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Útdráttur

Frá byrjun nítjándu aldar og fram á þá tuttugustu kom út fjöldi dagblaða með 
fréttum í formi teikninga og myndasagna á Vesturlöndum. Þessi blöð lögðust að 
mestu af með tilkomu fréttaljósmyndunar þar sem ljósmyndir þóttu – og þykja enn 
– nær veruleikanum en teikningar. Á síðustu árum hefur myndasögublaðamennska 
gengið í endurnýjun lífdaga en þá þróun má rekja til neðanjarðarmyndasögu-
hreyfingar sjöunda og áttunda áratugarins í Bandaríkjunum. Helsti frumkvöðullinn 
á sviði myndasögublaðamennsku er Joe Sacco sem með sagnasyrpu sinni 
Palestine frá 1993 olli straumhvörfum í gerð myndasagna um samtímamálefni. Nú 
á dögum eru gefnar út fjölmargar bækur og tímarit sem talist geta til 
myndasögublaðamennsku. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hverju 
myndasögur geta bætt við hefðbundna blaðamennsku í formi texta, ljósmynda og 
annarra miðla. Gerður er samanburður á heimildagildi teikninga og ljósmynda, 
einkum út frá kenningum heimspekingsins Susan Sontag, og áhrif mynda á 
lestrarupplifun könnuð. Myndasagan getur hrifið fólk fagurfræðilega og vakið 
áhuga þess þó að efnið sjálft sé ógnvænlegt og fráhrindandi. Í teikningunum er 
innbyggð áminning um að frásögn er aldrei hlutlaus. Fólk álítur ljósmyndir oft hafa 
beina tengingu við raunheiminn en möguleikar til breytinga og sviðsetningar eru 
óteljandi. Þá eru ljósmyndir aldrei alveg hlutlausar því ávallt er einhver 
myndhöfundur sem rammar efnið inn og undanskilur þar með vissa hluti. 
Myndasögur færa lesandann beint inn í frásögnina og geta sýnt aðstæður sem 
myndavélar hafa ekki aðgang að, svo sem í fortíðinni eða inni í huga persóna.



Efnisyfirlit

Inngangur 2

1. Hvað er myndasaga? 4

2. Rætur myndasögublaðamennsku 6

3. Myndir sem frásagnartæki 9

4. Brautryðjandi í myndasögublaðamennsku 12

5. Safe Area Goražde 14

6. Guantanamo Voices 26

7. La Revue Dessinée 31

Lokaorð 37

Heimildaskrá 38

Myndaskrá 42

1



Inngangur 
„Frásagnir geta fært okkur skilning. Ljósmyndir gera svolítið annað: þær ásækja 
okkur,“ segir rithöfundurinn og heimspekingurinn Susan Sontag í bók sinni Um 
sársauka annarra (2003).  Hún talar þarna um grundvallarmun á orðum og myndum 1

og hvernig þessir miðlar virka gerólíkt á okkur. Myndir eru aðgengilegri en orð, 
skyndilegri og skiljanlegri. Myndir og orð þurfa þó ekki að vera aðskilin eða hvort  
í andstöðu við annað; þau geta sameinað krafta sína og skýrasta dæmið um slíkan 
samruna er að finna í myndasögum. 

Þetta sambland mynda og texta hefur að vísu valdið því að myndasögur hafa 
verið á hálfgerðum flækingi í bókmennta- og listaheiminum síðustu áratugi. Afar 
sjaldgæft er að bókmenntaverðlaun geri ráð fyrir myndasögum í flokkum sínum og 
ekki gera myndlistarverðlaun það heldur. Þá eru þær ýmist afgreiddar sem léttmeti 
eða taldar alvarleg ógn við lesskilning og siðprýði ungra barna.

Það er þó einmitt þessi blendingsháttur og margbreytileiki sem gerir 
myndasöguna að öflugu frásagnartæki. James Sturm, einn stofnenda bandaríska 
myndasöguskólans Center for Cartoon Studies, bendir á að rannsóknir hafi sýnt fram 
á mikilvægi mynda til að leggja hugtök á minnið og meðtaka upplýsingar.  Mynda-2

sögur séu núorðið nýttar í viðskiptalífinu og í heilbrigðisgeiranum til að auka 
fjölbreytni hugmynda og bæta samskipti. 

Möguleika myndasagna þekki ég vel af eigin raun en ég hef fengist við mynda-
sögugerð frá barnæsku. Síðustu ár hef ég lagt stund á nám í myndasögugerð og 
einkum einbeitt mér að miðlun fréttaefnis í myndasöguformi. Árið 2018 gaf ég út 
heimildarmyndasögu um Hlutverkasetur í Reykjavík, sem byggð var á viðtölum og 
vettvangsferðum. Árið eftir vann ég sögu um Klaustursmálið fyrir bandaríska 
myndasögutímaritið The Nib og birti grein um loftslagsmál í myndasöguútgáfu 
franska dagblaðsins Charente Libre. 

Mig langar því að fara ofan í saumana á þessari grein myndasagna og komast 
að því hverju hún getur bætt við hefðbundna blaðamennsku í formi texta, ljósmynda 
og annarra miðla. Færir það lesendur nær eða fjær viðfangsefninu að sjá teikningar 

 Susan Sontag, Um sársauka annarra, Uggi Jónsson þýddi (Reykjavík: Hið íslenzka bókmenntafélag, 1
2006), 68.
 Saga Briggs, „Why Visual Literacy Is More Important Than Ever & 5 Ways to Cultivate It,“ InformED, 2

7. nóvember 2015, sótt 25. október 2020 af https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/why-
visual-literacy-is-more-important-than-ever-10-ways-to-cultivate-it/.
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frekar en til að mynda ljósmyndir? Getur það bætt einhverju við frásögnina að sjá 
teiknaða útfærslu af atburði sem engar sjónrænar heimildir eru til um? Út frá því 
vaknar spurningin hvort teiknuð frásögn hafi sama heimildargildi og ljósmyndir. 
Hafa teikningar sömu tengingu við veruleikann og ljósmyndir? Geta teikningar eða 
ljósmyndir almennt verið hlutlausar?

Ég byrja á að skilgreina myndasöguna og útskýra virkni hennar. Þá ber ég 
saman áhrif ljósmynda og teikninga, meðal annars út frá kenningum Susan Sontag. 
Farið verður stuttlega yfir sögu fréttaflutnings í myndasöguformi og rætur greinarinnar 
kannaðar. Ég kynni til sögunnar einn helsta frumkvöðul myndasögublaðamennsku, 
Bandaríkjamanninn Joe Sacco, og rýni ítarlega í eina af bókum hans, Safe Area 
Goražde. 

Einnig verður fjallað um nýlega bók eftir myndasögublaðamanninn Söruh Mirk, 
Guantanamo Voices, og kannað hvað er líkt og hvað ólíkt með verkum þessara 
samlanda. Loks verður fjallað stuttlega um myndasögublaðamennsku í Frakklandi  
og skoðað nýjasta hefti fréttamyndasögutímaritsins La Revue Dessinée. 
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1. Hvað er myndasaga?
Íslenska orðið myndasaga er afskaplega gagnsætt; myndasaga er vissulega í 
meginatriðum saga í myndum. Enska orðið comics segir ósköp lítið um þetta fyrirbæri 
annað en að í því felist gamansemi – en sú er þó ekki alltaf raunin. Því hefur verið 
reynt að kynna til leiks önnur heiti, svo sem sequential art (sem þýða mætti sem 
„raðbundna list“) og graphic storytelling („grafísk frásögn“ á íslensku). Á frönsku er 
talað um bande dessinée eða „teiknaða röð“ sem kemst nokkuð nálægt því að lýsa 
fyrirbærinu. Fumetti er ítalska orðið og merkir það bókstaflega „lítill reykur“ og vísar til 
talblaðranna sem oftast má finna í myndasögum (sjá mynd 1). Loks má nefna að  
á portúgölsku nefnast myndasögur histórias em quadrinhos, eða „sögur í (litlum) 
römmum“. 

Þessi upptalning gefur ýmsar vísbendingar um hvernig hægt er að skilgreina 
myndasögur; þær eru sögur í myndum, sagðar í römmum sem raðað er í ákveðna 
röð, og þar sem notaðar eru talblöðrur. Þetta er þó ekki tæmandi skilgreining enda 
hefur fjöldi fræðimanna spreytt sig á því að henda reiður á þessu fyrirbæri. 
Skilgreiningarnar eru eins ólíkar og þær eru margar og eru ýmist of víðar eða of 
þröngar. Til dæmis skilgreina belgísku fræðimennirnir Pascal Lefèvre og Charles 
Dierick myndasögur sem samsíða og kyrrstæðar myndir á fleti sem bera skilaboð.  3

Samkvæmt þessu má ganga svo langt að segja að bannmerkingar á lyfjaglösum og 
umferðarskilti séu myndasögur.

Þessi skilgreining á það þó sameiginlegt með mörgum öðrum að vera of þröng 
að því leyti að hún útilokar myndasögur í einum ramma. Annað dæmi um helst til 
þrönga skilgreiningu er frá breska listfræðingnum David Kunzle sem segir að 

 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar (Reykjavík: Froskur, 2014), 15.3
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Mynd 1: Dæmi um talblöðrur.



myndasögur séu röð mynda þar sem myndirnar hafi yfirburði gagnvart texta og að 
þær séu miðill sem sé til þess fallinn að vera fjöldaframleiddur.  Þarna er lítið gert úr 4

hinu flókna samspili mynda og texta sem finna má í myndasögum þar sem hvorugt 
virkar fyllilega eitt og sér. Einnig falla utan við þessa lýsingu til dæmis myndasögur 
sem málaðar eru á vegg, eins og finna má víða í Frakklandi og Belgíu (sjá mynd 2). 

