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Ágrip  

Í þessari ritgerð er fyrst skoðuð almenn saga mynda og myndforma og síðan saga og 

þróun aðferða við prentun mynda í bókum í Evrópu, þó einna helst Danmörku og 

Þýskalandi, þaðan sem Íslendingar sóttu helst fyrirmyndir sínar að barnabókum. Þar 

á eftir er gróft yfirlit yfir fyrstu barnabækur Íslendinga og einnig yfir fyrstu 

myndabækurnar sem ætlaðar voru íslenskum börnum. Myndabækur teljast ungur 

flokkur innan bókmenntanna. Ýmsir fræðimenn hafa í seinni tíð búið til aðferðir sem 

má beita til þess að greina og túlka hvernig myndirnar virka og einnig hvernig 

bókaformið sem slíkt vinnur saman, þ.e. hvernig texti og mynd vinna saman. Í 5. kafla 

er yfirlit myndrænna lykla sem William Moebius útbjó til þess að nota við túlkun og 

greiningu mynda. Í síðasta kafla ritgerðarinnar er stuðst við þessa lykla við túlkun á 

myndabókinni Sagan af Dimmalimm eftir Guðmund Thorsteinsson. Hún hefur verið 

kölluð ástsælasta barnabók allra tíma á Íslandi. Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er 

að rýna í hvað það er við Söguna af Dimmalimm sem skýrir þá ást og vinsældir? 

Niðurstaðan er í megin atriðum sú að myndirnar í bókinni hafa einstaklega gagnsætt, 

fallegt og sakleysislegt yfirbragð sem höfðar til bæði barna og fullorðinna. Samspil 

texta og myndar er mjög gott sem hefur einnig áhrif á vinsældir bókarinnar.  
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1 Inngangur  

Myndir eru og hafa alltaf verið til yndisauka. Þegar myndskreytingar bóka hófust var 

tveimur mismunandi miðlum steypt saman, það er texta og mynd. Til að byrja með 

var ekki alltaf mikið samhengi á milli miðlanna tveggja en myndirnar voru engu að 

síður til yndisauka fyrir lesandann. 

Íslendingar voru frekar seinir að gefa út sérstakar barnabækur miðað við 

nágrannaþjóðir okkar. Þeir fylgdust einna helst með því sem skrifað var fyrir börn í 

Kaupmannahöfn en Danir höfðu sótt sinn lærdóm til Þjóðverja. Skilin á milli 

skemmtanagildis og uppeldislegs hlutverks barnabóka voru alls ekki skýr en höfundar 

sem skrifuðu fyrir börn reyndu helst að steypa þessu tvennu saman þannig að þau 

yrðu bæði til gagns og gamans.  

Það var ekki fyrr en árið 1853 sem Myndabók handa börnum kom út fyrir íslensk 

börn. Hún var prentuð í Kaupmannahöfn og kostuð af Agli Jónssyni og var fyrsta 

sinnar tegundar á Íslandi. Bókin er tímamótaverk í sögu myndabóka á Íslandi. 

Myndirnar sem prýða blaðsíður hennar eru fíngerðar tréristumyndir og margar 

hverjar mikil listaverk. Ekki voru gefnar út margar myndabækur fyrir íslensk börn það 

sem eftir var af nítjándu öldinni. Það var ekki fyrr en í byrjun tuttugustu aldar sem 

útgáfa á myndabókum fyrir íslensk börn fór að glæðast. Sagan af Dimmalimm eftir 

Guðmund Thorsteinsson, Mugg, kom út árið 1942 og hefur verið kölluð ástsælasta 

barnabók allra tíma á Íslandi. Í lokaorðum verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni, hvað það er við þessa bók sem skýrir þá ást og vinsældir ? 
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2 Upphaf frásagna í myndum 

Hellamyndir, altaristöflur og glerlistaverk í gluggum frá örófi alda eru fyrstu heimildir 

um tilraunir mannsins til tjáskipta. Það sýnir í raun hversu mikilvæg frásögn í myndum 

er. Það telst merkilegt að myndskreytingar hafi ekki orðið þungamiðja í bókum fyrir 

börn miklu fyrr en raun ber vitni. Það var ekki fyrr en árið 1658 sem fyrsta bókin sem 

var myndskreytt að einhverju ráði kom út (Whalley, 2009, bls. 299).  

Johann Amos Comenius gaf út kennslubókina Orbis Sensualium Pictus á latínu. 

Bókin kom út í enskri þýðingu Charles Hoole árið 1659. Efst á hverri síðu var mynd af 

hlut sem var númeraður og fyrir neðan var heiti hlutarins bæði á latínu og ensku. 

Myndirnar voru frekar grófar tréristumyndir sem lýstu frekar fjölbreyttum viðföngum 

sem voru bæði kunnuleg og framandi fyrir börn á þessum tíma. Fyrir þann tíma höfðu 

verið gefnar út fjöldi annarra kennslubóka á latínu en það var Comenius sem var 

meðal þeirra fyrstu sem áttaði sig á því að börnum gengi betur að muna hluti sem þau 

hafa séð heldur en þá sem þau hafa einungis lesið um (Whalley, 2009, bls. 300). 

Þrátt fyrir að það hafi verið gefnar út bækur fyrir börn fyrir þennan tíma, með 

stöku myndum í, voru bækurnar ekki vel myndskreyttar. Í vel myndskreyttri bók eru 

myndirnar tengdar textanum og bæta dýpt og upplifun við textann sjálfan. Oftast 

voru bækurnar illa myndskreyttar á þann hátt að myndirnar sem voru í bókunum áttu 

stundum ekkert skylt við textann voru illa teiknaðar eða í slæmum myndgæðum og 

jafnvel illa staðsettar hvað varðaði textann. Það væri því betra að skilgreina þessar 

bækur sem bækur með myndum í frekar en myndabækur (Whalley, 2009, bls. 300). 

 Á 17.-18.öld innihéldu fjöldaframleiddar bækur sem ætlaðar voru börnum 

oftast frekar ófágaðar og grófar tréristumyndir. Aðferðin við tréristurnar var ódýr og 

það var hentugt að hægt var að prenta texta og þrykkja mynd í sömu andrá (Whalley, 

2009, bls. 301). Viðhorf til barnabóka var ekki upp á marga fiska á þessu tímabili og 

þ.a.l. var notast við myndir eða tréristumót sem voru til og höfðu verið notaðar í 

ódýrar bækur og veggspjöld sem voru fjöldaframleiddar fyrir neðri stéttir 

samfélagsins. 
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Þrykktar tréristumyndir sem líklega fönguðu augu og vöktu hrifningu barna 

má rekja allt aftur til miðalda. Fyrr á öldum var ekki gerður greinarmunur á myndum 

fyrir börn eða fullorðna. Myndirnar birtust einna helst á myndaörkum sem voru með 

trúarlegum viðföngum t.d. af Maríu mey með Jesúbarnið, krossfestingu Jesú og 

myndir af englum og djöflum. Myndirnar þróast eftir því sem líður á en þá fara að 

birtast myndir af konungum, stríði, náttúruhamförum, ævintýralegum myndum og 

mórölsku efni (Stybe, 1983, bls. 11). Ein slík var Der Kinderfresser (Barnaætan) sem er 

allt frá sextándu öld. Myndin er af risa, sem hefur tekið börn og troðið í vasa sína og 

tösku. Börnum sem voru ekki þæg og góð var þá sýnd myndin af hræðilega risanum 

til áminningar um hvað verður um óþæg börn. 

 

 

Mynd 1. Hræðilegi risinn (Stybe, 1983, bls. 10) 

 

Þetta voru svokallaðar „kistumyndir“ sem voru vinsælar tréristumyndir meðal 

fólksins og höfðuðu bæði til barna og fullorðinna. Kistumyndirnar koma til sögunnar 

á sama tíma og útbreiðsla pappírsins á sér stað. Það var á fjórtándu til fimmtándu öld 

sem útbreiðsla og notkun pappírsins varð algeng í Norður Evrópu. Kistumyndir draga 
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nafn sitt af kistum sem fólk geymdi persónulega hluti í og voru á mörgum heimilum á 

þessum tíma. Kistumyndirnar voru oft límdar inn í lok kistunnar eða á veggi og voru 

kistulokin því eins og nokkurs konar myndabækur (Stybe, 1983, bls. 11). Myndaarkir 

af þessu tagi voru m.a. seldar á mörkuðum og af búðareigendum. Tréristumyndirnar 

voru mjög vinsælar langt fram á nítjándu öld.  

Myndabók var í fyrstu mjög vítt hugtak og náði í raun yfir allar bækur sem voru 

með einhvers konar myndum í. Eins og með myndaarkirnar voru fyrstu 

myndabækurnar sem innihéldu þrykktar tréristumyndir ætlaðar bæði börnum og 

fullorðnum til yndisauka. Má þar nefna Rævebogen sem var gefin út árið 1555 í 

Danmörku. 

 

  

Mynd 2. Rævebogen frá árinu 1555 (Stybe, 1983, bls.12) 

 

 Myndirnar í bókinni sýna fleiri en einn atburð og í hverri mynd koma fyrir 

tvenns konar samningaviðræður sögupersóna. Myndir bókarinnar hafa án efa verið 



10 

eftirsóknaverðar fyrir börn að fá að skoða ef leyfi gafst. Texti bókarinnar var þó ekki 

ætlaður börnum (Stybe, 1983, bls. 12).  

