einhverjir 

ágætir, en þeir hugsa ekki eins og sá sem dreymir í myndum.“ Þegar Ragnar er spurður að því 

hvort hann teldi það til bóta að ráða aftur myndstjóra svarar hann: „held það sé orðið of seint, 

það tekur mörg ár að snúa þessu við, og mörg ár að ala þjóðina í að kunna að meta stórar 

myndir. Þegar ég keyrði um landið í gamla daga var fólk oft með myndir klipptar úr 
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Mogganum á ísskápnum sínum,“ segir hann. Ragnari finnst myndir hafa minnkað á síðustu 

árum og áratugum og að of margar myndir séu nú birtar á kostnað nokkurra stórra og góðra. 

„Þetta er eins og frímerkjasýning, myndir pínulitlar, það þarf stækkunargler að fylgja blaðinu, 

til hvers að birta mynd sem þú sérð ekki hvað er á? Eða að birta tíu myndir á útsíðu, þetta er 

eins og illa skreytt jólatré!“  

Hvaða áhrif hafði stafræna væðingin á fagið? 

„Menn væla og skæla út af þessu. Stafræna væðingin eyðilagði ljósmyndun segja margir, og 

það er rétt að mörgu leyti, sérstaða ljósmyndunar hvarf, myrkvaherbergin og öll sérkunnáttan 

er horfin. Þú þarft þetta ekkert lengur, nú hefur síminn þinn myndavél sem getur tekið fína 

mynd og þetta er það sem blöðin eru að nota í dag. Þetta er hluti af ástæðunni að það er búið 

að reka fullt af ljósmyndurum af því að þau bara vilja fá símamyndir. Gæðin verða ekkert þau 

sömu en þeim finnst það bara nóg. Þar til að þeir átta sig á því að lesendur vilja fá eitthvað 

flottara. Þetta er bara þróunin. En stafrænu myndavélarnar í dag eru svo flottar, maður öðlast 

bara nýtt líf að mynda á þetta, þó ég sé af þessum gamla skóla. Ef ég ætla að vera svo mikill 

þverhaus og þverskallast við þessari þróun þá get ég alveg eins hætt. Ég geri ekkert síðri 

ljósmyndir á stafræna vél en ég gerði á filmu vél. Maður verður bara að taka þessa tækni og 

nýta hana, það er bara kominn annar grundvöllur. Menn verða bara að gera sín eigin verkefni. 

Bækurnar mínar urðu til af því ég fékk ekkert að gera á Mogganum sem ég vildi gera.“ 

Hvað finnst þér um að ljósmyndarar þurfi að taka á myndband? 

„Það er ekki hægt að gera bæði vel. Ég er voða ljósmyndakall, ekki vídéokall,“ segir Ragnar 

og telur að fólk muni miklu frekar eftir ljósmyndum heldur en eftir myndbandi.  

Hver telur þú vera framtíðina í blaðaljósmyndun? 

Ragnar telur að tækifærin liggja frekar á netinu og í bókum. „Framtíðin í blaðaljósmyndin er 

sjálfsagt á netinu,“ segir Ragnar Axelsson, „það eru allir með síma og það eru teknar fleiri 

myndir á dag núna en síðustu hundrað ár.“ Hann telur einnig bækur fínan vettvang fyrir 

blaðaljósmyndara. „Þeir sem hafa metnað geta gert eitthvað flott sjálfir, en þetta „golden age“ 

í blaðaljósmyndun er búið og kemur kannski aldrei aftur,“ segir hann. „Verst í dag er þessu 

heimskuvæðing. Þegar ljósmyndarar eyða tímanum í að elta fólk sem engin veit fyrir hvað 

það er frægt, og á meðan svelta börn út um allan heim af því að tímarit og blöð birta það ekki 

lengur. Hvers konar rugl er þetta. Vill þetta unga fólk sem les svona, ekki lesa um eitthvað 

sem er að gerast í heiminum? Það er líka hlutverk fjölmiðla að ala fólk upp í þessu. Að fjalla 

um einhvern risa rass á Kim Kardasian eða hvað hún heitir sem er með rass eins og heimsálfa. 

Það er bara verið að fjalla um vitlausa heimsálfu,“ segir Ragnar. „Framtíðin byggist bara á 
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ljósmyndurum sjálfum að segja sögur og það munu verða til ótrúlega flottir hlutir í 

framtíðinni.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