Skilgreining belgíska myndasögufræðimannsins Thierry Groensteen nær einna 
best utan um fyrirbærið. Samkvæmt henni er grundvallaratriði allra myndasagna það 
sem hann kallar solidarité iconique og bókmenntafræðingurinn Úlfhildur Dagsdóttir 
hefur þýtt sem samstöðu ímynda.  Þessi samstaða ímynda er þegar myndir eru hluti 5

af tiltekinni röð og eru hvort tveggja aðskildar og heyra saman hvað varðar form og 
merkingu, tíma og stað.  6

Groensteen lítur raunar svo á að myndasögur séu sjálfstætt tungumál.  Í bók 7

sinni Système de la bande dessinée (1999) skilgreinir hann formgerð mynda-
sögunnar og ræðir ítarlega um helstu eiginleika hennar, svo sem talblöðruna, 

 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 17. Þarna er einu atriði sleppt, 4

þ.e. að sagan verði að vera siðferðisleg og um það sem er efst á baugi í samfélagsumræðu. Þetta  
á einkum við um dagblaðamyndasögur.
 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 19.5

 Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée (Paris: Presses universitaires de France, 1999), 6

21.
 Groensteen, Système de la bande dessinée, 2.7
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Mynd 2: Myndasaga á vegg í borginni Angoulême í Frakklandi.



rammann, bilið á milli ramma og byggingu blaðsíðunnar. Samspilið milli þessara 
atriða kallar hann fléttu (fr. spatio-topie)  og notar það hugtak til að útskýra virkni 8

myndasögunnar sem miðils, þ.e. hvernig orð, myndir og formlegir þættir fléttast 
saman og mynda heilsteypta frásögn. Þannig leggur hann áherslu á fléttuna sem 
helsta einkenni myndasagna – að myndirnar tali saman á einhvern hátt – frekar en 
að myndirnar séu í tiltekinni röð.  9

Með því að einblína á fléttuna sem grundvallaratriði, frekar en röð myndanna, 
kemst skilgreining Groensteen hjá því að ná til umferðarskilta, myndskreytinga í bók 
og blaðaljósmynda í dagblaði. Slíkar myndir eru sannarlega ekki myndasögur en þó 
merkingarbærar myndir settar fram í ákveðinni röð. Í þeim tilfellum vantar hins vegar 
fléttuna milli ólíkra mynda og formgerðar sem býr til frásögnina.

2. Rætur myndasögublaðamennsku
Frá upphafi myndasögugerðar hafa höfundar tekið fyrir flest sem við kemur mannlegri 
tilveru. Sá angi myndasagna sem hér verður beint sjónum að eru fréttir eða blaða-
mennska í myndasöguformi. Myndasögublaðamennska er hér skilgreind á þann hátt 
að um sé að ræða nýjar upplýsingar um mál sem varða almenning, settar fram og 
gefnar út í formi myndasögu. Einkum eru til umfjöllunar bandarískar myndasögur, 
enda má rekja upphaf greinarinnar til þess heimshluta – en auk þess verður komið 
stuttlega inn á franskar fréttamyndasögur.  10

Eitt fyrsta dæmið um vestræna myndasögublaðamennsku er tímaritið Glasgow 
Looking Glass (síðar Northern Looking Glass) (sjá mynd 3 á bls. 7) sem kom út í 
nítján eintökum frá júní 1825 til apríl 1826.  Útgefandi blaðsins var William Heath 11

sem teiknaði og skopstældi mál sem efst voru á baugi í Skotlandi á þeim tíma.  12

Myndskreytt dagblöð, sem birtu einnig fréttir í myndasöguformi inn á milli, áttu síðar 
eftir að spretta upp eitt af öðru, svo sem The Illustrated London News (1842–1971), 
Frank Leslie's Illustrated Newspaper (1855–1922), Harper's Weekly (1857–1916) og 
The Graphic (1869–1932). 

 Þýðing Úlfhildar Dagsdóttur.8

 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 20.9

 Myndasögur annarra heimshluta, svo sem manga, eiga sér langa og umfangsmikla sögu sem er efni 10

í aðra ritgerð og verður ekki fjallað um hér. 
 Kenan Koçak, „Comics Journalism: Towards A Definition,“ International Journal of Humanities and 11

Cultural Studies 4, nr. 3 (desember 2017): 174, sótt 24. ágúst 2020 af https://www.ijhcs.com/
index.php/ijhcs/article/view/3160. 

 „Glasgow/Northern Looking Glass,“ Glasgow University Library, sótt 3. október 2020 af https://12

www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/month/june2005.html.
6

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/month/june2005.html
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/month/june2005.html
https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/3160
https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/3160
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Mynd 3: Blaðsíða úr Glasgow Looking Glass frá 23. janúar 1826. Þarna er þverskurður  
af dæmigerðu íbúðahúsi í bænum og sýnt hvað gengur á í hverju herbergi. 



Dagblöð af þessu tagi, sem lögðu megináherslu á myndræna framsetningu 
frétta með teikningu, lögðust að mestu af þegar tæknin gerði það mögulegt að birta 
ljósmyndir með fréttum. Um nokkurt skeið var þannig ekki margt gefið út sem talist 
getur myndasögublaðamennska. Þó má finna nokkur dæmi, svo sem Citizen 13660 
eftir Mine Okubo sem fyrst birtist árið 1946 og segir frá reynslu höfundarins í fanga-
búðum fyrir fólk af japönskum ættum í Bandaríkjunum í seinni heimsstyrjöldinni.  13

Einnig má nefna Real War Stories frá 1987 og 1991, tveggja binda seríu aktívistanna 
Joyce Brabner og Lou Ann Merkle með frásögnum hermanna og óbreyttra borgara 
frá stríðshrjáðum svæðum.14

Rekja má endurlífgun þessarar greinar – og raunar margra annarra mynda-
sögugreina – til neðanjarðarmyndasöguhreyfingar sjöunda og áttunda áratugarins. 
Sú hreyfing spratt upp í Bandaríkjunum sem andspyrna gegn hinum alræmda 
ritskoðunarkóða, The Comics Code Authority, sem var í gildi frá 1954 og langt fram 
eftir tuttugustu öldinni.  Þær ritskoðunarreglur takmörkuðu eða bönnuðu alfarið 15

útgáfu á efni um glæpi, ofbeldi, hrylling, nauðganir og samkynhneigð, svo fátt eitt sé 
nefnt. Reglurnar má rekja til þess viðhorfs sjötta áratugarins að myndasögur væru 
aðeins ætlaðar börnum og hefðu slæm áhrif á lesskilning þeirra og siðferði.  16

Myndasöguhöfundar sem vildu fjalla um efni utan við hinn stranga siðaramma urðu 
því að finna sér sinn eiginn vettvang til að koma sögum á framfæri – í hinni 
svonefndu neðanjarðarútgáfu. 

Á þessum vettvangi fóru höfundar því að skrifa um efni sem ekki hafði verið 
fjallað um í myndasögum fram að því. Efnið varð raunsærra, persónulegra og útgáfa 
sjálfsævisögulegra myndasagna blómstraði.  Upp úr þessari senu spratt 17

myndasagan Maus eftir Art Spiegelman (1991) sem hefur haft meiri áhrif á vestræna 
myndasöguútgáfu en margar aðrar. Í Maus segir Spiegelman frá reynslu foreldra 
sinna sem pólskra gyðinga í helför nasista. Sagan var gefin út í nokkrum köflum milli 
1980 og 1991 og loks safnað saman á bók. Hún naut gríðarlegra vinsælda frá 
upphafi og árið 1992 varð hún svo fyrsta myndasagan til að hljóta Pulitzer-verðlaun – 
þó reyndar ekki aðalverðlaunin, heldur í eins konar aukaflokki því að myndasögur 

 The Nib, „Citizen 13660“, sótt 25. október 2020 af https://membership.thenib.com/products/13

citizen-13660.
 Koçak, „Comics Journalism: Towards A Definition,“ 175.14

 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 115.15

 Amy Kiste Nyberg, „Comics Code History: The Seal of Approval,“ Comic Book Legal Defense Fund, 16

sótt 25. október 2020 af http://cbldf.org/comics-code-history-the-seal-of-approval/.
 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 118.17

8



hafa alltaf verið illflokkanlegar.  Þessi viðurkenning og vinsældir Maus varð til þess 18

að hróður myndasögunnar sem miðils jókst og fleiri gerðu sér grein fyrir möguleikum 
hennar.

3. Myndir sem frásagnartæki
En af hverju leggur fólk á sig að skrifa og gefa út fréttafrásagnir í myndasöguformi? 
Það er mun fljótlegra að skrifa texta og taka ljósmyndir heldur en að teikna fleiri 
blaðsíður ásamt tilheyrandi rannsóknarvinnu. Til dæmis tekur það myndasögu-
blaðamanninn Joe Sacco að jafnaði þrjá daga að teikna eina blaðsíðu og síðasta bók 
hans var fjögur ár í vinnslu. „Helsti ávinningurinn er að efnið verður mjög 
aðgengilegt,“ segir Sacco um hvers vegna hann velji myndasögur sem miðil. Fólk 
tengi myndasögur við barnæskuna og telji þær auðveldan og skemmtilegan lestur. 
Sacco bendir þannig á að myndasagan geti grafið undan sjálfri sér; hið sjónræna 
yfirborð sé hrífandi þótt umfjöllunarefnið sé erfitt og fráhrindandi.  19

Rithöfundurinn og heimspekingurinn Susan Sontag hefur fjallað um þá klemmu 
að sýna skelfilegt efni á fagurfræðilegan hátt:

Upp á síðkastið hefur helst átt upp á pallborðið sú öfgakennda hugmynd að þessi 
öfl séu andstæður. Ljósmyndir sem sýna þjáningar ættu ekki að vera fallegar, rétt 
einsog myndatextar ættu ekki að predika siðaboðskap. Samkvæmt þessu viðhorfi 
dregur falleg ljósmynd athygli frá hinu háalvarlega viðfangsefni og beinir henni að 
sjálfum miðlinum, og teflir þar með heimildargildi myndarinnar í tvísýnu.20

Sontag talar þarna um ljósmyndir og hvernig fagurfræði þeirra virðist draga úr 
heimildargildinu. En hafa teikningar í myndasögu heimildargildi? Í grein sinni 
„Sjálfsmynd í kvikmynd“ (um kvikmyndina Persepolis sem byggð er á myndasögu) 
talar bókmenntafræðingurinn Gunnþórunn Guðmundsdóttir um að aðrar kröfur séu 
gerðar til sannleiksgildis sjálfsævisögulegra myndasagna en hefðbundinna 
sjálfsævisagna. Til dæmis yrðu seint málaferli vegna myndasögu þó að slíkt væri 
algengt með annars konar bækur.  21

Ástæða þess gæti verið sú að söguleg og félagsleg mótun lesenda segir þeim 
að myndir séu alltaf skör lægra en orð, eins og Úlfhildur Dagsdóttir bendir á í grein 

 Úlfhildur Dagsdóttir, Myndasagan: Hetjur, skrýmsl og skattborgarar, 124.18

 Duncan Campbell, „'I do comics, not graphic novels’,“ The Guardian, 23. október 2003, sótt 25. 19

október 2020 af https://www.theguardian.com/books/2003/oct/23/comics.politics.
 Sontag, Um sársauka annarra, 101–102.20

 Gunnþórunn Guðmundsdóttir, „Sjálfsmynd í kvikmynd,“ Ritið 10, nr. 2 (maí 2010): 173.21
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sinni „Það gefur auga leið“: „Við höfum verið skilyrt til að líta á myndefni sem 
afþreyingu, eitthvað sem við getum gefið okkur líkamlega og tilfinningalega á vald, 
meðan hið ritaða orð er eitthvað sem skapar vitræna fjarlægð.“22