Elsta myndabók sem vitað er að hafi verið sérstaklega gefin út fyrir börn var 

gefin út árið 1580. Bókin ber nafnið Kunnst- und Lehrbüchlein für die anfahenden 

Junge. Bókin er kennslubók sem inniheldur fínlegar tréristumyndir sem 

Svisslendingurinn og listamaðurinn Jost Amman (1539-1591) gerði (Stybe, 2009, bls. 

13). 

 

  

Mynd 3. Fínleg tréristumynd eftir Jost Amman (Stybe, 1983, 13) 

 

 Myndirnar í bókinni lýstu heimi barna t.d. mynd af stúlku með dúkkuna sína 

og önnur af dreng sem er að læra stafina af svo kölluðu stafrófsspjaldi. (Horn-book 

ABC-bræt) Myndirnar sýna börn sem tilheyra efri stéttum og undirstrika hin klassísku 

kynjahlutverk þ.e. drengurinn á að læra að lesa og stúlkan leikur sér með dúkku.  

 

2.1 Saga tréristunnar 

Hér verður saga tréristunnar á meginlandi Evrópu og þá einna helst í Danmörku, 

Englandi og Þýskalandi rakin í grófum dráttum. Uppruna tréristunnar má rekja til 

Egyptalands og Austurlanda allt aftur til sjöundu aldarinnar. Þar voru munstur og 
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myndir skorin í við og prentuð á efni. Í Kína eru varðveittar myndir af Búdda frá 

sjöundu öld sem voru þrykktar á efni með tréristum (Hind, 1963, bls.64). Því má segja 

að Austurlandaþjóðirnar séu forfeður tréristutækninnar.  

Það var ekki fyrr en á fimmtándu öld að enski prentarinn William Caxton 

innleiðir tréristuna sem listform með útgáfu bóka sinna sem voru myndskreyttar með 

fínlega skornum teikningum en þær voru ekki ætlaðar börnum. Thomas Bewick skar 

út tréristur, á átjándu öld, sem voru birtar í bókum fyrir börn. Thomas var 

sveitastrákur sem lærði útskurð og fór að vinna við að búa til tréristur, sem voru á 

þessum tíma mjög vinsælar en engu að síður ekki álitnar mikilvægar og þóttu frekar 

ómerkilegar. Myndir eftir Thomas af húsdýrum og fuglum þóttu bera af. Hann 

myndskreytti m.a. Aesop´s Fables árið 1784 (Cummins, 2015, bls. 29-31). Aðferðin 

sem notuð er við tréristurnar þróaðist áfram á nítjándu öld. Þá var farið að nota dúk 

sem skorið var út úr og síðan prentað. Sú aðferð er m.a. hentug til þess að gera stór 

listaverk. 

 

2.1.1 Aðferð trérista 

Þegar myndir eru skornar í tréblokkir er myndin í raun teiknuð beint á tréblokkina og 

síðan eru hlutar myndarinnar sem eiga að vera hvítir skornir burt. Verkfærin sem eru 

notuð eru nokkurskonar hnífur eða grafari (graver), lítil þríhyrningslaga og stundum 

tígullaga járnstöng með tréskafti, til í mismunandi sverum útgáfum. Þessi verkfæri 

voru upphaflega ætluð til útskurðar á koparþynnum.  

Flokka má prentanir trérista í þrjá flokka eftir því hvernig prentaðferð/grafík er 

notuð. Það fer eftir því hvort blekið eða svörtu línurnar eru relief-prent, intaglio-prent 

eða yfirborðsprent (Hind, 1963, bls. 1). Relief-prent á við ef blek er sett á fletina sem 

standa upp úr viðnum sem birtist síðan sem útlínur myndanna þegar búið er að pressa 

tréblokkina á pappírinn þessi aðferð er aðallega tengd við tréristur. Intaglio-prent á 

við þegar útlínur birtast hvítar á myndinni öfugt við relief-aðferðina. Þá er bleki hellt 

ofan í mótið og mikill þrýstingur settur á þannig að blekið smitist ekki upp á fletina 

sem standa upp úr mótinu og birtast hvítir. Þessi aðferð er tengd við tréristur en er 
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aðallega notuð á málmplötur sem grafið er í eða gerð mót úr. Yfirborðsprent er 

yfirleitt unnið með málmplötum eða koparþynnum og notast við olíu og vatn til þess 

að ná fram mismunandi áferðum. Þessar þrjár aðferðir flokkar Hind allar undir 

tréristur þar sem aðferðirnar tengjast mjög náið bæði í hönnun og prentaðferðum 

(Hind,1963, bls. 1). 

Fyrir tíma prentpressa var allt prent þrykkt með handafli á einn eða annan hátt. 

Aðferðin sem er líkast til elst líkist hinni vinsælu aðferð stimplun sem var notuð til að 

þrykkja mynstri á efni. Um tvenns konar aðferð var að ræða. Annars vegar að pappír 

var lagður ofan á hart yfirborð, viðarblokkin smurð með bleki og hvolft á pappírinn að 

lokum var pressað, stimplað eða hamrað á blokkina þannig að blekið þrykktist á 

pappírinn. Hins vegar var viðarblokkin látin liggja með útskurðinn vísandi upp og 

pappír lagður ofan á. Síðan var bakhlið pappírsins nudduð ýmist með flötum tréspaða 

eða bursta. (Hind, 1963, bls. 3-4) Líklegt er að þessi aðferð hafi verið notuð á myndir 

sem eru taldar vera með elstu prentuðu tréristumyndunum allt frá tímabilinu 1400-

1440. Tréristur og koparristur eru nátengdar bæði hvað varðar hönnun og 

prenttækni. Koparristurnar eru þrátt fyrir það oftast mun fíngerðari og sýna oft meiri 

nákvæmni.  

2.2 Koparristur 

Á 18. öld og fram á 19. öld voru koparristur mikið notaðar í fagi myndskreytinga í 

Evrópu. Oft voru myndirnar nokkurs konar töflur með nokkrum dálkum eða plaköt 

sem var hægt að lita. Koparristumyndir eru í samanburði við tréristumyndir miklu 

fínlegri og nákvæmari og sýna mun meiri smáatriði (Stybe, 1983, bls.20).  

Á tímum upplýsingarinnar var frekar algengt að barnabækur væru 

myndskreyttar með koparristumyndum. Bækurnar höfðu flestar mynd á titilsíðu og 

innihéldu oftast fáar myndir eða myndaspjöld en sumar höfðu þó töflur sem rúmuðu 

hver um sig nokkrar myndir. Algengt var í barnabókum sem höfðu siðferðislegt en 

einnig skemmtanalegt gildi að myndir titilsíðanna sýndu fullorðinn mann, oft kennara 

eða annan hátt settan einstakling, umkringdan fróðleiksfúsum börnum. Myndirnar 

voru til þess fallnar að höfða til kaupenda bókanna þ.e. fullorðinna. Ólíkt 
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listamönnum tréristanna eru listamenn koparristanna oftast þekktir (Stybe, 1983, bls. 

20).  

Í byrjun 19. aldar höfðu ekki orðið miklar breytingar á framleiðslu 

myndskreyttra barnabóka frá 18. öld. Smám saman jókst þó útgáfa barnabóka sem 

höfðu handmálaðar koparristumyndir og seinna steinþrykktar myndir (Stybe, 1983, 

bls. 41).  

2.2.1 Aðferð koparrista 

Aðferðin sem er notuð við koparristur eða málmristur er í raun sú sama og við 

tréristur. Áhöld eru grafarar (graver) í misjöfnum stærðum og gerðum allt eftir því 

hversu fínlegar raufirnar eiga að vera. Koparristur voru oftast prentaðar með intaglio-

prenti. Aðferðin er þannig að frekar þunnu bleki er hellt ofan í mótið, pappírinn settur 

ofan á og mikill þrýstingur settur á með sérstökum tveggjarúllu pressu (double-roller 

press). Blekið sogast þannig upp úr ristunum í pappírinn en vegna mikils þrýstings af 

pressunni smitast blekið ekki upp á fletina sem standa upp úr mótinu. Útlínur birtast 

þá hvítar alveg öfugt við relief-aðferðina sem er oftast notuð við prentun trérista 

þegar útlínurnar „stimplast“ og birtast dökkar (Hind, 1963, bls. 1-2).  

Myndir sem voru gerðar með koparristum fönguðu vafalaust augu bæði ungra 

sem aldinna með fínlegum línum sínum og smáatriðum sem þær gátu birt. En það var 

einmitt eitt helsta aðdráttarafl myndanna. 
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3 Aðdráttarafl mynda 

 

Tékkinn Johann Amos Comenius var fyrstur til að gefa út bók sem var myndskreytt að 

einhverju ráði eins og fram hefur komið. Bókin var kennslubók í latínu og kom út árið 

1658. Comenius sem var kennari var meðal þeirra fyrstu sem áttaði sig á því að börn 

muna betur það sem þau hafa séð frekar en það sem þau hafa lesið (Walley, 2009, 

bls. 300). 

Flest börn heillast af myndum og ef skoða á hvers vegna, er vert að skoða 

fagurfræðina. Það er eðli fegurðar sem listin kallar fram en það er það sem 

fagurfræðin snýst um. Fagurfræði er undirgrein heimspekinnar og dregur nafn sitt af 

gríska orðinu aesthesis sem má þýða sem „skynjun“ eða „hugaræsingur“. Næmni fyrir 

fagurfræði er mikil meðal bæði barna og fullorðinna. Myndir í bókum höfða þannig til 

fagurfræðilegrar skynjunar meðal beggja hópanna. Herbert Edward Read segir m.a. í 

bók sinni The Meaning of Art að allir listamenn, óháð listgrein, hafi sama markmið 

þ.e. löngunina til þess að gleðja. Einfaldasta og algengasta skilgreining á list er í raun: 

tilraun til að skapa form sem gleðja. Þess konar form fullnægja fegurðarskyni okkar 

og fegurðarskyni okkar er fullnægt þegar við skynjum tengslin á milli formanna í 

fagurfræðilegri skynjun okkar (Read, 1974, bls. 18).  

  Myndir geta haft umsvifalaus áhrif á börn þar sem skilningur á myndunum er 

algjörlega áreynslulaus hjá ungum börnum. Miðlun myndanna er, andstætt orðum, 

tafarlaus en í nútímamenningu er það einmitt sjónin sem er fyrst í virðingarröð 

skilningarvitanna (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 8). Myndir ná að fanga augað og 

laða þannig til sín athygli bæði barna og fullorðinna. Myndir hafa þann hæfileika að 

veita áhorfandanum bæði góða skemmtun og unun. Góðar myndir geta þannig vel 

gefið sömu upplifun og vel samsettur texti.  

Með það í huga er athyglisvert að skoða hvenær útgáfa barnabóka, og þá sér í lagi 

myndabóka fyrir börn, hófst á Íslandi.  
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4 Fyrstu íslensku barnabækurnar 

4.1 Stafrófskver 

Barnabækur sautjándu og átjándu aldar hafa undanfarið vakið áhuga fræðimanna og 

hefur ýmislegt áhugavert komið fram (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 29). Nina 

Christensen danskur bókmenntafræðingur segir í bók sinni Videbegær: oplysning, 

børnelitteratur, dannelse að hugtakið barnabækur sé í raun of þröngt hugtak fyrir það 

barnaefni sem kom út á þessum tíma. Þá hafi ekki verið dregnar neinar skýrar línur 

fagbókmennta og fagurbókmennta. Þess vegna kýs hún í staðinn að nota hugtakið 

„barnatextar“ sem útvíkkað bókmenntahugtak (Christensen, 2012, bls. 20). 

Kennslubókin Eitt Lijted Stafrofs KVER. Fyrer Börn og Vungmenne er fyrsta og 

elsta bókin sérstaklega ætluð börnum og var gefin út í Skálholti árið 1695. Í kverinu 

er stafrófið með gotnesku letri en auk þess er í kverinu „katekismus“ eða litla kverið 

eins og það kallaðist (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls.30). Það inniheldur m.a. 

faðirvorið, trúarjátninguna, boðorðin tíu, bænir og ritningagreinar. Lúther og 

fylgjendur hans töldu að börn þyrftu að kunna kverið til þess að geta staðfest 

skírnarheiti sitt og fermst. Hluti kristindómsfræðslunnar var byggður upp með 

spurningum og svörum sem börnin áttu svo að læra utanbókar. Það sem fyrstu 

íslensku stafrófskverin áttu sameiginlegt voru listar af hagnýtu efni s.s. bókstöfum, 

atkvæðum, æfingarorðum, sérhljóðum og samhljóðum. Með hag barna fyrir brjósti 

reyndu heittrúarmenn að gera stafrófskverin ögn meira aðlaðandi fyrir þau (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2015, bls. 31). Myndskreyting stafrófskvera hófst og litið var til þess 

sem var að gerast í útlöndum þar sem samhengi orðs og myndtákns er sýnt.  

 Gunnar Pálsson prófastur í Hjarðarholti (1741-1791) skrifaði stafrófskverið 

Lijtid wngt Støfunar Barn: þó ei illa Stavtandi, frá Hiardarhollti i Breidarfiardar 

Daulum,audrum sijnum Jafningium sitt Staufunar Kver synandi, sem eptir fylgir, það 

var fyrsta verulega nútímalega stafrófskverið sem var gefið út fyrir íslensk börn og 

kom út í Hrappsey árið 1782 (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 31). Bókin sem er oftast 

kölluð „Stöfunarbarnið“ skiptist í fjóra hluta, formála í fyrsta kafla, sérhljóða og 

samhljóða í öðrum kafla, stafrófið í þriðja og síðan minnisvísur í þeim fjórða. Á 

forsíðunni er mynd af bókstafnum A sem hverfist bæði um skilningstréð og Adam og 
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Evu. Einnig eru þrjár vinjettur inn í bókinni sem hafa eflaust glatt augu ungra 

nemenda. 

 Þarna var kominn flokkur bóka sem sérstaklega var ætlaður börnum en 

stafrófskverin voru nytjabókmenntir (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 35). Listrænar 

bókmenntir sem sérstaklega voru ætlaðar börnum höfðu ekki verið til en fóru að líta 

dagsins ljós á sautjándu og átjándu öld. 

4.2 Fyrsta barnabókin 

Ekki ber öllum saman um hvaða bók teljist vera fyrsta íslenska bókin sem var 

sérstaklega skrifuð og gefin út með íslensk börn í huga. Silja Aðalsteinsdóttir telur að 

ljóðabókin Barnaljóð (Barna-liood med Ljuflings-Lag) eftir sr. Vigfús Jónsson sé sú 

fyrsta (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 37). Bókin inniheldur ljóðaflokk sem Vigfús 

orti upphaflega handa dóttur sinni árið 1739. Bókin var hins vegar ekki gefin út fyrr 

en 1780 en þá var það systursonur Vigfúsar, Jón Eiríksson, sem gaf hana út í 

Kaupmannahöfn. Vigfús leggur dóttur sinni lífsreglurnar í ljóðunum og höfðar til 

skynsemi, siðprýði og áreiðanleika (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 39). 

 Ljóðin eru ort undir knöppu málsháttakenndu formi fornyrðislagsins og minna 

oft á kvæðið Hávamál. Barnaljóð er ekki myndskreytt bók en á bókakápunni er mynd 

af litlu barni með vængi sem situr á skýi. Þrátt fyrir að aðeins ein mynd sé á kápunni 

hefur myndin af litla bústna englinum án efa haft mikið aðdráttarafl fyrir börn og 

jafnvel fullorðna líka. 

Loftur Guttormsson er ekki sammála Silju, en hann telur að sú bók sem 

virkilega verðskuldi nafngiftina barnabók, þ.e. hafi verið sérstaklega ætluð börnum, 

sé Sumargjöf handa börnum (Sumar-Gjøf handa Børnum). Loftur segir að sögurnar í 

Sumargjöf handa börnum séu greinilega samdar handa börnum. Og þrátt fyrir að þær 

séu ekki í uppruna sínum íslenskar teljist hún fyrsta eiginlega barnabókin sem út kom 

fyrir börn.  

Sumargjöf handa börnum er þýdd úr dönsku af sr. Guðmundi Jónssyni en 

bókin var upphaflega skrifuð á þýsku: Zeitvertreib und Unterricht für Kinder. Bókin 

kom út á Leirárgörðum við Leirá árið 1795. Það var upplýsingamaðurinn Magnús 
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Stephensen sem stjórnaði prentverkinu og skrifaði formála í bókina þar sem hann 

leggur fram skoðanir sínar og dásamar upplýsinguna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 

40). Bókin er í anda upplýsingarinnar og inniheldur fjölda smásagna og þátta sem eiga 

að bera boðskap til barna um það hvað sé rétt og hvað sé rangt. Þau börn sem haga 

sér ekki samkvæmt ráðleggingum er hótað fremur ógeðfelldum örlögum. Með 

framförum í prenttækni á nítjándu og tuttugustu öldinni varð síðan til ný 

bókmenntagrein sem voru myndskreyttar barnabækur. 

4.3 Fyrsta myndabókin 

Barnabækur eru eins misjafnar og þær eru margar þar sem þær hafa 

textatengsl við allar gerðir bókmennta. Það eru til spennusögur fyrir börn, 

þroskasögur, ferðasögur og svo framvegis. Það er aðeins eitt bókmenntaform sem 

hefur að öllu leyti þróast innan flokks barnabókanna en það er myndabókin (Margrét 

Tryggvadóttir, 2005a, bls. 102). Myndskreytingar í íslenskum barnabókum voru lengi 

vel af skornum skammti. Ástæðan var vafalaust sú að kostnaður var mikill við prentun 

bóka með myndum og íslenski markaðurinn var ekki ýkja stór. 