Í sömu grein fjallar Úlfhildur um kenningar sjónmenningarfræðingsins Nicholas 
Mirzoeff sem bendir á að það sé grundvallarmunur á orðum og myndum.  Myndefni 23

veki sterkari upplifun heldur en texti. Myndin sé skyndilegri, augljósari og þar af 
leiðandi áhrifameiri. Þetta kemur heim og saman við kenningar Sontag um að 
ljósmyndir þjappi saman upplýsingum og geri fólki kleift að skilja þær fljótt.  24

Myndir framkalla öðruvísi virkni í heilanum en rituð frásögn. Mannfólk býr yfir 
skynkerfi sem hreinlega þvingar það til að sjá þrívíða mynd út úr teikningu eða 
ljósmynd á tvívíðum fleti.  Þannig er heilinn knúinn til að búa til sviðsmyndina í höfði 25

áhorfandans. Sjónkerfið getur þó einnig blekkt eins og ýmiss konar sjónhverfingar 
sýna fram á; fólk sér annað en upplýsingar í sjónsviðinu gefa til kynna.  26

Það er því aldrei fullkomlega á valdi myndsmiðs hvernig áhorfandi sér myndina. 
Ekki nóg með að sjónkerfi tveggja áhorfenda geti lesið ólíkt úr sömu mynd, heldur 
byggist myndlesturinn einnig á reynslu og aðstæðum þeirra. Í Um sársauka annarra 
vísar Sontag í Virginiu Woolf sem bendir á að „augað er tengt heilanum; heilinn 
taugakerfinu. Það kerfi sendir boð sín á augabragði gegnum sérhverja minningu um 
fortíðina og tilfinningu fyrir nútíðinni.“  Túlkun áhorfandans getur þannig verið gjörólík 27

ætlun myndhöfundarins og jafnvel framkallað þveröfug áhrif. 
Þó hefur höfundurinn alltaf tækifæri til að hafa áhrif á upplifun áhorfandans. 

Myndhöfundurinn rammar efnið inn; hann velur hvað áhorfandinn sér og hvað er ekki 
sýnilegt. Ef um ljósmynd er að ræða getur hann átt við myndefnið, sett á svið, bætt 
inn eða fjarlægt. Ljósmyndafalsanir eru jafngamlar ljósmyndatækninni og möguleikar 
til að breyta myndum eru nánast ótæmandi. 

Þrátt fyrir þetta svigrúm til blekkinga þykja ljósmyndir almennt hafa beinni 
tengingu við veruleikann en aðrir miðlar.  Sontag bendir á að þessi munur er 28

greinilegur í tungumálinu; ljósmyndarar taka ljósmyndir á meðan listamenn gera 
málverk eða teikningar. Orðanotkunin gefur til kynna að málverk eða teikningar séu 

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Það gefur auga leið,“ Ritið 5, nr. 1 (janúar 2005): 75.22

 Úlfhildur Dagsdóttir, „Það gefur auga leið,“ 74.23

 Sontag, Um sársauka annarra, 43.24

 Árni Kristjánsson, Innra augað: Sálfræði hugar, heila og skynjunar (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 25

2012), 172. 
 Árni Kristjánsson, Innra augað, 195.26

 Sontag, Um sársauka annarra, 47.27

 Gunnþórunn Guðmundsdóttir, Representations of Forgetting in Life Writing and Fiction (London: 28

Palgrave Macmillan, 2017), 149.
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meiri tilbúningur en ljósmynd.  Sontag nefnir að ljósmyndin hafi í hugum fólks eins 29

konar innbyggða hlutlægni; þær séu til vitnis um veruleikann því að einhver hafi verið 
á staðnum til að taka myndina.  Þessi röksemd gengur þó ekki upp nú á dögum 30

þegar fjöldi mynda er tekinn án nokkurrar aðkomu mannfólks, svo sem með drónum 
eða öryggismyndavélum. 

Eru slíkar myndir nær veruleikanum þar sem persónuleg túlkun hefur engin 
áhrif? Olivier Jouvray, einn ritstjóra franska fréttamyndasögutímaritsins La Revue 
Dessinée (sem nánar verður fjallað um síðar) býður upp á áhugaverðan samanburð 
á tengslum ljósmynda annars vegar og teikninga hins vegar við myndefnið.  31

Samkvæmt honum er það að taka ljósmynd að frysta augnablik; að fanga endurvarp 
ljóss á vélrænan hátt. Manneskja getur borið kennsl á sjálfa sig á ljósmynd en 
myndin fangar ekki endilega eiginleika hennar. Hins vegar, ef teiknari dregur upp 
manneskjuna þarf hann að horfa, greina og velja á teikninguna helstu einkenni 
hennar – hann þarf að fanga kjarna manneskjunnar til að gera hana þekkjanlega. 
Samkvæmt Jouvray sýnir teiknarinn þannig, frekar en ljósmyndarinn, á óyggjandi hátt 
að manneskjan er til í raunheiminum. 

Dæmin sýna enda að jafnvel þótt teikningar séu að öllu leyti tilbúningur hafa 
þær oft sterka tengingu við raunveruleikann í hugum fólks. Sem dæmi má nefna 
fjölda málaferla sem hafa orðið vegna pólitískra skopmynda, svo sem þegar 
kanadískur skopmyndateiknari var rekinn fyrir mynd sína af Donald Trump 
Bandaríkjaforseta að spila golf yfir látnum flóttamönnum (sjá mynd 4 á bls. 12).  32

Almennt virðist þó tilhneigingin að telja málaðar eða teiknaðar myndir á 
einhvern hátt listrænni og þess vegna háðari túlkun málarans eða teiknarans. Myndir 
eru þó allar jafnháðar sjónarhorni myndsmiðsins, þess sem rammar inn og miðlar 
efninu. 

Er ástæða til að ætla að listrænt gildi dragi úr vægi myndefnis sem heimildar? 
Myndasögublaðamaðurinn Joe Sacco telur svo ekki vera. Hann bendir á að 
blaðamennska sé í eðli sínu hverful; athygli fólks beinist að tilteknu efni í skamman 

 Sontag, Um sársauka annarra, 69.29

 Sontag, Um sársauka annarra, 47.30

 Xavier Guilbert, „La Revue Dessinée,“ du9 : l’autre bande dessinée, 31. apríl 2014, sótt 25. október 31

2020 af https://www.du9.org/entretien/la-revue-dessinee/.
 Nicole Bogart, „Canadian cartoonist Michael de Adder loses job after viral Trump cartoon,“ CTV 32

News, 1. júlí 2019, sótt 25. október 2020 af https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-cartoonist-
michael-de-adder-loses-job-after-viral-trump-cartoon-1.4489379. Frægustu dæmin eru vafalaust átök  
í tengslum við skopmyndir af Múhameð spámanni en þau mál krefjast ítarlegri umfjöllunar sem verður 
ekki farið út í hér. 
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tíma og færist síðan annað: „En ef þú upphefur blaðamennsku að vissu leyti og gerir 
hana að list þá geta áhrifin varað lengur.“33

4. Brautryðjandi í myndasögublaðamennsku
Joe Sacco fæddist í Möltu árið 1960 en flutti ásamt fjölskyldu sinni til Bandaríkjanna 
tólf ára að aldri. Hann lærði blaðamennsku í háskóla en fann ekkert spennandi starf á 
því sviði. Hann sneri sér því að myndasögugerð og gaf út eigið myndasögutímarit, 
Yahoo, milli 1988 og 1992 þar sem hann birti sínar fyrstu sögur sem talist geta til 
myndasögublaðamennsku.  34

Árið 1993 birtist svo fyrsti hluti myndasöguraðarinnar Palestine sem átti eftir að 
koma Sacco á kortið sem myndasögublaðamanni. Hann fór fyrst til Palestínu með þá 
hugmynd að skrifa persónulega frásögn af því sem fyrir augu bar en þegar á hólminn 
var komið þróuðust skrifin út í blaðamennsku. Hann lýsir því að eitthvað hafi smollið í 
höfðinu þegar hann kom á staðinn og hann byrjaði að taka viðtöl og safna 
heimildum.35

Sögunum í Palestine var að lokum safnað saman í bók og þær gefnar út árið 
2001 af hinu þekkta myndasöguforlagi Fantagraphics. Í þeirri bók, eins og öðrum 

Mynd 4: Umdeild skopmynd eftir kanadíska teiknarann 
Michael de Adder. 

 Ragnar Egilsson, „Fréttaflutningur með myndasögum,“ Morgunblaðið, 13. maí 2001, 58. 33

 Joe Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition (Seattle: Fantagraphics, 2011), 231.34

 Dave Gilson, „The Art of War: An Interview With Joe Sacco,“ Mother Jones, 1. júlí 2005, sótt 25. 35

október 2020 af https://www.motherjones.com/media/2005/07/joe-sacco-interview-art-war/.
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sem Sacco hefur skrifað, er augljóst með hverjum höfundur stendur í átökunum. Í 
blaðamennskunáminu var Sacco kennt að hlutlaus blaðamennska væri að segja frá 
báðum hliðum sérhvers máls, þar sem hvor um sig fengi jafnmikið rými. Að hans mati 
færir slík aðferð lesandann hins vegar ekki nær kjarna málsins. Fyrir Sacco er 
blaðamennska að komast til botns í tilteknu máli – að vega og meta það sem ólíkar 
fylkingar halda fram. Það mikilvægasta sé að vera heiðarlegur; hvorki fegra hlutina 
né draga upp verri mynd af þeim en tilefni sé til.36

Sacco er talinn einn helsti brautryðjandinn í myndasögublaðamennsku og um 
langt skeið var hann svo að segja sá eini í faginu. Á síðustu árum hafa þó fjölmargir 
höfundar fetað í hans fótspor og útgáfa fréttaefnis í myndasöguformi blómstrar sem 
aldrei fyrr. Til dæmis hafa stór dagblöð birt ítarlegar greinar í myndasöguformi. The 
New York Times birti árið 2016 myndasögugrein eftir Patrick Chappatte og Anne-
Frédérique Widmann um fanga sem bíða dauðadóms í bandarískum fangelsum.  37

Einnig birti blaðið árið 2017 röð myndasagna um líf sýrlenskrar flóttafjölskyldu í 
Bandaríkjunum en sú syrpa hlaut Pulitzer-verðlaun – þó í flokki pólitískra 
skopmynda.  Sama ár kom júníútgáfa The New York Times Magazine út alfarið í 38

myndasöguformi.  The Guardian hefur frá 2018 reglulega birt umfjallanir um ýmsar 39

borgir í myndasöguformi undir heitinu The Illustrated City.  Þá birtir bandaríski 40

ríkisfjölmiðillinn NPR reglulega fréttir sagðar með myndasögum. Veftímaritið The Nib 
sem sérhæfir sig í myndasögublaðamennsku var stofnað árið 2013 og frá 2018 hefur 
það einnig verið gefið út á prenti. Þegar þetta er skrifað árið 2020 hefur komið út fjöldi 
bóka af þessari tegund, svo sem Paying the Land eftir Joe Sacco, Guantanamo 
Voices eftir Söruh Mirk (sem nánar verður fjallað um síðar), Year of the Rabbit 
eftir Tian Veasna og Tiananmen 1989: Our Shattered Hopes eftir Lun Zhang, Adrien 
Gombeaud og Ameziane.