 Egill Jónsson gaf út Myndabók handa börnum í Kaupmannahöfn árið 1853 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 230). Bókin hefur að geyma þrjátíu frásagnir sem 

taka hver um sig eina opnu. Vinstra megin á opnunni er mynd en hægra megin er texti 

sem á við myndina. Hvergi er getið nafna erlendu listamannanna sem teiknuðu 

myndirnar í bókina. Myndirnar eru tréristumyndir og margar þeirra mjög vandaðar 

og sýna mikil smáatriði og hafa þær án efa örvað ímyndunarafl ungra barnshuga. Egill 

Jónsson segir í stuttum formála bókarinnar: 

 Aðaltilgangur kvers þessa er að vekja lestrarlöngun barna með myndum, 

skemmta þeim og fræða þau um ýmislegt. Ef hinir fullorðnu segja þeim 

nokkuð meira um myndirnar en hjer er gjört, þá verður fróðleikurinn því 

meiri, og undir eins verulegt gagn kversins (Myndabók handa börnum, 

1853). 
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Mynd 4. Ljónið konungur dýranna (Myndabók handa börnum, 1853) 

 

Efni bókarinnar eru af ýmsum toga m.a. framandi villidýr, ill meðferð á 

dönskum bændum, konungshallir og biblíusögur. Myndirnar bæta heilmiklu við 

textann og gera hann áhugaverðari þar sem textinn og myndin á hverri opnu vísa til 

hvors annars þ.e. það er samhengi á milli miðlanna tveggja. Um leið fjalla bæði texti 

og myndir um efni sem átti sér enga samsvörun í veruleika íslenskra barna – ekki 

höfðu þau séð ljón eða apa! Þau þurftu að taka myndir bókarinnar trúanlegar þar sem 

þær höfðu enga tilvísun til ytri veruleika og umhverfis þeirra. Eina táknmið myndanna 

var sem sagt táknmyndin sjálf.   

Árið 1899 var Nýjasta barnagullið gefið út af Oddi Björnssyni á Akureyri. Bókin 

er barnvæn lestrarbók, mikið myndskreytt, með stuttum og fræðandi textum og 

minnir um margt á Myndabók handa börnum (Dagný Kristjánsdóttir, 2015, bls. 56).  

Jóhannes Kjarval myndskreytti bókina Engilbörnin eftir Sigurbjörn Sveinsson 

sem kom út árið 1910 (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 230).  

Jón Sveinsson höfundur hinna ástsælu Nonnabóka gaf út fyrstu Nonna bókina 

árið 1913. Íslenskar frumútgáfur bókanna innihalda fallegar tréristumyndir eftir 

erlenda listamenn en eins og var algengt er nafn þeirra hvergi getið.  
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Nokkuð var um að þýddar og frumsamdar barnabækur á nítjándu öld og fram 

yfir aldamót væru skreyttar vinjettum eða stöðluðum skrautmyndum milli kafla. En 

þegar stundir liðu fram fengu íslensk börn sína eigin myndskreyta. Fyrstan skal þar 

telja Guðmund Thorsteinsson, Mugg (1891-1924) en lokakafli þessarar ritgerðar 

fjallar um meginverk hans, ævintýrið um Dimmalimm.  

Þulur eftir Theodóru Thoroddsen, myndskreyttar af Muggi komu út árið 1916 

en nánar verður fjallað um hana síðar. 

Negrastrákarnir eftir Gunnar Egilsson, myndskreytt af Muggi, kom út árið 

1922. Upprunalegu vísurnar eru amerískar barnavísur sem Gunnar stældi (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 232). Í vísunum er fjallað um tíu litla negrastráka sem hver 

af öðrum týna tölunni vegna ýmissa heimskupara : „Sex litlir negrastrákar sungu 

Dimmalimm, /einn þeirra sprakk á limminu og þá voru eftir fimm“ (Negrastrákarnir, 

1937). 

 

 

Mynd 5. Negrastrákarnir syngja Dimmalimm (Guðmundur Thorsteinsson, 1937) 

 

Þrátt fyrir að teikningarnar séu einfaldar og virðast hafa verið gerðar í flýti eru 

þær á einhvern hátt sprelllifandi. Negrastrákarnir eru ekki teiknaðir á flókinn hátt það 
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eru fáir og skýrir drættir sem einkenna þá, augun með svo stóra hvítu, munnurinn 

stór og rauður og kropparnir silalegir í hvítum stuttbuxum.  

Bókin er þannig upp byggð að textinn getur vel staðið sjálfur en myndirnar 

bæta auka tilfinningu við hann þá sér í lagi með sviðbrigðum og viðbrögðum 

negrastrákanna sem eftir lifa í hvert skipti. Jafnframt er kvæðið einfalt og því nokkuð 

auðvelt fyrir ung og ólæs börn að læra kvæðið utanbókar og skoða myndirnar um leið 

og þau fara með kvæðið (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 232). Björn Th. Björnsson 

segir í bók sinni Muggur að hann efist um, að þó víða væri leitað, að hægt væri að 

finna skemmtilegra gamankver handa börnum. Að hans sögn er bókin „gáskafull og 

óhamið spaugið og húmorinn yfirráðandi“ (Björn Th. Björnsson, 1984, bls. 76).  

 Fáa hefði grunað það þegar þessi bók kom út að hún ætti eftir að verða 

miðpunktur hvassrar ádeilu um kynþáttafordóma í myndgervingu þeldökkra manna 

næstum öld síðar. Kristín Loftsdóttir mannfræðingur hefur gagnrýnt verk Muggs út 

frá kenningum síðlendufræða (Kristín Loftsdóttir, 2015) en þær eru ekki viðfangsefni 

þessarar ritgerðar.  

Á fjórða áratug tuttustu aldarinnar komu fleiri af ástsælum myndskreytum 

íslenskra barnabóka fram á sjónarsviðið.  

Barnaljóðabókin Jólin koma eftir Jóhannes úr Kötlum, kom út árið 1932. 

Teikningar Tryggva Magnússonar prýða bókina (Jóhannes úr Kötlum, 1932). Ljóðin í 

bókinni eru fagurfræðilega hefðbundin, fimlega ort en einnig kímin og ljúf (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010, bls.75). Jólin koma hefur verið afar vinsæl allt frá því að hún kom 

fyrst út og hefur verið endurútgefin alls tuttugu og sex sinnum.  

Sagan af Gutta og sjö önnur ljóð eftir Stefán Jónsson, kom út árið 1938, einnig 

með teikningum Tryggva Magnússonar. 

Þetta yfirlit er gróft og sýnir aðeins helstu myndabækurnar sem komu út á 

árunum 1853 – 1942. Myndabækur þróuðust mikið á seinni hluta tuttugustu 

aldarinnar og teljast í dag sjálfstæður flokkur innan bókmenntanna eins og áður var 

sagt.  
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 Ýmsir fræðimenn hafa búið til aðferðir og líkön sem hægt er að notast við ef 

greina eða túlka á myndabækur. Þar á meðal er William Moebius sem bjó til 

myndræna lykla sem má nýta við túlkun mynda í myndabókum. 



22 

5 Myndrænir lyklar 

Við greiningu bókmennta er notast við ýmsar nálganir allt eftir því hvað er til 

athugunar hverju sinni. Greiningar á myndabókum eru þar engin undantekning og 

hafa verið settar fram nokkrar aðferðir til þess. William Moebius setti fram eina slíka 

aðferð í greininni Introduction to Picturbook Codes árið 1986. Moebius smíðar „lykla“ 

sem hann notar til þess að greina myndir verksins í stað þess að rýna í textann þar 

sem textinn er oftast einfaldur og auðskilinn (Margrét Tryggvadóttir, 2005a, bls. 122). 

Samspil mynda annarra þátta í verkinu er ekki auðskilið og því leggur Moebius mikla 

áherslu á að myndabækur séu skoðaðar í heild sinni. Samkvæmt þessu sjónarhorni 

eru kápa, titilsíður, leturgerð og saurblöð allt jafn merkingarbært og mikilvægt að 

skoða vel. Lyklar Moebiusar eru aðferðafræðilegt hjálpartæki fyrir þá sem vilja eða 

þurfa að gera sér grein fyrir framandlegri frásagnafræði þess sérstaka miðils sem 

myndabókin er (Margrét Tryggvadóttir, 2005a, bls. 123). Lyklarnir og beiting þeirra 

við rýni á myndum gefur einungis vísbendingar um merkingu þar sem listamaðurinn 

er ekki að vinna eftir formúlu að formi og þ.a.l. er enn mikilvægara að lesa og rýna í 

verkið í samhengi. Myndabækur geta innihaldið flókið táknkerfi, þá geta lyklar 

Moebiusar hjálpað lesendum að átta sig betur á þeim. Lyklarnir eru eftirfarandi: 

5.1 Lyklar staðsetningar, stærðar og smækkandi endurbirtinga 

Staðsetning viðfangs myndabókar á blaðsíðu eða opnu er einn af lyklunum. Hvar og 

hvernig viðfangið er staðsett þ.e. hátt eða lágt, í útjaðri eða miðju, hægra eða vinstra 

megin (Moebius, 2009, bls. 316-317). Sé persóna staðsett ofarlega á síðunni táknar 

það oft að hún sé ánægð og glöð en getur einnig verið draumsýn. Einnig getur það 

táknað háa stöðu persónunnar innan samfélagsins, jákvæða sjálfsmynd eða völd. 

Staða neðarlega á síðu er oft til merkis um lága samfélagsstöðu, depurð og lágt 

sjálfsmat. 

Staða táknmyndanna er síðan styrkt enn fremur út frá staðsetningu þ.e. í miðju 

eða jaðri síðu og útfrá stærð með lykli stærðarinnar. Þegar persóna er sýnd stór og í 

nærmynd er staða hennar oftast betri og sterkari en persónu sem er sýnd lítil og í 

fjarlægð. Lykill smækkandi endurbirtinga á oft við í þeim tilvikum ef persóna birtist 
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oft á sömu opnu þá gefur það vísbendingu um að sú persóna sé ekki með góða stjórn 

á aðstæðum sínum. Ef persóna er staðsett á jaðrinum eða lítil á síðunni eða jafnvel 

höfð neðst gefur það vísbendingu um að hún hafi ekki jafn mikla möguleika og 

persóna sem er stór og staðsett fyrir miðju (Moebius, 2009, bls. 317). 

 Stærð segir samt ekki allt því eins og fram hefur komið getur mjög stór mynd 

af persónu einnig verið tákn um uppblásið sjálfstraust. Líkt og á leiksviðinu skiptir máli 

hvort persónan er hægra eða vinstra megin á síðunni. Ef hún birtist hægra megin er 

það vísbending um að persónan sé örugg en ef hún er staðsett vinstra megin er hún 

líklegri til þess að vera að rata í háska eða ævintýri. Segja má að vinstri síðan segi 

okkur að það sé óhætt að fletta yfir á næstu opnu þar sem hún líkur við það sem 

byrjaði á hægri síðu opnunnar.  

5.2 Lyklar sjónarhorns og fjarvíddar 

Segja má að lyklar sjónarhorns og fjarvíddar geri þýðingu lykla staðsetningar, stærðar 

og smækkandi endurbirtinga dýpri. Það er myndlistarmaðurinn sem býr til þá sýn sem 

lesendur fá á persónur og tilveru myndabókarinnar og þ.a.l. er sýnin ekki á neinn hátt 

náttúruleg. Stór hluti af tjáningu verksins er umhverfið þess vegna má ekki vera háð 

tilviljun hvernig það birtist (Moebius, 2009, bls. 317-318).  

Myndlistarmaðurinn verður að vera meðvitaður hvernig og hvar hann stillir 

persónum upp í rýminu. Andstæður milli yfirborðs og dýptar getur 

myndlistarmaðurinn dregið fram með sjónarhorninu og þannig getur staða 

söguhetjanna endurspeglast. Gott er að hafa í huga að það á einkum við ef stíll 

myndlistarmannsins breytist frá einni opnu til annarar að hægt er að leggja merkingu 

í myndirnar. Hverfi sjóndeildarhringur skyndilega skapast spenna þar sem persónan 

hangir í lausu lofti. Merki um yfirvofandi hættu. Ef rýmið sem persóna er stödd í er 

tvívítt merkir það að hún sé öruggari með sig en persóna sem er í þrívíðu rými. 

5.3 Lyklar ramma og lögunar 

Rammi utan um mynd í myndabók gerir myndina oft fjarlægari lesendum en mynd 

sem er rammalaus. Ramminn er eins konar gluggi sem lesendur geta gægst inn um 

þó án þess að fá óheftan aðgang að verkinu eða heimi verksins. Rammar sem birtast 

eða hverfa í bók eru oft merki um að sögusviðinu hefur verið breytt meðvitað. 
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Myndlistarmenn nota þó stundum ramma eingöngu sem skraut en ekki til tjáningar. 

Lykil rammans og lykil lögunnar er oft gott að skoða saman. 

Lesendur geta fengið alls konar upplýsingar af lögun ramma. Sama myndin í 

mismunandi ramma kallar þó ekki fram sömu tilfinningar hjá öllum lesendum. 

Rammar geta verið mis sýnilegir t.d. getur umhverfið umhverfis sögupersónuna 

myndað ramma utan um hana innan söguheimsins. Ef línurnar eru náttúrulegar og 

mjúkar kallar það á öryggistilfinningu en sléttir harðir fletir og hvöss horn kalla á 

frekar kalt viðmót (Moebius, 2009, bls. 318). 

5.4 Lyklar lína og krots 

Myndlistarmaður getur notað þykkt lína til þess að sýna hversu sterk upplifun 

persónu er. Fíngerðar línur geta táknað hraða og hreyfingu séu þær sparlega notaðar. 

Þykkar, óskýrar eða bólgnar línur geta táknað þægilega leti eða lömun persónu. Þá 

geta hvassar línur, hvöss horn og oddar fylgt lífshættu eða erfiðum tilfinningum þvert 

á móti veita mjúkar línur öryggistilfinningu og vellíðan hjá lesendum (Moebius, 2009, 

bls. 318-319).  

Krot eða óreglulegar línur þétt saman geta oft gefið í skyn hreysti og heilbrigði 

eða jafnvel mikla orku sem gerir sögusviðið yfirþyrmandi, erilsamt og jafnvel hálf 

taugaveiklað. Þegar krot birtist ekki á mynd t.d. á næstu opnu gefur það til kynna 

mikinn létti á andrúmslofti hjá persónu. 

5.5 Lyklar litanotkunar 

Hin hefðbundna túlkun tilfinninga með litum þar sem ljósir litir gefa oft til kynna 

tilhlökkun eða uppgötvun þá gefa dökkir litir til kynna vonbrigði og rugling. Þrátt fyrir 

þessa hefðbundnu túlkun þarf þó ávallt að horfa á samhengi myndar og texta ekki 

bara það sem er utan textans (Moebius, 2009, bls. 319). Oftast vinna myndgreiningar 

lyklarnir saman en stundum fer þó ekki saman það sem lyklar alls hér að ofan gefa til 

kynna. Jafnvel þó að myndin gefi til kynna hrædda persónu út frá staðsetningu og 

stærð og textinn segi einnig frá hræddri persónu getur persónan verið í mjög björtu 

umhverfi og jafnvel með bros á vör. Samspil mynda og texta þarf því að skoða vel. 
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6 Orð og mynd vinna saman 

Sjónræn skynjun er mikilvægasta skynjun okkar, samkvæmt því sem vísindamenn 

segja. Allt frá upphafi mannkynsins hefur skynjun birtu, hreyfingar, lögunar og lita 

spilað stórt hlutverk sem tengist því að lifa af og einnig á þróun mannsins líffræðilega, 

andlega og félagslega. Taugasérfræðingar, sálfræðingar og jafnvel heimspekingar vilja 

benda á að það hversu mis mikilvæg skynfæri okkar eru. Þess vegna flokka þeir þau 

eftir því hversu mikilvæg þau eru fyrir okkur og hafa verið allt frá upphafi mannkynsins 

(Schwarcz og Schwarcz, 1991. bls. 1). Þeir flokka sjónræna skynjun efsta og 

mikilvægasta af öllum skynjunum en það er aðallega vegna sérstakrar hæfni til 

aðlögunar og þrívíddar augans.  

Þegar orð og myndir sameinast í einu verki t.d. í myndskreyttri bók má segja 

að tvö „tungumál“ sameinist. Orðræðan birtist staf fyrir staf, orð fyrir orð, setningu 

fyrir setningu og blaðsíðu fyrir blaðsíðu og stuðlar að skilningi sem verður ekki 

mistúlkaður á neinn hátt. Hvað varðar myndina sem rúmar vanalega afmarkað svæði 

og rúm sem birtist fyrir augum okkar með öllum sínum smáatriðum, allt á sömu 

stundu, ólíkt orðunum sem birtast í línulegu samhengi hvert á eftir öðru. Þá höfum 

við leyfi til þess að sjá það sem hugur okkar les úr myndunum þ.e. taka eftir og leggja 

áherslu á merkingu alveg eftir okkar upplifun án nokkurrar stýringar. Sameining 

þessarra tveggja „tungumála“ þ.e. orða og mynda gerist að einhverju leyti ómeðvitað 

í gegnum reynsluheim okkar en aukin leikni eða kunnátta lærist svo í gegnum frekari 

leiðbeiningar (Schwarcz og Schwarcz, 1991. bls. 4).  

Töfrar myndabóka njóta sín best ef myndirnar hæfa lengd textans þ.e. sé 

textinn einfaldur og stuttur geta myndirnar líka verið einfaldar en flóknari myndir rýra 

yfirleitt ekki gildi verksins. Ef myndirnar eru of flóknar miðað við textann tekur of 

langan tíma að skoða þær í samanburði við tímann sem fer í að lesa textann og þá 

getur sterk hrynjandi textans ekki náð að komast til skila (Margrét Tryggvadóttir, 

2005a, bls. 109). Má því segja að langur texti kalli á flóknari myndir m.a. vegna þess 

að barn sem lesið er fyrir er miklu fljótara að skoða myndirnar heldur en það tekur 

fyrir þann sem les að lesa textann. 
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 Flóknari myndir með fleiri smáatriðum halda barninu uppteknu á meðan 

textinn er lesinn. Þarna kemur svo kölluð „flettiþörf“ barna fram þ.e.a.s. forvitni 

þeirra sem fær þau til þess að vilja fletta yfir á næstu síðu og freistast þannig til þess 

að komast að því sem gerist næst. 

 Samspil mynda og texta getur verið flókið og jafnvægi þar á milli er mikilvægt 

til þess að flæðið verði eðlilegt og átakalaust (Margrét Tryggvadóttir, 2005a, bls. 109). 

Þetta er sérstaklega mikilvægt í myndabókum þar sem fullorðinn les textann fyrir 

barnið en barnið „les“ myndirnar. Ekki eru allar myndabækur eins uppbyggðar. 