Margir þessara höfunda sækja innblástur til Joe Sacco enda eru fyrstu verk 
hans, svo sem Safe Area Goražde frá 2000, að mörgu leyti brautryðjandaverk og 
slógu tóninn fyrir þá myndasögublaðamennsku sem á eftir hefur komið.

 Gary Groth, „Joe Sacco on Footnotes in Gaza,“ The Comics Journal nr. 301 (júní 2011): 396.36

 Patrick Chappatte og Anne-Frédérique Widmann, „The Last Phone Call,“ The New York Times, 5. 37

maí 2015, sótt 25. október 2020 af https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/04/opinion/the-last-
phone-call.html.

 Jake Halpern og Michael Sloan, „Welcome to the New World,“ The New York Times, 29. september 38

2017, sótt 25. október 2020 af https://www.nytimes.com/series/syrian-refugee-family-welcome-america.
 „The 6.4.17 Issue,“ The New York Times, sótt 3. október 2020 af https://www.nytimes.com/issue/39

magazine/2017/06/02/magazine-index-20170604.
 „The Illustrated City,“ The Guardian, sótt 3. október 2020 af https://www.theguardian.com/cities/40

series/the-illustrated-city.
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5. Safe Area Goražde
Vinnan við Safe Area Goražde hófst árið 1995 þegar Sacco fór í fjögurra mánaða ferð 
til Bosníu. Markmiðið var að skrifa um stríðið milli þjóðarbrota fyrrum Júgóslavíu sem 
þá var að líða undir lok. Mikið hafði verið fjallað um stríðið í fjölmiðlum en þar sem 
Sacco fannst heimspressan ekki gera stríðinu nógu góð skil ákvað hann að fara 
sjálfur á staðinn.  41

Þegar Sacco kom til Sarajevo, höfuðborgar Bosníu, hafði stríðið varað í þrjú og 
hálft ár.  Eftir nokkra daga í borginni var blóðugu umsátri aflétt af Goražde, lítilli borg 42

í austurhluta landsins. Borgin hafði verið einangruð í þrjú ár og nú loksins var 
fréttamönnum og neyðaraðstoð hleypt inn. Sacco fór með einni af fyrstu bílalestunum 
til Goražde og ákvað skömmu eftir komuna að borgin yrði meginviðfangsefni hans. 
Þarna var fólk sem hafði lifað ótrúlegan hrylling og einfaldlega þráði að segja 
heiminum frá því sem hafði gerst.  43

Afrakstur tveggja mánaða í Goražde og fjögurra ára við teikniborðið var bókin 
Safe Area Goražde sem kom út árið 2000 hjá Fantagraphics. Titill bókarinnar er 
afskaplega kaldhæðinn en Goražde var yfirlýst verndarsvæði Sameinuðu þjóðanna, 
ásamt nokkrum öðrum borgum. Í lok stríðsins, þegar Sacco kom til landsins, höfðu 
hins vegar öll verndarsvæðin nema Goražde fallið í hendur þjóðernissinnaðra Serba 
og orðið vettvangur viðamikilla þjóðernishreinsana. Goražde var þó allt annað en 
öruggt svæði og hafði þolað innrásir, sprengjuárásir og skothríðir leyniskyttna.

Þegar frásögn bókarinnar hefst eru íbúar borgarinnar milli vonar og ótta. 
Friðarviðræður standa yfir en náist ekki samkomulag gætu Serbar ráðist inn í borgina 
með tilheyrandi drápum og eyðileggingu. Lesandinn fær þessar tilfinningar beint í æð 
á fyrstu síðum bókarinnar þegar honum er beinlínis ekið inn í borgina samferða 
Sacco í bílalest Sameinuðu þjóðanna. Börn hlaupa á eftir bílunum og fólk safnast 
saman til að fá mat og aðrar nauðsynjar og berja augum fyrstu gesti borgarinnar í 
þrjú ár. Sacco teiknar hvert einasta andlit í mannþrönginni sem bíður við vegkantinn. 
Húsin, gróðurinn og göturnar eru auk þess teiknuð af nákvæmni sem sýnir hverja 
rispu, hvert far eftir sprengjuárás – svo að lesandinn fær tilfinningu fyrir 
hörmungunum sem hafa gengið yfir. 

Áður en Sacco kom til Goražde hafði hann enga tilfinningu fyrir borginni þrátt 
fyrir að hafa lesið allt sem hann komst yfir um stríðið. Hann las nafnið í blaðagreinum 

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, viii.41

 Saga Bosníustríðsins 1992–1995 er löng og flókin og verður ekki rakin að ráði í þessari ritgerð.  42

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 236. 43
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og bókum en gat ekki séð fyrir sér staðinn. Voru húsin á einni hæð eða tveimur? Úr 
hverju voru þau byggð? Hvernig litu íbúarnir út? Þessum spurningum vildi hann svara 
fyrir lesendur með því að sýna öll smáatriði borgarinnar og íbúa hennar. Þetta væri 
ekki bara einhver borg í Bosníu heldur raunveruleg borg með raunverulegu fólki. Með 
því að teikna svipbrigði á hvert einasta andlit í hópnum sem bíður eftir bílalestinni vill 
hann sýna að þetta eru allt einstaklingar – sem allir hafa gengið í gegnum stríðið og 
hafa sögu að segja.  Eins og Sacco segir: 44

Ég er að reyna að sýna sögu stríðshrjáðs bæjar á listrænan hátt. Því að ég held 
að margt fólk hrylli einfaldlega við svona hlutum. Því finnst þetta efni ofar sínum 
skilningi eða yfirþyrmandi. Svo að hugmyndin var að miðla einhverju sem væri í 
grunninn blaðamennska en ég vildi miðla því á hátt sem myndi ná fram því 
mannlega í fólkinu á staðnum.45

Sacco leggur jafnmikið upp úr því að fræða lesendur og að hafa áhrif á þá. 
Markmið hans með sögum sínum er að vekja athygli fólks á tilteknum málum í þeirri 
von að upplýstari almenningur nýti sér lýðræðið betur.  Að hans mati er það listræni 46

þátturinn sem kveikir áhuga fólks og fær það til að halda áfram að lesa. Ofbeldisfull 
og hræðileg umfjöllunarefni fæla fólk frá nema það sé mannlegur þáttur sem lesendur 
geta tengt við. Því reynir Sacco að ná fram með því að sýna andlit fólksins sem sést 
á götum borgarinnar, heimili þeirra og persónuleika.47

Lesendur fá síðan að kynnast nokkrum þessara íbúa nánar í gegnum Sacco.  
Í aðalhlutverki er Edin; háskólanemi, hermaður og kennari sem gerist eins konar 
leiðsögumaður og túlkur fyrir Sacco. Gegnum Edin er sagt frá Goražde fyrir stríð og 
þaðan tengir Sacco frásögnina yfir í sögulegan bakgrunn stríðsins. Lesendum er 
síðan fylgt frá upphafi átakanna í gegnum orustur og umsátur og allt til friðarviðræðna 
gegnum viðtöl við þátttakendur og sjónarvotta. 

Sacco flakkar stöðugt milli fortíðar og nútíðar og vill með því undirstrika að liðnir 
atburðir tvinnast saman við daglegt líf fólksins.  Til að greina tímalínurnar í sundur 48

notar hann svartan bakgrunn aftan við rammana á blaðsíðum þar sem sagt er frá 
liðnum tíma og þegar horfið er til nútíðar verður bakgrunnurinn hvítur. 

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 239.44

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 254. Þýðing höfundar. 45

 „The Agony in Bosnia, Frame by Comic Book Frame,“ The New York Times, 18. október 2000, sótt 46

25. október 2020 af https://www.nytimes.com/2000/10/18/arts/the-agony-in-bosnia-frame-by-comic-
book-frame.html.

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 254.47

 Groth, „Joe Sacco on Footnotes in Gaza,“ 393.48
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https://www.nytimes.com/2000/10/18/arts/the-agony-in-bosnia-frame-by-comic-book-frame.html
https://www.nytimes.com/2000/10/18/arts/the-agony-in-bosnia-frame-by-comic-book-frame.html


Í bókinni eru raunar ýmsar myndrænar aðferðir notaðar til að leiða lesendur 
gegnum þessa flóknu atburðarás. Eitt tæki sem Sacco er þekktur fyrir er að búta 
textann niður í mörg lítil textabox og stýra þannig lestrinum á blaðsíðunni. Með þessu 
vill hann auka hreyfinguna í myndunum því að stór textaflikki þvinga augað til að 
nema staðar og lesa orðin án þess að líta á teikningarnar.  49

Dæmi um þetta er meðal annars á bls. 10 (sjá mynd 5) þar sem einnig má  
finna sterka notkun á myndrænni frásögn til að koma upplýsingum til skila. Sacco  
er staddur í veislu hjá innfæddum. Gestgjafinn Nina býður upp á heimagerða pitsu, 
bakaða með hveiti sem bílalest Sameinuðu þjóðanna kom með fyrr um daginn.  
Á myndinni sést Nina rétta fram rjúkandi heitar pitsusneiðar og ákafar hendur 
gestanna teygja sig í diskana.

 Groth, „Joe Sacco on Footnotes in Gaza,“ 406.49
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Mynd 5: Dæmi um einkennandi textanotkun Sacco og sterka myndræna frásögn.



Útréttar hendur Ninu og yfirvegað brosið minna helst á kristilegar Maríumyndir. 
Fyrir aftan hana sést bílalest hlaðin vistum öðrum megin og hinum megin örþreytt fólk 
á gangi í snjókófi. Úr textanum má lesa að meðan á umsátrinu stóð hafi eina leiðin til 
að nálgast hveiti verið margra klukkustunda ganga yfir óvinasvæði og fjallgarða, þar 
sem margir létu lífið af kulda og ofreynslu – þar á meðal faðir hennar. Textinn og 
myndirnar gera þá hversdagslegu athöfn að rétta fram pitsusneiðar áhrifamikla og 
gefa lesandanum innsýn í hugarheim Ninu.