Fræðimenn hafa búið til flokkunarkerfi fyrir myndabækur fyrir börn sem getur verið 

gott að hafa til hliðsjónar t.d. ef greina á fyrir hvaða aldurshópi bókin hentar. 



27 

7 Flokkar myndabóka 

Bækur handa litlum börnum má flokka í fjóra flokka samkvæmt grein Torben 

Gregersen Smábarnabókin (Småbørnsbogen, í Børne- og ungdomsbøger) út frá því 

hvað myndirnar hafa mikið vægi. Flokkunum er þannig skipt: 

1. flokkur: stakar myndir án samhengis, stundum án texta(bendibækur). 

2. flokkur: myndirnar segja sögu, með eða án texta, textinn ekki nauðsynlegur, 

börn geta sagt sögu út frá myndunum.  

3. flokkur: mikið af myndum, textinn getur varla staðið án myndanna, oft hægt 

að læra hann utan að og nota myndirnar til upprifjunar. 

4. flokkur: textinn alsráðandi, myndir af aðalatburðum en nægja þó ekki til að 

segja alla söguna. 

Þessa flokkun myndabóka handa börnum er m.a. hægt að nota til þess að greina 

hvaða aldurshópi myndabókin er ætluð (Gregersen, 1974, bls. 243).  

Margrét Tryggvadóttir nefnir í grein sinni Setið í kjöltunni að um miðja 

tuttugustu öldina hafi danski bókmenntafræðingurinn Jens Sigsgaard skipt 

myndskreyttum barnabókum í tvo flokka: annars vegar „setið í kjöltunni“ bækur og 

hins vegar „legið a maganum“ bækur. Fyrri flokkurinn „setið í kjöltunni“ á við um 

flokka 1, 2 og 3 og eru bækur sem fullorðnir lesa fyrir börn. Seinni flokkurinn „legið á 

maganum“ á við um flest allar bækur sem tilheyra 4. flokk og börnin lesa sjálf 

bækurnar (Margrét Tryggvadóttir, 2005a, bls. 101-102). 

 Fyrsta íslenska myndabókin fyrir börn, Myndabók handa börnum, fellur vel að 

skilgreiningu 2. flokks þar sem myndirnar segja margar hverjar sögu hvort heldur sem 

textinn stendur með þeim eða ekki. Einnig má auðveldlega segja sögur út frá 

myndunum.  

Þó eru ekki alltaf skýr mörk í hvaða flokk myndabækur falla. Myndabækur sem komu 

út seint á nítjándu öld og á fyrri hluta tuttugustu aldar hafa kannski ekki verið ætlaðar 

einhverjum ákveðnum aldri heldur frekar markhópnum „börn“. Þrátt fyrir það er 

áhugavert að skoða þær einnig út frá þessum flokkum.   
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8 Guðmundur Thorsteinsson: Dimmalimm 

Listamaðurinn Guðmundur Thorsteinsson (1891-1924) eða Muggur eins og hann var 

kallaður var fyrstur Íslendinga til að búa til myndabók handa börnum. Muggur er líka 

einn af ástsælustu höfundum myndabóka fyrir börn að mati Silju Aðalsteinsdóttur 

(Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 230). Hann fór til Kaupmannahafnar og lærði þar 

málaralist og málaði mikið þrátt fyrir stutta ævi. Ekki hefur farið eins mikið fyrir öðrum 

verkum hans. Það eru án efa barnabækur hans sem hafa gert hann eins þekktan og 

hann er. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan myndskreytti Muggur Þulur Theodóru 

Thoroddsen árið 1916. Theodóra var móðursystir Muggs og hafði ort syrpu af þulum 

sem Björn Th. Björnsson segir að „...tengist þráðum álfkynjaðra hendinga og 

þjóðvísna“ (Björn Th. Björnsson, 1984, bls. 76). Í bókinni Muggur segir Björn Th. 

Björnsson að:  

 Í þessum teikningum er Muggur heill kominn heim. Ekkert á betur við 

lundarfar hans en sú barnslega angurblíða sem í þulunum býr, og hvergi 

unir hann betur en þar sem tjöldin eru dregin frá huldum veröldum; 

álfamær, hafmey, marbendill,dvergur og tröll, þar er hans heimafólk 

(Björn Th. Björnsson, 1984, bls. 76). 

Hver blaðsíða í bókinni er teiknuð sem ein heild, allar með myndskreyttum 

upphafsstaf og ýmist umvefur skraut eða mynd textann. Það er næstum eins og 

myndirnar hafi sprottið undan penna hans rétt eins og þulurnar spruttu af söngvísi 

Theodóru. Líkt og með stuðla og rím kviknar hver hugmyndin á eftir annarri hjá Muggi 

án þess að búið sé að ákveða fyrirfram hvernig eigi að bera sig að. Þarna haldast í 

hendur og sameinast eðli þulunnar og myndmálið í ákveðinni hrynjandi sem er haldið 

áfram þar til endapunktinum er náð þegar endurtekningin nær að fullkomnast á 

einhvern hátt. Björn Th. Björnsson segir enn fremur að nokkrar af blaðsíðum 

þulukversins séu: „...svo forláta góðar, að þeim má hiklaust skipa á bekk með besta 

bókaskrauti okkar“ (Björn Th. Björnsson, 1984, bls. 76).  
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Bókin Þulur fellur vel að 4. flokki myndabóka þar sem textinn er alsráðandi og þrátt 

fyrir að myndirnar styðji við aðalatriði textans nægja þær ekki til þess að segja alla 

söguna. 

Árið 1916 myndskreytti Muggur síðan Negrastrákana við texta Gunnars 

Egilssonar, mágs síns, vísurnar voru erlendar gamanvísur um negrastrákana tíu sem 

Gunnar endurorti. Útgáfa bókarinnar tafðist þó og hún kom ekki út fyrr en árið 1922. 

Myndirnar eru frekar hráar en bæta einnig við textann (Björn Th. Björnsson, 1984, 

bls. 74-76). 

Negrastrákarnir falla vel að 3. flokki myndabóka þar sem mikið er af myndum 

og auðvelt er að læra vísurnar utan að og nota myndirnar til upprifjunar. 

Söguna af Dimmalimm samdi Muggur, árið 1921, handa lítilli frænku sinni sem 

kölluð var Dimmalimm. Bókin var ekki gefin út fyrr en árið 1942 löngu eftir andlát 

höfundarins. Sagan af Dimmalimm er án efa eitt mesta djásn íslenskra barnabóka 

fyrr og síðar (Margrét Tryggvadóttir, 2005b, bls. 40).  

8.1 Sagan af Dimmalimm 

Dimmalimm telst til sígildra verka og hefur verið endurútgefin alls átta sinnum. Á 

tímabili var hún prentuð á nokkrum tungumálum, þýðingarnar voru allar prentaðar 

á þann h að texti og myndir voru skilin að. Við slíka uppsetningu eyðileggst samspil 

mynda og texta. Eins er farið með nýjustu útgáfu verksins en þar hefur opnunum 

verið fjölgað um helming og sögunni þannig dreift á tólf opnur í stað sex. Þetta hefur 

það í för með sér að sumar opnurnar eru einungis með texta og þær opnur sem eru 

með myndum hafa oft texta af of skornum skammti sem verður til þess að 

myndirnar njóta sín ekki eins þar sem þær hafa ekki textann til þess að kallast á við.  

Uppsetning verksins er afar mikilvæg eins og sést þegar samspil mynda og 

texta tekst eins vel og raunin er í Sögunni af Dimmalimm. Þegar breytingar af þessu 

tagi hafa verið gerðar af íslenskum útgefendum má segja að um skilningsleysi á 

góðu samspili mynda og texta sé að ræða (Margrét Tryggvadóttir, 2005b, bls. 41). 

Samkvæmt Margréti Tryggvadóttur var upprunalega útgáfan þ.e.a.s. eintakið sem 

Muggur sendi Helgu litlu frænku sinni aðeins sex opnur þar sem texti og mynd 
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hverrar opnu var í fullkomnu jafnvægi. Textinn var vinstra megin en hægra megin á 

opnunni var undurfögur vatnslitamynd (Margrét Tryggvadóttir, 2005b, bls. 41). 

Muggur málaði myndirnar við söguna á pappír með vatnslitum. Myndirnar 

eru bjartar, gegnsæjar og með einkar töfrandi yfirbragði. Aðferðin er þannig að vatni 

er blandað saman við fastan lit, vatnið þynnir litinn og afhjúpar hann, pappírinn 

drekkur litinn og vatnið í sig og við það myndast þetta bjarta, gegnsæja yfirbragð 

listarinnar sem Muggur valdi fyrir litlu saklausu og fallegu frænku sína. Segja má að 

bókin sé í heild sinni óður til hins saklausa „gagnsæja“ barns. 

Þegar fyrsta útgáfa af sögunni af Dimmalimm er skoðuð frá árinu 1942 eru 

opnurnar orðnar tólf en myndirnar standa alltaf einar hægra megin á opnunni. 

Textinn kemur alltaf á undan myndinni á stakri opnu, einnig hægra megin, sem 

skemmir talsvert töfrana sem annars ættu sér stað ef textinn og myndin, sem við á, 

væru skoðuð í sömu andrá. Við greiningu eða túlkun bókarinnar mun vera gengið út 

frá því að textinn sem fer á undan mynd eigi við hana og tengsl þar á milli skoðuð m.a. 

út frá kenningum Moebiusar um notkun myndrænna lykla sem voru skilgreindir í 5. 

kafla hér að ofan. 
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9 Túlkun og greining  

Eins og fram hefur komið er Sagan af Dimmalimm mikið tímamótaverk í sögu 

íslenskra barnabóka og þá sér í lagi myndabóka fyrir börn. Muggi tekst með 

dásamlegum hætti að búa til litla fallega sögu sem hefur óaðfinnanlega umgjörð þar 

sem nánast allt gengur upp. Við túlkun og greiningu myndanna verður kápa 

bókarinnar skoðuð fyrst og síðan myndirnar hver á eftir annarri eins og þær birtast í 

bókinni.  

 

9.1 Kápa og titill 

 

Mynd 6. Forsíða (Guðmundur Thorsteinsson, 1942) 

 

Á ljósum, næstum hvítum, grunni kápunnar er mynd af prinsessunni Dimmalimm fyrir 

miðju kápunnar þar sem hún stendur undir fallegu hliði alskreyttu blómum. Hliðið er 

skýr rammi umhverfis hana og hún er örugg innan hliðsins eða rammans. Hún horfir 

til hægri og vísar höfðinu einnig örlítið til hægri sem vísar jafnvel til þess að hún sé 

tilbúin að ganga út um hliðið á vit ævintýranna en við það magnast spennan og 

flettiþörfin eykst hjá lesendanum. Þar sem ljós og bjartur litur umvefur Dimmalimm 

er hægt skynja yl og vellíðan hjá henni. Á myndinni er Dimmalimm með lítið bros á 

vör sem gefur einnig til kynna að hún sé hamingjusöm og glöð þá stundina. 
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Titill bókarinnar segir í raun ekki mikið einn og sér en gefur lesendanum hugmynd 

um að þetta sé saga af stúlku með óvenjulegt nafn. Titill bókarinnar er vísar ögn upp 

á við til hægri og stendur undir myndinni. Letrið á titli bókarinnar er handskrifað en 

mjög stílhreint líklegast til þess gert að frænkan unga gæti auðveldlega lesið letrið. 

Nafn höfundarins er síðan neðst í hægra horninu með hans eiginhandaráritun.  

9.2 Fyrsta myndin 

 

Mynd 7. Dimmalimm og svanirnir tveir (Runeberg, e.d.) 

 

Hér er Dimmalimm framarlega á myndfletinum, nálægt miðju myndarinnar og sýnd 

frekar stór þrátt fyrir að hún snúi andlitinu frá okkur þá vísar það aftur til hægri sem 

táknar að hún líti fram á veg og vilji vita hvað er handan við hornið. Hún virkar örugg 

í kóngsgarðinum þar sem hún gefur svönunum fjórum brauð. Allt er bjart á 

myndfletinum og tilfinning um birtu og yl umvefur allt, lifandi gróður og 

konungshöllin í fjarska í bakgrunninum. Vatnið er spegilslétt sem gefur í skyn rólegheit 

þar sem ekki er mikið að gerast í söguheiminum. 

Á myndinni birtist skýr rammi sem styrkir vísbendingarnar um jafnvægi og 

öryggi. Tréð til vinstri myndar ramma með trénu til hægri, ásamt spegilmynd þess 



33 

með hliðum í rammanum. Höllin myndar efri mörk rammans en neðri mörkin eru þá 

vatnsbakkinn, þrátt fyrir að hann raski jafnvæginu örlítið, en þar sem lína hans er á 

ská þá myndar gróðurinn í vatninu mótvægi við hann.  

Ef umhverfið sem umlykur Dimmalimm er skoðað sem rammi sem umvefur 

hana þá eru það mjúkar náttúrulegar línur í umhverfi hennar á myndinni sem skapa 

öryggistilfinningu samkvæmt Moebius og lyklum ramma og lögunar. Það er fullkomið 

samræmi á milli textans sem kemur á undan og myndarinnar. Í raun bætir myndin 

ekki miklu við textann í bókstaflegri merkingu en myndin býr yfir svo miklum 

ævintýraljóma og svo miklum smáatriðum að ef texti og mynd eru skoðuð samtímis 

verður allt svo ljóslifandi og þetta „auka“ sem vel heppnaðar myndabækur hafa upp 

á að bjóða kemur glögglega í ljós.  

9.3 Önnur myndin 

 

Mynd 8. Dimmalimm og stóri svanurinn (Runeberg, e.d.) 

 

Myndflöturinn er muskulegur í blágráum og grængráum tónum sem merkir ekki 

endilega eitthvað slæmt en er tákn um óöryggi og jafnvel smá hræðslu við nýtt 

umhverfi sbr. Moebius og lykil litanotkunar. Dimmalimm er staðsett töluvert aftar í 

myndfletinum en á fyrstu myndinni sem gerir hana fjarlægari en það veikir stöðu 
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hennar þ.e sýnir óöryggi. Hún er einnig staðsett ögn vinstra megin en þó mjög nálægt 

miðju myndarinnar sem gefur vísbendingu um að hún sé í þokkalega öruggri stöðu. 

Hún horfir aðeins til hægri sem vísar til þrá eftir ævintýrum og vísar aftur í 

flettiþörfina. Hún er einnig með galopin augu og með munninn opinn sem gefur til 

kynna að hún sé hissa eða trúi varla sínum eigin augum. 

Á myndinni er líkt og tveir rammar renni saman, fjallið og himininn mynda efri 

mörk, trén sitthvoru megin mynda hliðarnar og vatnið neðri mörkin í fyrri rammanum 

en síðan er eins og seinni ramminn þ.e vatnið sem speglast í sjálfu sér myndi líka 

ramma sem er ekki algjörlega aðskilinn þeim fyrri. Rammarnir tveir geta táknað veröld 

inn í veröld, ævintýri og galdur eða einhverskonar óvissu. Umhverfið sem umlykur 

Dimmalimm er áfram með mjúkum náttúrulegum línum sem skapa öryggi þrátt fyrir 

að eitthvað virðist vera öðruvísi. Svanurinn er frekar stór og er staðsettur hægra 

megin neðarlega á myndinni. Hann horfir beint til Dimmalimm. Bæði Dimmalimm og 

svanurinn speglast í vatninu í smækkandi endurbirtingu en þesslags tvöfaldanir gefa 

til kynna óvissu um hvað sé í raun frummyndin og hver eftirherman. Texti og mynd 

vinna vel saman. Myndin sýnir allt sem kom fram í textanum en bætir aftur við hann 

töfraljóma ef miðlarnir tveir eru „lesnir“ saman. 
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9.4 Þriðja myndin 

 

Mynd 9. Dimmalimm og svanurinn saman (Runeberg, e.d.) 

 

Hér birtist Dimmalimm ásamt svaninum, stór fyrir miðju myndarinnar. Aðeins 

Dimmalimm og svanurinn eru í fókus á myndinni, þau halla sér hvort að öðru í lokaðri 

myndbyggingu, líkt og söguheimurinn hafi þrengst og öll athyglin hverfist um þau tvö 

og kærleikann og öryggið sem umvefur þau. Samkvæmt Moebius og lyklum 

staðsetningar er Dimmalimm mjög örugg og ánægð. Allt annað á myndinni er úr fókus 

og dregið með mjúkum, frekar breiðum, náttúrulegum línum en skógurinn sem 

myndar efri mörk rammans er frekar dökkur og drungalegur sem getur táknað 

eitthvað neikvætt eða hættulegt, tréð vinstra megin og tréð hægra megin og 

spegilmynd þess mynda hliðar og grasrótin neðri mörk. 

Drunginn í skóginum undirstrikar hversu björt, falleg og saklaus Dimmalimm og 

svanurinn eru á myndinni. Þau eru algjörlega í forgrunni þar sem þau sitja og sýna 

hvort öðru blíðu. Allt í kringum þau er grænn gróður og það er bjart yfir myndfletinum 

og allt er spegilslétt til marks um yl og vellíðan. Dimmalimm vísar enn til hægri sem 

gefur enn í skyn að hún vill vita meira og hvetur um leið lesendann til þess sama. 
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Myndin á við hluta af textanum sem fer á undan en sýnir einungis hluta af því sem 

kemur fram í honum en það kemur þó ekki að sök þar sem myndin miðlar miklum 

kærleik og hlýju og bætir mikilli innlifun við textann. Þetta er ekki óalgengt í vissum 

tegundum af myndabókum þar sem einungis aðalatriðin eru teiknuð. 

9.5 Fjórða myndin 

 

Mynd 10. Dimmalimm og dauði svanurinn (Runeberg, e.d.) 

 

Á þessari mynd hefur Dimmalimm fundið svaninn dauðan. Þokukenndur drungi er yfir 

myndinni sem gefur tilfinningu fyrir þyngslum, hræðslu og sorg. Í bakgrunninum eru 

dregnar skarpar línur bæði láréttar og lóðréttar og allt þar á milli en samkvæmt lyklum 

lína og krots geta skarpar, hvassar ónáttúrulegar línur og oddar verið merki um 

yfirvofandi erfiðleika en nokkrar línanna sem birtast í himninum mynda hálfgerðan 

odd. Þó er meira um línur sem eru láréttar. Samkvæmt lyklum Moebius um línur og 

krot þá getur það merkt hættu eða jafnvel lífsháska.  