Teikningarnar eru þó ekki alltaf jafn samtvinnaðar textanum og í þessu dæmi. 
Sums staðar er frásögnin meira í ætt við myndlýstan texta þar sem myndirnar bæta 
einhverju við það sem textinn segir (sjá mynd 6). Yfirleitt notar Sacco þessa aðferð 
þegar hann segir frá bakgrunnsupplýsingum og ekki er um viðtöl við sjónarvotta að 
ræða. Teikningin þjónar þá því hlutverki að færa lesandann nær atburðunum; að gera 
honum kleift að ímynda sér aðstæður.

17
Mynd 6: Frásögnin er í ætt við myndlýstan texta.



Svo eru það stundum teikningarnar sem bera nánast alfarið uppi frásögnina, 
eins og á bls. 80 (sjá mynd 7). Þar er sagt frá fyrstu árás Serba á Goražde og 
ramminn sýnir íbúana flýja niður að ánni í skjól. Sem fyrr teiknar Sacco hvert einasta 
andlit og svipbrigði; lesandinn sér skelfinguna greinilega í augum fólksins. Fólkið 
hleypur niður ósköp venjulega íbúðagötu en í baksýn sjást byssuskot þjóta gegnum 
rúður. 

Engar ljósmyndir eru til af þessum atburði, aðeins munnlegar frásagnir þeirra 
sem voru á staðnum. Það gefur því auga leið að myndræn framsetning slíkra 
frásagna krefst annars konar vinnubragða en hefðbundin blaðamennska. Þar sem 
því verður komið við fer Sacco á staðinn þar sem atburður átti sér stað og tekur 
ljósmyndir. Einnig þarf hann iðulega að spyrja myndrænna spurninga, svo sem hverju 
fólk klæddist, hvernig það hreyfði sig, og svo framvegis.  50

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 240.50
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Mynd 7: Dæmi um teikningu sem ber alfarið uppi frásögnina, án texta. 



Á bls. 92 sjást lík sjö ungra manna sem höfðu legið í fjöldagröf í þrjá mánuði 
(sjá mynd 8). Til að teikna það atriði þurfti Sacco að biðja sjónarvottinn að lýsa 
nákvæmlega því sem hann sá. Einnig leitaði hann til réttarlæknis og fékk upplýsingar 
um hvernig lík myndi líta út eftir þrjá mánuði í jörðinni við þessar tilteknu aðstæður.  51

Þó er ekki alltaf mögulegt að ganga svo langt í öflun myndrænna heimilda. 
Þegar svo ber undir finnst Sacco mikilvægast að ná fram eins konar 
grundvallarsannleik:

Bókstaflegur sannleikur er ómögulegur ef maður er að teikna eitthvað. Það væri 
hægt að fá tvo listamenn til að teikna sama vörubílinn og þeir líta ekki eins út, en 
lesandinn mun sjá vörubílinn sem vörubíl. Aðalatriðið er að ná kjarna einhvers 
sannleika og það er meira sannfærandi og mikilvægara en að ná hverju einasta 
saumspori í fatnaði réttu.52

Þetta á til dæmis við þegar þarf að teikna atburði sem gerðust fyrir fimmtíu árum og 
engin leið er að vita hvernig fólk leit út á þeim tíma. Þá tekur Sacco sér listrænt frelsi 
og ímyndar sér hvernig fólk hafi litið út.  Það má síðan tengja við að minningar fólks 53

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 241.51

 Sarah Mirk, „The Nib Interview: Joe Sacco,“ The Nib, 28. ágúst 2020, sótt 25. október 2020 af  52

https://thenib.com/the-nib-interview-joe-sacco/. Þýðing höfundar. 
 Groth, „Joe Sacco on Footnotes in Gaza,“ 413.53
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Mynd 8: Lík sjö ungra manna sem legið höfðu í fjöldagröf.

https://thenib.com/the-nib-interview-joe-sacco/


eru ekki alltaf óskeikular, eins og Sacco talar um í sambandi við bók sína Footnotes 
in Gaza (2009). Fólk man oft sömu atburði á ólíkan hátt en það kemur ekki í veg fyrir 
að stóra samhengið sé ljóst.  54

Smáatriði í listrænni framsetningu geta þó skipt miklu máli, einkum þegar 
viðfangsefnið er raunverulegt fólk. Sacco hefur til dæmis verið gagnrýndur fyrir 
stereótýpískar teikningar af gyðingum og aröbum. Meðal annars reif palestínskt 
leikskáld eintak af Palestine í sundur af reiði yfir teikningunum. Sacco vildi þó meina 
að ekki væri um skopstælingu að ræða heldur væru allar persónur teiknaðar á 
þennan ýkta hátt. Síðan Palestine kom út hefur teiknistíllinn þó fágast og flestar 
persónur eru teiknaðar á nokkuð raunsæislegan hátt.55

Skopstælingin er þó aldrei langt undan og er höfundurinn sjálfur engin 
undantekning; hann er með ýktar varir og þykk gleraugu sem ekki sést í gegnum (sjá 
mynd 9). Sacco teiknar sjálfan sig yfirleitt niðurlútan og hálfvegis umkomulausan – og 
alltaf sem skoplegustu persónuna. Hann hefur sagt að það sé hrein tilviljun; hann hafi 
viljað færa stílinn nær raunsæi en einfaldlega gleymt að uppfæra sína persónu. 

Hvort þessi ákvörðun var óviljandi eða meðvituð skal ósagt látið en hún hefur 
ótvíræð áhrif á lesturinn. Eins og myndasöguhöfundurinn og fræðimaðurinn Scott 
McCloud bendir á í bók sinni Understanding Comics (1993) hefur skopstæld mynd 
breiðari skírskotun en raunsæ. Hann heldur því fram að þegar horft er á ljósmynd 
eða raunsæja teikningu sjái fólk andlit einhvers annars – en þegar við blasi 
skopmynd sjái fólk sjálft sig í myndinni.  Þessu til stuðnings talar McCloud um að 56

fólk sjái andlit í hverju því sem hefur tvö „augu“ og „munn“, hvort sem það er afturhluti 

 Gunnþórunn Guðmundsdóttir hefur skrifað um óskeikulleika minnis í sjálfsævisögulegum 54

frásögnum, sjá t.d. Gunnþórunn Guðmundsdóttir. Representations of Forgetting in Life Writing and 
Fiction. London: Palgrave Macmillan, 2017. Og Gunnþórunn Guðmundsdóttir. „Blekking og minni.“ 
Ritið 6, nr. 3 (október 2006): 39-51.

 Groth, „Joe Sacco on Footnotes in Gaza,“ 412.55

 Scott McCloud, Understanding Comics (New York: HarperCollins Publishers, 1993), 9.56
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Mynd 9: Dæmi um teikningar Sacco af sjálfum sér.



bíla eða rafmagnsinnstungur. Fólk leiti ómeðvitað að sjálfu sér í umhverfinu og því 
óhlutbundnari sem „andlit“ er, því auðveldara sé að spegla sig í því. Það að sögu-
maður Safe Area Goražde sé óraunsæjasta persónan gefur lesandanum þannig 
tækifæri til að spegla sig í honum. Lesandinn getur orðið sögumaðurinn; ferðast  
um borgina og kynnst fólkinu af eigin raun.

Eins og áður sagði er þó allt annað en persóna höfundar dregið raunsæislegri 
dráttum. Sacco hefur talað um hvers konar áhrif það hefur að teikna hryllilega atburði 
– og hversu frábrugðið það sé að hlusta á frásagnir fólks í eigin persónu. Í viðtali talar 
hann um að teikna atriði þar sem maður að nafni Rasim gengur yfir brú þakta blóð-
pollum (sjá mynd 10). Rasim hafði fylgst með Serbum skera heilu fjölskyldurnar  
á háls á brúnni og henda í ána. Eina leiðin út úr borginni var yfir þessa brú og 
möguleiki að Serbar kæmu á hverri stundu. Sacco reyndi eftir fremsta megni að setja 
sig í þessi spor og meðan hann teiknaði blaðsíðurnar gat hann ekki verið á meðal 
fólks. Hann sökkti sér ofan í aðstæðurnar og reyndi að finna leið til að teikna fólk sem 
hefði upplifað jafn hræðilega atburði. Það var fyrst við teikniborðið sem orð fólks náðu 
virkilega til hans. „Einhver segir þér að það sé skór af ungabarni eða barni í blóðpolli. 
Þú skrifar það niður og heldur áfram,“  segir hann – en þegar sest er niður með 57

blýant í hönd er nauðsynlegt að sjá fyrir sér þennan smábarnaskó liggjandi í blóði.  
Þá fyrst verður þýðing orðanna raunveruleg. Sacco rammar atriðið inn á áhrifamikinn 
hátt; barnaskórnir eru í forgrunni og í baksýn sést Rasim vaða blóðpollinn í átt að 

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 246. Þýðing höfundar. 57
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Mynd 10: Rasim gengur yfir brúna og sér ungbarnaskó í blóðpolli. 



skónum. Staðsetningin í rammanum er úthugsuð; skórnir tákna barnsmorð og 
höfundur vill að lesandinn horfist í augu við það. 

Sacco er mjög meðvitaður um áhrif myndrænnar framsetningar við að miðla 
upplifunum persónanna. Í viðtali nefnir hann til dæmis vinnuna að baki bls. 142 þar 
sem Edin sést ganga yfir snævi þakin fjöll eftir að hafa náð í vistir (sjá mynd 11 á bls. 
23). Í fyrsta rammanum lætur hann Edin ganga til vinstri því að það virkar erfiðara  
á lesendur þar sem eðlileg lestrarátt (fyrir vestræna lesendur) er frá vinstri til hægri.  58

Í römmunum á miðri blaðsíðunni sést Edin ganga inn í myrkur, síðan sést trjáþykkni 
sem táknar sífelldar hindranir á bakaleiðinni – og loks sjást skuggar koma út úr 
trjánum. Þá ganga skuggarnir til hægri og ögn niður á við; þá sér loks fyrir endann  
á förinni. 

Textabox eru notuð mjög sparlega í þessu atriði öllu því að Sacco vildi að 
myndirnar töluðu sem mest sjálfar. Til dæmis ákvað hann á bls. 140 að sýna fólk 
kasta frá sér vistum til að létta byrðina í stað þess að útskýra það með texta (sjá 
mynd 12). Sacco lýsir því að hann hafi endurteiknað senuna margoft því honum 
fannst hann ekki ná að fanga fyllilega lífsháska og erfiði þessarar göngu yfir fjöllin. 