Fjöllin í fjarska eru næstum ekki sjáanleg og mætti líkja því við það þegar 

sjóndeildarhringur hverfur á myndfleti, samanber lykill fjarvíddar, og skapar þannig 

spennu þar sem Dimmalimm er í raun skilin eftir alein í lausu lofti. Umhverfið á 
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myndinni er hálfgerð auðn þar sem gróðurinn er brúnn og grár og virðist vera dauður 

þar sem hann lafir niður sem dregur fram meiri drunga og sorg í rammanum sem 

umvefur Dimmalimm. Dimmalimm er staðsett framarlega á myndfletinum og frekar 

stór og mjög skýr á myndinni en á þessari mynd grætur hún í hendur sér, er álút og 

stendur svo innilega barnslega innskeif. Þannig að þrátt fyrir að vera staðsett á stað 

sem gefur til kynna sterka stöðu og jafnvel öryggi gefur líkamsstaða og atgerfi hennar 

annað í skyn. Aftur á myndin aðeins við brot úr textanum sem fer á undan. Myndin er 

mjög átakanleg og eykur á harmleikinn sem textinn segir frá. 

 Síðan er eins og textinn fari fram úr sér og kjafti svolítið frá því sem koma skal. 

Lesandinn fær upplýsingar um að svanurinn sé dáinn og myndin sýnir það atriði 

einnig. Og á sömu síðu fær lesandinn líka að vita að svanurinn var í raun kóngssonur 

sem hét Pétur. Þetta gæti raunar hafa verið sálfræðilega úthugsað hjá Muggi til þess 

að hlífa litlu barnssálinni við yfirþyrmandi sorginni og neiti þá jafnvel að láta lesa 

meira. Þó væri athyglisvert að vita hvort frumritið hafi verið eins sett upp eða hvort 

útgefendur hafi einnig hagrætt því hvernig textinn er settur upp.  
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9.6 Fimmta myndin 

 

Mynd 11. Pétur prins og döpur Dimmalimm (Runeberg, e.d.) 

 

Hér situr Dimmalimm flötum beinum undir fallegu tré, framarlega í myndfletinum, 

neðarlega í vinstra horni myndarinnar. Þessi staðsetning vísar til þess að Dimmalimm 

sé ekki örugg með sig. Hún er álút og er með hálflukt augu og virðist niðurdregin. 

Prinsinn er stór og er staðsettur alveg fyrir miðju myndarinnar en það gefur til kynna 

að hann sé fullur gleði og öryggiskenndar og að hann sé nú sá sem er í aðalhlutverki 

innan söguheimsins. Hann horfir niður til vinstri á Dimmalimm. Myndin er björt og 

fljótandi sem boðar tilfinningu um birtu og yl, nokkuð skýr rammi umlykur söguheim 

Dimmalimm og Péturs. Ramminn er frísklegur gróður sem umlykur þau og 

nýútsprungið blóm sem er neðst í hægra horninu. Það er til merkis um að allt gangi 

vel og engin hætta steðji að, allt umhverfið er dregið með frekar mjúkum línum. 

Álögunum hefur verið aflétt af náttúrunni um leið og prinsinum. Í textanum sem fer 

á undan myndinni er Pétur að reyna að sannfæra Dimmalimm um að hann hafi verið 

svanurinn sem dó og að hún hafi leyst hann úr álögum með því að vera svona góð.  
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Á myndfletinum birtast einnig  þversagnir, glaður prins sem hefur fengið 

völdin á ný og leið prinsesssa sem hefur ekki lengur völdin. Lesandinn sér að 

Dimmalimm er virkilega sorgmædd yfir því að hafa misst svaninn sinn, hún er rjóð í 

kinnum sem getur merkt að hún sé annaðhvort feimin eða í mikilli geðshræringu. Hún 

er kannski svekkt yfir því að svanurinn var blekking og hún gaf honum ást sína. En 

þrátt fyrir að prinsinn Pétur standi hjá henni svo sætur og glaður er hún leið og 

niðurlút á að líta.  

9.7 Sjötta myndin 

 

Mynd 12. Dimmalimm og Pétur í hásætinu (Runeberg, e.d.) 

 

Þessi mynd er kraftmikil með sterkum litum. Umhverfi myndarinnar er innan 

hallarinnar en hinar fimm myndirnar sýndu allar umhverfi utandyra. Litirnir eru sterkir 

en alls ekki ógnandi og enginn drungi yfir þeim. Frekar boða þeir léttleika en einnig 

formfestu. En líkt og Moebius talar um í notkun lykla lita þá ber að varast að leggja of 

mikla áherslu á túlkun lita þar sem svo margt getur spunnist saman við merkingu 

þeirra. Hásætin eru fyrir miðri myndinni og Dimmalimm og Pétur prins sitja í þeim, 

þau eru í eldrauðum herðaslám sem undirstrikar konungstign þeirra enn frekar. 



40 

Staðsetning þeirra er til merkis um að þau séu örugg og ánægð. Pétur er með bros á 

vör og horfir í áttina til Dimmalimm en Dimmalimm horfir til hægri í áttina að Pétri en 

gæti þó líka verið að horfa í áttina að útgangi sem sést á myndinni. Það sem sést út 

um dyraopið er landslag og gróður sem er mjög óskýr. 

 Að minnst kosti þrír rammar birtast á myndinni. Sá fyrsti er umhverfis 

myndina myndaður af sterku litunum í myndinni þessi rammi sýnir söguheim 

Dimmalimm og Péturs þar sem allt virkar traust og áreiðanlegt. Annar ramminn er 

myndaður af stólbökum hásætanna en sá rammi gæti verið tákn um minni söguheim 

sem tilheyrir einungis Dimmalimm og Pétri þar sem þau sitja svo barnsleg í 

hásætunum, falleg og prúð og dingla fótunum. Þriðji ramminn eru dyraopið sem 

Dimmalimm horfir í áttina að en samkvæmt Moebius og lyklum ramma og lögunnar 

getur þetta kallast rammi innan ramma söguheimsins þ.e. það sem birtist fyrir utan 

dyrnar er í raun annar söguheimur sem við fáum að skyggnast inn í. Það gætu verið 

ókomin ævintýri sem Dimmalimm á eftir að lenda í eða jafvel bara ókönnuð lönd og 

ókomin framtíð.  

Myndin innsiglar það sem kemur fram í textanum og sýnir lesandanum hvar 

Dimmalimm situr við hlið Péturs sem situr svo sæll og glaður, með litla veldissprotann 

sinn, í hásætinu í konungshöllinni eftir að þau giftu sig. Allt vegna þess að hún var svo 

blíð og góð og þæg...  

Samkvæmt flokkun Torben Gregersen á myndabókum getur Sagan af 

Dimmalimm fallið í 4.flokk myndabóka þar sem textinn er allsráðandi en myndir eru 

af aðalatburðum en þær nægja þó ekki til að segja alla söguna. Sagan gæti einnig fallið 

ágætlega að skilgreiningu 3. flokks sem hefur mikið af myndum en textinn getur varla 

staðið án myndanna. Þó er auðveldlega er hægt að læra hann nokkurnveginn utan að 

og nota myndirnar til upprifjunar. 
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10 Lokaorð 

Það er ekki að ástæðulausu sem Sagan af Dimmalimm hefur verið kölluð ástsælasta 

barnabók allra tíma á Íslandi. Það sem gerir Söguna af Dimmalimm svona ástsæla er 

án efa hversu miklum töfrum vatnslitamyndirnar búa yfir. Muggur nær svo 

snilldarlega að miðla hinu barnslega sakleysi í myndunum ásamt svo undur fallegum 

smáatriðum sem skipta þó svo miklu máli í aðdráttarafli myndanna. 

Einnig spilar samspil texta og mynda, sem bæta við aukinni innlifun, stóran 

þátt í vinsældum verksins. Þrátt fyrir að sagan sé að verða aldar gömul og hafi að 

geyma gömul og stundum úrelt gildi er hún á einhvern hátt tímalaust ævintýri. 

Ævintýri sem er enn lesið fyrir börn bæði á heimilum og einnig víða í íslenskum 

leikskólum. Myndir Muggs eru margar hverjar sveipaðar ævintýraljóma en þá sér í 

lagi þær sem tengjast sögum fyrir börn.  

Önnur ástæða fyrir vinsældum bókarinnar er vafalaust sú að foreldrar sem 

lásu hana og heilluðust af henni þegar þau voru börn vilja leyfa börnum sínum að 

upplifa bókina eins og þau gerðu. Það er síðan spurning hvort bókin heilli börn 

nútímans jafn mikið og börn sem lásu hana þegar ekki var allt flæðandi í sjónrænu 

áreiti allt um kring líkt og umhverfi barna er í dag. 

Máttur mynda er mikill og góð mynd getur sagt meira en þúsund orð. Því 

mætti segja að vel heppnuðum myndabókum þar sem samspil texta og mynda er í 

jafnvægi, megi líkja við box fullt af töfrum. Töfrum sem leysast úr læðingi þegar boxið 

er opnað og innihald þess skoðað gaumgæfulega. 
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