Þetta atriði er eitt margra sem sýna óhugnað stríðsins – en vert er að gefa 
gaum að því sem ekki er sýnt. Sacco segir að meðan hann vann að bókinni hafi hann 
spurt sig hversu mikið ofbeldi hann ætti að sýna.  Hann taldi að sýna ætti eins lítið 59

og hægt væri að komast upp með án þess þó að víkja sér undan neinu. Hann tók 
ákvörðun um að þetta væri raunsæ frásögn og þess vegna yrði ekkert sýnt á 
óhlutbundinn hátt; ef barn væri drepið í frásögninni myndi hann sýna það. 

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 243.58

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 247.59
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Mynd 12: Sacco notar hér eingöngu teikningarnar til að koma upplýsingum til skila. 
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Mynd 11: Edin gengur yfir snævi þakin fjöll eftir að hafa náð í vistir. Sacco beitir myndrænni 
framsetningu markvisst til að sýna erfiðleika fararinnar. 



Á bls. 117 er frásögn konu að nafni Munira sem var ólétt og fór frá Goražde til 
borgarinnar Foca á fæðingarstofu, en festist í borginni þegar Serbar tóku hana yfir. 
Hún lýsir því hvernig sebneskir hermenn komu inn á stofuna kvöld eftir kvöld og tóku 
til sín nokkrar konur (sjá mynd 13). Ekki er sagt berum orðum hvað hermennirnir gera 
konunum fyrr en á þriðju síðu þar sem segir að „tugum múslimskra kvenna [hafi verið 
haldið] mánuðum saman í Foca og nauðgað ítrekað“.  Í rammanum með þessum 60

orðum sjást fjórir serbneskir hermenn ræða saman yfir bjór og í baksýn liggur nakin 
kona í hnipri á bedda (sjá mynd 14). Sacco sýnir ekki meira frá þessum atburðum og 
er það athyglisvert í ljósi þess að hann hvikar sjaldnast frá því að sýna óhugnað svo 
sem sviðin lík, fólk skorið á háls, fjöldagrafir og afhöfðaða búka.

Eins og Susan Sontag bendir á er ávallt viss gægjuþörf á bak við myndir.  61

Mynd er „boð um að horfa,“ eins og Sontag kemst að orði.  Ef Sacco ákveður að 62

teikna eitthvað, verður að vera ástæða fyrir því í frásögninni. Gæti verið að Sacco 
hafi ekki teiknað frásagnir Muniru af nauðgunum hermannanna því að slíkar senur 
gætu haft kolröng áhrif á suma lesendur og vakið óviðeigandi áhuga? Sontag talar 
um þetta í sambandi við ljósmyndir: 

Því þótt ljósmyndavélin sé skoðunarstöð, þá er athöfnin sem felst í ljósmyndun-
inni annað og meira en hlutlaus skoðun. Hún á það sammerkt með kynferðislegri 
gægjuþörf að hvetja til þess, leynt eða ljóst, að það sem er að gerast haldi áfram 
að gerast.63

 Sacco, Safe Area Goražde: The Special Edition, 119. Þýðing höfundar. 60

 Susan Sontag, „Hellir Platóns,“ í Að sjá meira, Hjálmar Sveinsson ritstýrði og þýddi, (Reykjavík: 61

ReykjavíkurAkademían, 2005), 46.
 Sontag, Um sársauka annarra, 68.62

 Sontag, „Hellir Platóns,“ 46.63
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Mynd 14: Sagt frá ítrekuðum nauðgunum 
serbneskra hermanna. 

Mynd 13: Serbneskir hermenn sækja konurnar  
á fæðingarstofunni. 



Annað dæmi um atriði sem Sacco ákveður að sýna ekki er á bls. 111 (sjá mynd 
15). Hann sýnir viðbrögð foreldra þegar börn þeirra eru drepin. Lesendur sjá aðeins 
vopnin í höndum hermannanna en ekki verknaðinn sjálfan. Í rammanum á eftir 
heyrist frásögn Rasim af því þegar brjóst einnar móður var skorið af áður en hún var 
drepin. Textinn segir lesandanum hvað á sér stað en teikningin sýnir hermanninn og 
móðurina aftan frá. Hnífurinn sést á lofti en meira er ekki sýnt frá þessum atburði. 

Í báðum senum lætur höfundur vopnin tákna verknaðinn. Lesandinn veit hvað  
á sér stað en sér það ekki „berum augum“. Það er áhugavert í ljósi þess að 
fréttamyndir ganga yfirleitt út á að sýna áhorfanda það sem hann fengi annars ekki 
að sjá. Sem myndasögublaðamaður ræður Sacco nákvæmlega hvað lesendur sjá; 
það veltur ekki á því hvort hann er á réttum stað með myndavélina. Í þessu samhengi 
má skoða hina algengu frásagnartækni í hryllingsmyndum og erótík að byggja upp 
spennu en sýna aðeins hluta hins ógnvænlega eða kynþokkafulla. Slíkt getur haft 
meiri áhrif því þá er engin hætta á að hápunktur spennunnar standi ekki undir 
væntingum. Áðurnefnt atriði þar sem foreldrar horfa á börn sín drepin er augnablik 
sem flestum býður við. Með því að sýna ekki grimmdarverkið sjálft er lesendum látið 
eftir að setja sér það fyrir hugskotssjónir – og þannig hefur það mun meiri áhrif.
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Mynd 15: Tvö atriði sem Sacco sýnir ekki að öllu leyti. 



6. Guantanamo Voices
Þegar Safe Area Goražde kom út árið 2000 var Joe Sacco nánast sá eini sem fékkst 
við myndasögublaðamennsku. Á þeim tuttugu árum sem liðin eru hefur hann þó 
eignast fjölmarga starfsfélaga sem hafa þróað og eflt greinina. Ein þeirra er 
bandaríski myndasöguhöfundurinn og blaðamaðurinn Sarah Mirk sem hefur starfað  
á ýmsum fjölmiðlum, meðal annars við ritstjórn á The Nib, áðurnefndu frétta-
myndasögutímariti.  Í september árið 2020 gaf hún út bókina Guantanamo Voices 64

þar sem fjallað er um sögu Guantanamo fangelsisins og sagðar sögur níu 
einstaklinga sem tengjast því á einn eða annan hátt. Bókin er unnin í samvinnu þar 
sem Mirk skrifar handritið og ellefu ólíkir teiknarar færa það á myndrænt form.

Mirk valdi teiknara sem hafa reynslu af að teikna efni úr raunveruleikanum og 
stíl sem hentaði viðfangsefninu, hvorki of skopstælt né krúttlegt.  Henni þótti einnig 65

viðeigandi að fjölbreyttir höfundar kæmu að verkinu því að efnið væri alþjóðlegt og 
krefðist víðs sjónarhorns.66

Hugmyndin að verkinu kviknaði fyrir tíu árum og fyrsta skrefið var stigið árið 
2014 þegar Mirk vann myndasögu um reynslu tveggja kvenkyns hermanna sem 
sendir voru til Guantanamo.  „Það var mikilvægt að gera myndasögu um 67

Guantanamo, stað sem er að mestu leyti hulinn. Bandarísk yfirvöld stýra því mjög 
vandlega hvað almenningur fær að sjá frá þessum stað,“ segir Mirk um tilurð fyrstu 
sögu sinnar frá fangelsinu.  Að hennar mati var þetta áhrifamesta blaðagrein sem 68

hún hafði skrifað fram að því. Hún ákvað því fljótt að bókin um Guantanamo skyldi 
vera í formi myndasögu. 

Það hefur marga kosti að vinna bók um þennan tiltekna stað í teikningum 
fremur en ljósmyndum eða myndböndum. Allt myndefni sem tekið er á staðnum er 

 Sarah Mirk, „About Me,“ sótt 25. október 2020 af https://www.mirkwork.com/about-sarah-mirk-64

journalist.
 Joshua James Amberson, „The Stories We Tell About Guantánamo,“ Propeller Books, 8. september 65

2020, sótt 25. október 2020 af https://www.propellerbooks.com/posts/2020/9/8/amberson-mirk-
guantanamo.

 Amy Wang, „Stories from Guantánamo get compelling comic-style treatment from Portland 66

journalist,“ The Oregonian/OregonLive, 4. september 2020, sótt 25. október 2020 af https://
www.oregonlive.com/books/2020/09/stories-from-guantanamo-get-compelling-comic-style-treatment-
from-portland-journalist.html.

 Sarah Mirk og Lucy Bellwood, „Secret Life of Gitmo’s Women,“ Narratively, 2. desember 2014, sótt 67

25. október 2020 af https://narratively.com/the-secret-life-of-gitmos-women/.
 Suzette Smith, „This New Graphic Novel Looks at Guantanamo Bay with Clear Eyes and a Sunset 68

Palette,“ Portland Monthly, 3. september 2020, sótt 25. október 2020 af https://www.pdxmonthly.com/
arts-and-culture/2020/09/this-new-graphic-novel-looks-into-the-darkness-of-guantanamo-bay-with-
clear-eyes-and-a-sunset-palette. Þýðing höfundar. 
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ritskoðað og því eytt sem eftirlitsmenn gefa ekki leyfi fyrir.  Hins vegar gilda ekki 69

sömu reglur um teikningar. Teiknararnir gátu þannig fyllt inn í eyðurnar með því að 
styðjast við heimildir og eigið ímyndunarafl. 

Mirk talar einnig um einstök áhrif myndasögunnar á samkennd lesenda með 
sögupersónum.  Slík áhrif eru samkvæmt henni sérlega mikilvæg í bók um 70

Guantanamo þar sem bandarísk stjórnvöld hafa ítrekað dregið upp mynd af 
föngunum sem ómennskum og útmálað þá sem hættulegustu menn veraldar. 
Markmið höfundar var því að nota myndasöguformið til að gera frásagnirnar 
mannlegar og sýna lesendum fólkið á bak við þær; útlit þess, fatnað og lifnaðarhætti.

Mirk hefur nefnt í viðtölum að Joe Sacco sé höfundur sem hún lítur upp til og 
meðal annars talað um að hafa grátið yfir Safe Area Goražde.  Í fljótu bragði eru 71

verk þessara tveggja höfunda þó harla ólík. Það fyrsta sem blasir við er að öll verk 
Sacco, fyrir utan nokkrar smásögur, eru svarthvít en Guantanamo Voices skartar 
afgerandi litum. 

Einn teiknaranna sem unnu að bókinni, Kazimir Lee, bjó til litapalettu sem 
notast var við í öllum sögunum. Þannig myndast heildarbragur og samræmi í 
frásögnunum þótt teiknistílarnir séu afar ólíkir. Litirnir eru hlýir og vekja hugrenningar 
um sólarlag. Mirk segir litina hafa verið hugsaða til að koma lesendum á óvart og 
vekja forvitni þeirra.  Fólk tengi Guantanamo helst við vírgirðingar, dimma fangaklefa 72

og appelsínugula búninga. Hins vegar sé fangelsið umvafið fallegri náttúru sem 
myndi sterka andstöðu við daglegt líf í prísundinni. Mirk vildi ná fram þessari mótsögn 
í bókinni. 

Annað sem er frábrugðið bókum Sacco er að höfundurinn fylgir lesendum ekki 
gegnum söguna. Mirk birtist aðeins í fyrsta og síðasta kafla bókarinnar, sem báðir 
segja frá heimsókn hennar í fangelsið og ramma inn frásagnirnar. Í þeim köflum er 
textinn í textaboxum í fyrstu persónu og er það Mirk sem talar. Í hinum köflunum níu 
talar óræður sögumaður í textaboxunum – nema þegar boxin eru lituð gul og er það 

 Julie Sabatier, „Portland author Sarah Mirk on ‘Guantanamo Voices: True Accounts from the World’s 69

Most Infamous Prison’,“ OPB News, 4. september 2020, sótt 25. október 2020 af https://www.opb.org/
article/2020/09/04/portland-author-sarah-mirk-on-guantanamo-voices-true-accounts-from-the-worlds-
most-infamous-prison/.

 Sabatier, „Portland author Sarah Mirk on ‘Guantanamo Voices: True Accounts from the World’s Most 70

Infamous Prison’.“
 Sarah Mirk, „Why Joe Sacco Lives in Portland,“ Portland Mercury, 7. janúar 2010, sótt 25. október 71

2020 af https://www.portlandmercury.com/BlogtownPDX/archives/2010/01/07/why-joe-sacco-lives-in-
portland. Sarah Mirk, „Joe Sacco’s Eyes,“ The Stranger, 21. september 2006, sótt 25. október 2020 af 
https://www.thestranger.com/seattle/joe-saccos-eyes/Content?oid=77733.

 Suzette, „This New Graphic Novel Looks at Guantanamo Bay with Clear Eyes and a Sunset 72

Palette.“
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þá tilvitnun í aðalpersónu kaflans (sjá mynd 16). Lesandinn er þannig frekar gerður 
að áhorfanda heldur en þátttakanda í atburðarásinni.

Þessi tækni að fjarlægja höfundinn og gefa persónunum orðið gerir það að 
verkum að lesandinn upplifir sterkar að frásögnin er margradda. Hinir fjölbreyttu 
teiknistílar gera það líka skýrara að sagan er sögð frá mörgum sjónarhornum. Þá eru 
leturgerðir einnig breytilegar milli kafla og þannig er dregið enn greinilegar fram að 
persónurnar hafa hver sína rödd.  

Eins og í Safe Area Goražde víkur höfundur sér ekki frá því að sýna óhugnað. 
Fjallað er um ýmsar pyntingaraðferðir sem fangar voru látnir sæta og þeim lýst í 
myndum. Á bls. 98 er til dæmis sýnt þegar fangaverðir í Bagram-fangelsinu berja til 
bana ungan mann sem var í haldi þar (sjá mynd 17 á bls. 29). Hins vegar er ekki allt 
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Mynd 16: Dæmi um notkun á ólíkum lit á textaboxum til að sýna hver er mælandi. 



sýnt, ekki frekar en í bók Sacco. Á bls. 39 er sagt frá pyntingum manns að nafni Abu 
Zubaydah. Sagt er frá því að honum hafi verið skellt upp við vegg og hann beittur 
vatnspyntingum (e. waterboarding) en rammarnir sýna aðeins blóðpoll og síðan 
blóðið blandast vatni (sjá mynd 18 á bls. 30).

Út frá því hvað sýnt er og hvað ekki, er vert að athuga að Mirk og Sacco velja 
sér bæði viðfangsefni sem eru landfræðilega fjarlæg. Þau fjalla vissulega bæði um 
efni sem tengist bandarískum stjórnmálum og sögu en velflestir atburðir gerast utan 
bandarískrar lögsögu. Það gæti tengst því að myndasögur henta vel sem miðill til að 
kynna flókin og fjarlæg efni, eins og báðir höfundar hafa talað um. Það má hins vegar 
líka skoða út frá vangaveltum Sontag um hvað er leyfilegt að sýna á mynd. Í Um 
sársauka annarra bendir hún á að ekki gilda sömu reglur um ljósmyndir af neyð 
bandarískra ríkisborgara og fólks í fjarlægum löndum. „Allajafna eru þeir hörmulega 
útleiknu líkamar, sem sjást á prentuðum ljósmyndum, frá Asíu eða Afríku,“ bendir hún 
á og rekur þessa tilhneigingu til nýlendustefnunnar.73

Meira að segja nýjasta bók Sacco, Paying the Land (2020), sem gerist nær 
hans heimahögum en allar hinar, fjallar um fólk og atburði hinum megin landa-
mæranna, í Kanada. Þó fjallar hann þar um efni sem er stór hluti bandarískrar sögu; 
sambúð landnema og frumbyggja og áhrif langvarandi kúgunar frumbyggja af hendi 
landnemanna. Vert er að íhuga hvers vegna Sacco fer yfir landamærin til að fjalla  
um þetta efni þegar saga Bandaríkjanna er yfirfull af sambærilegum dæmum.  

 Sontag, Um sársauka annarra, 97.73
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Mynd 17: Fangaverðir í Bagram-fangelsinu berja ungan fanga til bana. 
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Mynd 18: Lýsing á pyntingum sem Abu Zubaydah var beittur. 



Gæti hugsast að málið standi Bandaríkjamönnum of nærri til að hægt sé að sýna það 
í myndum?

Stór hluti þeirrar myndasögublaðamennsku sem komið hefur út í Bandaríkjunum 
fjallar um framandi slóðir, svo sem How to Understand Israel in 60 Days or Less 
(2010) og Rolling Blackouts (2016) eftir Söruh Glidden og aðrar bækur sem hafa 
verið nefndar í þessari ritgerð. Vissulega eru undantekningar, svo sem nýlega 
útkomin Kent State: Four Dead in Ohio (2020) eftir Derf Backderf sem fjallar um 
banvæna skotárás bandaríska hersins á mótmælum háskólastúdenta. Einnig er 
athyglisvert að flestar nýlegra endurminningamyndasagna (sem eiga margt skylt við 
myndasögublaðamennsku) um eða í bandarísku samfélagi eru eftir höfunda af 
erlendum uppruna, svo sem They Called Us Enemy (2019) eftir George Takei, I Was 
Their American Dream (2019) eftir Malöku Gharib og The Best We Could Do (2017) 
eftir Thi Bui.

Það er frekar í myndasögutímaritum og dagblöðum sem finna má umfjallanir um 
fréttamál innanlands. Sem dæmi hefur The Nib fjallað á gagnrýninn hátt um sitjandi 
Bandaríkjaforseta og kerfisbundið kynþáttamisrétti í landinu.

7. La Revue Dessinée
Tilhneiginguna að fjalla frekar um erlend málefni er ekki að sjá í franskri myndasögu-
blaðamennsku. Franska hlið greinarinnar hefur einnig orðið fyrir áhrifum hins 
bandaríska Joe Sacco en þó má finna franska brautryðjendur á þessu sviði sem stigu 
sín fyrstu skref um svipað leyti og Sacco.  Sem dæmi má nefna Cabu sem gaf út 74

myndasögur um áttunda áratuginn þar sem hann fangaði tíðarandann í Frakklandi 
með því að sýna mótmæli, hippakommúnur, tónleika og samræður.  Cabu var einnig 75

viðloðandi skopmyndatímaritið Hara-Kiri – sem síðar þróaðist í Charlie Hebdo – frá 
stofnun þess árið 1960.  Auk Cabu má nefna Jean Teulé sem gaf út seríu um fólk á 76

jaðri fransks samfélags á níunda áratugnum, Gens de France (1988) og Gens 
d’ailleurs (1990).  77

 Séverine Bourdieu, „Le reportage en bande dessinée dans la presse actuelle : un autre regard sur 74

le monde,“ Contextes 11 (2012), sótt 25. október 2020 af https://journals.openedition.org/contextes/
5362?lang=en#bodyftn5.

 Maël Rannou, „10 BD documentaires qui ont marqué l’histoire du genre,“ Les Cahiers de la BD, nr. 75

5 (október–desember 2018): 123.
 „Histoire,“ Charlie Hebdo, sótt 25. október 2020 af https://charliehebdo.fr/pages/histoire/. Saga 76

franskrar skopmyndahefðar og tengingar hennar við myndasögublaðamennsku eru efni í ítarlegri 
umfjöllun sem ekki er rými til að fara í hér.

 Clément Lemoine, „Les illuminations de teulé,“ Neuvième Art, september 2016, sótt 25. október 77

2020 af http://neuviemeart.citebd.org/spip.php?article1094.
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Á síðustu árum hefur komið út fjöldi bóka með franskri myndasögu-
blaðamennsku. Í Frakklandi eru veitt sérstök verðlaun fyrir bækur í þessum flokki en 
slíkt þekkist varla annars staðar á Vesturlöndum. Tíu bækur eru tilnefndar til þessara 
verðlauna, Prix franceinfo de la BD d’actualité et de reportage, árið 2020.  Efnið sem 78

höfundarnir taka fyrir er mjög fjölbreytt. Þeirra á meðal er Dans le secret des labos 
eftir Jean-Yves Duhoo þar sem fjallað er um vísindarannsóknir á nokkrum stórum 
tilraunastofum í Frakklandi og nágrenni. Einnig er tilnefnd Prisonniers du 
passage eftir Chowra Makaremi og Matthieu Parciboula sem fjallar um svæði franska 
flugvallarins Roissy þar sem flóttamönnum er haldið við komuna til landsins. Putain 
de vies eftir Muriel Douru fjallar um vændi í Frakklandi frá sjónarhóli þeirra sem vinna 
við það. Loks má nefna Sarkozy-Kadhafi : Des billets et des bombes eftir Thierry 
Chavant, Benoît Collombat og Fabrice Arfi og Algues vertes, l'histoire interdite 
eftir Inès Léraud og Pierre Van Hove. Þessar bækur eiga það sameiginlegt að vera 
gefnar út af myndasöguútgefendum í samstarfi við tímaritið La Revue Dessinée. 

La Revue Dessinée er franskt fréttamyndasögutímarit sem hefur komið út á 
þriggja mánaða fresti frá árinu 2013.  Einnig hefur tímaritið nýlega gefið út nokkur 79

sérrit um ýmis málefni í samstarfi við aðra útgefendur, svo sem um lögregluofbeldi, 
kjötiðnaðinn og fyrrnefndar bækur um banvæna þörunga úti fyrir ströndum Bretaníu 
og tengsl Nicolas Sarkozy, fyrrverandi forseta Frakklands, við fyrrverandi 
einræðisherra Líbíu, Mouammar Kadhafi.

Tímaritið tekur jafnan fyrir mál sem eru efst á baugi í frönsku samfélagi, auk 
þess sem fjallað er um menningu, tungumál og erlend efni. Í nýjasta hefti ritsins 
þegar þessi ritgerð er skrifuð, hausthefti ársins 2020 frá 2. september, er fjallað um 
hin ólíkustu atriði, meðal annars vanrækslu stórfyrirtækisins Amazon á öryggi 
starfsmanna í kórónuveirufaraldrinum, franskar almannatryggingar og véla- og 
tölvuvæðingu landbúnaðarins.

Iðulega eru ítarupplýsingar í texta og myndum á eftir myndasögunum og einnig 
er fjallað stuttlega um gerð sagnanna. Myndasögurnar eru eins fjölbreyttar og þær 
eru margar; venjulega á hver höfundur/teiknari ekki fleiri en eina grein í tímaritinu.  
Í þeim öllum eru þó grundvallareiginleikar myndrænnar frásagnar nýttir til þess að 
grípa lesandann og færa hann beint inn í atburðarásina. 

 „Prix franceinfo de la BD d'actualité et de reportage 2020,“ Radio France, 16. desember 2019, sótt 78

25. október 2020 af https://www.radiofrance.fr/presse/prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-et-de-
reportage-2020.

 „La Revue Dessinée, c’est quoi ?“ La Revue Dessinée, sótt 25. október 2020 af https://79

www.4revues.fr/la-revue-dessinee/presentation.html.
32

https://www.4revues.fr/la-revue-dessinee/presentation.html
https://www.4revues.fr/la-revue-dessinee/presentation.html
https://www.radiofrance.fr/presse/prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-et-de-reportage-2020
https://www.radiofrance.fr/presse/prix-franceinfo-de-la-bd-dactualite-et-de-reportage-2020


Í greininni „Allons enfants“, um nauðungarflutninga tvö þúsund barna frá eyjunni 
Réunion í Indlandshafi til Frakklands á árunum 1964–1982, byrjar frásögnin í 
nútímanum. Litirnir eru bláleitir og kaldir, enda er rigning og umræðuefnið heldur 
kuldalegt. Simon A-Poi segir lesendum sína sögu af því að vera tólf ára og numinn  
á brott frá heimahögum sínum. Þegar hann talar um æskuna verða litirnir allir bláir  
og lesandinn fer með honum aftur í tímann. Þegar frásögnin færist nær í tíma verða 
litirnir brúnleitari og þannig er ávallt augljóst hvar í tíma lesandinn er staddur. Hinn 
fullorðni Simon (og aðrar persónur úr nútímanum) er síðan litaður nokkuð bjartari 
litum og sker sig þannig úr þegar hann læðist inn í frásagnirnar úr fortíðinni. Þannig 
verður til dæmis áhrifamikið augnablik þegar hann fylgist með sínu þrettán ára sjálfi 
og segir lesendum frá upplifun sinni (sjá mynd 19). 

Greinin „Obéissance sur ordonnance“ er gerólík en hún fjallar um kosti og galla 
stóraukinnar lyfjagjafar við ADHD í Frakklandi. Frásögnin er í björtum og glaðlegum 
litum og á köflum ýkt og skopleg. Þessi fjörlega frásagnartækni vekur forvitni og setur 
þurra tölfræði um greiningar og lyf fram á óvæntan hátt (sjá mynd 20 á bls. 34). 
Lesandinn fylgir nokkrum persónum gegnum læknisviðtöl og lyfjameðferðir, auk þess 
sem læknar og aðrir sérfræðingar fá orðið. Veitt er innsýn í heimilislíf fjölskyldna og 
sýnt hvaða áhrif ADHD hefur á líf þeirra. Þá er sýnt á myndrænan hátt hvernig kvíði 
kemur fram hjá hinum ellefu ára Niels í kjölfar lyfjagjafar (sjá mynd 21 á bls. 35). 

Óhætt er að segja að La Revue Dessinée hafi notið velgengni frá stofnun. 
Tímaritið var sett á laggirnar með hópfjármögnun gegnum síðuna Ulule.com og fékk 
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Mynd 19: Simon A-Poi segir frá æsku sinni meðan hann fylgist með sínu þrettán ára sjálfi. 

http://ulule.com


þar sjö sinnum hærri upphæð en stefnt var að.  Ritið er gefið út í meira en tuttugu 80

þúsund eintökum og hefur sex þúsund áskrifendur.  Það er góður árangur fyrir ungt 81

tímarit þótt það sé enn lítið á frönskum skala – en til samanburðar hefur Charlie 
Hebdo um þrjátíu þúsund áskrifendur og um tuttugu og fimm þúsund eintök seljast í 
verslunum.  Árið 2016 hóf La Revue Dessinée útgáfu Topo, sérstaks tímarits með 82

fréttum í myndasöguformi fyrir lesendur undir tvítugu. Það kemur út á tveggja 
mánaða fresti. Kveikjan að Topo var hryðjuverkaárásin á skrifstofur Charlie Hebdo 
árið 2015 þar sem ritstjórum La Revue Dessinée fannst ungt fólk bregðast undarlega 
við og ekki gera sér grein fyrir alvarleika málsins. Markmið tímaritsins er því að gera 
ungu fólki kleift að skilja fréttir og setja staðreyndir í samhengi.83

 „La Revue Dessinée,“ Ulele, sótt 25. október 2020 af https://fr.ulule.com/la-revue-dessinee/.80

 „La Revue Dessinée, c’est quoi ?“ 81

 „Depuis 2015, Charlie Hebdo a changé de dimension, mais pas de ton,“ Le Point, 31. ágúst 2020, 82

sótt 25. október 2020 af https://www.lepoint.fr/societe/depuis-2015-charlie-hebdo-a-change-de-
dimension-mais-pas-de-ton-31-08-2020-2389687_23.php#.

 „“Topo”, la revue dessinée pour ados fous d’info,“ Télérama, 2. september 2016, sótt 25. október 83

2020 af https://www.telerama.fr/livre/topo-la-revue-dessinee-pour-ados-fou-d-info,146816.php.
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Mynd 20: Dæmi um framsetningu á tölfræði í greininni „Obéissance sur ordonnance“. 
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Mynd 21: Myndræn framsetning á kvíðafullum hugsunum Niels. 



Tveimur árum eftir stofnun Topo eignaðist La Revue Dessinée, ásamt 
útgefandanum Le Seuil tímaritin XXI og 6mois.  Þessi fjögur tímarit eru nú rekin 84

undir sama hatti og einbeita sér að myndasögublaðamennsku, ríkulega mynd-
skreyttum lengri fréttum í textaformi og fréttaljósmyndun. 

Hin gróskumikla útgáfa myndasögublaðamennsku í Frakklandi og Banda-
ríkjunum er til marks um vaxandi áhuga og álit fólks á þessari tegund blaðamennsku. 
Myndasögublaðamenn samtímans hafa fetað þá braut sem Joe Sacco ruddi fyrir 
þremur áratugum og tekið greinina í fjölmargar áttir með margvíslegum viðfangs-
efnum og ólíkum aðferðum. 

 Chloé Woitier, „Le Seuil reprend XXI et 6 Mois,“ Le Figaro, 31. maí 2018, sótt 25. október 2020 af 84

https://www.lefigaro.fr/medias/2018/05/31/20004-20180531ARTFIG00373-le-seuil-reprend-xxi-et-6-
mois.php.
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Lokaorð
Myndasögur búa yfir eiginleikum til fréttamiðlunar sem texta og ljósmyndir skortir. 
Myndræn frásögn er aðgengilegri en texti og á auðveldara með að þjappa 
upplýsingum saman. Myndasaga getur hrifið fólk fagurfræðilega og vakið áhuga þess 
þó að efnið sjálft sé ógnvænlegt og fráhrindandi. Teikningar geyma innbyggða 
áminningu um að frásögn er aldrei hlutlaus; sjónarhorn þess sem setur efnið fram 
kemur alltaf á milli veruleikans og lesanda. Fólk álítur ljósmyndir oft hafa beinni 
tengingu við raunheiminn en möguleikar til að breyta þeim og sviðsetja eru óteljandi. 
Teikning þykir listrænni og því er fólk meðvitaðra um myndhöfundinn og sjónarhorn 
hans. Með teikningum er hægt að sýna aðstæður sem engin myndavél hefur aðgang 
að, svo sem atburði úr fortíðinni, pyntingaklefa sem lokaðir eru almenningi og jafnvel 
innra tilfinningalíf fólks. 

Þessir möguleikar myndasagna hafa verið nýttir á fjölbreyttan hátt í myndasögu-
blaðamennsku síðustu ára. Joe Sacco, helsti frumkvöðull greinarinnar, segist ekki 
hafa neinar tálvonir um að geta breytt einhverju í heiminum með sögum sínum.  85

Óhætt er þó að segja að hann hafi haft ómælanleg áhrif á þá fjölbreyttu flóru sem 
þrífst í fréttamyndasögum samtímans. Þegar Sacco gaf út fyrstu eintökin af Palestine 
með umfjöllun um ástandið á Vesturbakkanum og Gaza höfðu fæstir hugmynd um að 
hægt væri að fjalla um slík mál í myndasöguformi. Tæpum þremur áratugum síðar 
hefur útgáfa myndasögublaðamennsku aldrei verið meiri og fjölbreyttari. 

Það er ljóst að þessi grein myndasagna er komin til að vera og þykir fullgild leið 
til að miðla fréttum. Myndasögur bjóða upp á aðra möguleika en hefðbundnir frétta-
miðlar og höfða til fólks á ólíkan hátt. Forvitnilegt verður að sjá hvernig fréttalestur 
þróast hjá yngri kynslóðum sem alast upp í sífellt myndrænni heimi. Munu til dæmis 
hinir ungu lesendur tímaritsins Topo gera meiri kröfur um myndræna blaðamennsku í 
framtíðinni? Á síðustu árum hafa komið út myndasögur sem nýta sér hreyfingu, hljóð 
og gagnvirkni í auknum mæli. Ef til vill munu myndasögur þróast í áttir sem enginn 
sér fyrir – og nýjar, tilkomumeiri leiðir koma fram til að sameina krafta orða og mynda. 

 Maisie Skidmore, „Drawing War Through The Eyes Of Joe Sacco: The unorthodox illustrator tells us 85

why was is better hand-drawn,“ It’s Nice That, 4. júní 2015, sótt 25. október 2020 af https://
www.itsnicethat.com/features/drawing-war-through-the-eyes-of-joe-sacco-the-unorthodox-illustrator-
tells-us-why-was-is-better-hand-drawn.
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