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Búkolla Kveikjan
Útskriftarverkefnið mitt er teiknimynd út frá sögunni 
af Búkollu. Teiknimyndin einkennist af mismunandi 
teiknistílum sem skipt er á milli í hverri senu. Stílarnir 
sem ég notaði eru þrír: tvívídd, þrívídd og 
gervigreindarteikning. Innan þeirra nýti ég einnig 
vissa undirflokka. Þessir flokkar voru hugsaðir sem 
leiðarljós og festi ég mig því ekki við ákveðin 
undirflokkunarkerfi. Flestir hönnuðir hafa eflaust lent 
í því vandamáli að þurfa að finna „sinn stíl“ en þetta 
verkefni felur í sér þá áskorun að takast á við ólíka 
stíla sem samt koma heima og saman í sömu 
sögunni. Verkefnið má því sjá sem eins konar 
rannsókn á því hvaða stílar eru í boði í hverjum 
flokki. Eitt er það að kanna og prófa ólíka stíla, 
annað að blanda þeim saman og láta þá flæða í 
einu verkefni. Búkolla er þjóðsaga sem margir 
Íslendingar kannast við og er sagan kaflaskipt sem 
gefur tækifæri til umskipta í stíl í takt við framþróun 
sögunnar. Stíll hönnuðar er sífellt að þróast og liggur 
því sú hugmyndafræði til bakgrunnar að hönnuður 
eigi að hafa opin huga fyrir nýjum útfærslum þar 
sem aukin þekking og færni hjálpar manni að þróast 
sem hönnuður.

Sagan af Búkollu hefur tilfinningalegt gildi hjá mér 
þar sem amma mín las oft söguna áður en ég fór að 
sofa þegar ég var barn að aldri. Sömuleiðis þekkti 
ég vel útfærslu leikarans Ladda í laginu um Búkollu. 
Sagan er stutt, með skýran strúktur og má lýsa sem 
hetjusögu, og þessi einkenni gera það að verkum að 
það ætti að vera nokkuð létt að halda athygli 
áhorfenda með miðlun á sögunni. Hugmyndin af því 
að gera teiknimynd spratt útfrá því að ég sá 
stuttmyndina „Flood“ (2017) eftir Amanda Stron og 
Dusty Hagerud. Myndin veitti mér mikinn innblástur 
og ég vildi gera útskriftarverkefni sem myndi einnig 
geta veitt öðrum innblástur, sérstaklega öðrum 
hönnuðum.

Mynd 1: Brot af senu í teiknimyndinni Flood (2017)



Rannsókn og hugmyndir
Markmiðið með verkefninu er að sjá og rannsaka 
mismunandi teiknistíla sem hægt er að útfæra á sinn 
sérstaka hátt en einnig að tvinna saman. Þeir eiga 
einnig að varpa ljósi á þann þrýsting sem hönnuðir 
finna fyrir þegar rætt er um að hver og einni eigi að 
finna „sinn stíl“. Eitt af markmiðum verkefnsins er 
því að vekja spurningar hjá áhorfandum um hvað 
það þýðir að vera með einn stíl eða „sinn stíl“ sem 
fólk leggur stundum að jöfnu.
Hugtakið minni er íslensk þýðing a orðinu mótíf sem 
merkir „hvetjandi“. Hugtakið er notað til að lýsa 
aðstæðum eða breytni sem endurtaka sig sifellt í 
mannlífinu eða í náttúrunni. Þjóðsögur eru búnar til 
úr mörgum minnum sem eru mikilvæg fyrir hverja og 
eina sögu – og í raun eru óhæðtt að segja að viss 
minni einkenni hverja þjóðsögu fyrir sig. Þjóðsagan 
af Búkollu hefur mikið af minnum eins og til dæmis 
minnið um þrítölu og þar má einnig finna galdra og 
umskipti. Stílarnir sem ég prófa hafa einnig viss 
minni sem gera þá sérstaka og einkennandi – hver 
stíll er ákveðið samansafn af minnum. 

Í rannsókninni og hönnunarferlinu skoðaði ég hvaða 
teiknistílar myndu henta til verksins og þá leit ég 
einnig til mismunandi sögu og menningar að baki 
hverjum og einum stíl. Síðan skoðaði ég þróun 
hvers stíls fyrir sig, til dæmis einfaldar teikningar 

sem urðu til við upphaf hans, gamlar pappírsteikningar
í baksögu stílsins. 

Ég skoðaði þá einnig liti í samræmi við þær 
tilfinningar sem birtast í sögunni. Hljóð og tónlist 
skiptir einnig máli fyrir frásögnina í teiknimyndinni og 
er aðalpersónan með sitt stef og verður mismunandi 
útfærsla á því stefi í samræmi við breytingar í 
teiknistíl sem er gert með því að nota mismunandi 
hljóðfæri eða aðra tónhæð stefsins fyrir ákveðna 
tilfinningu í sögunni. 

Ég hef mikinn áhuga á teiknimyndum, tækni og 
þróun. Í útskriftarverkefninu koma öll þessi 
áhugamál mín saman. Einnig nýtti ég þetta tækifæri 
til að kafa í hvernig gervigreindarteikning er gerð en 
aður hafði ég samt nokkurn skilning á hvernig hún 
virkar. Útskrifarverkefnið er því einnig viss lærdómur 
og tækifæri fyrir mig til að kanna og læra nýja hluti í 
tölvuteikningu og einnig klassískri teikningu.



Útfærsla
Mig langaði til að áhorfandi verði fyrir hughrifum, 
finni fyrir tilfinningum og sé snortinn af útfærslu 
sögunnar. Það er hægt með því að útfæra allar 
hreyfingar, tilfinningar og skala mjög ýkt eða ótengt 
raunveruleikanum, í því skyni að tjá meira. Mig 
langar að vekja mikinn ótta, hræðslu, erfiði og 
jafnvel sorg í sögunni. Mér finnst sagan henta betur 
þannig, þar sem eltingaleikur uppá líf og dauða er 
ekkert grín í raunheiminum.

Mynd 3: Nokkrar teikningar sem hafa verið gerðar af Búkollu sögunni

Mynd 2: Útfærlsa teikningu af trölli eða Grýlu í 
þjóðsögum Íslendinga

Þekkt er að þjóðsögur séu gjarnan til í nokkrum 
mismunandi útgáfum en fór ég eftir sögunni Búkollu II 
sem gefin út í febrúar 1998. Lengd sögunnar eru 
næstum fimm mínútur í tali og rímaði hún og lengd 
hennar best við söguna eins og ég man eftir henni í 
meðförum ömmu. Þjóðsögur Íslendinga tengjast 
gjarnan tröllum og álfum og hafa sögurnar eflaust 
vakið mikla hræðslu hjá mörgum börnum í gegnum 
tíðina. Mig langaði því til að leggja áherslu á þá 
upplifun og færa þjóðsögunni aftur þann kraft sem 
ég upplifði þegar ég heyrði söguna af Búkollu á 
mínum yngri árum. Þjóðsögur eru einnig stór 
menningararfur Íslendinga og þetta verkefni snýst 
því einnig um vissa varðveislu á sögunni. Í ljós kom 
að ekki hafa verið gerðar margar teikningar af 
sögunni um Búkollu (sjá mynd 3) og fann ég ekki 
neinar hreyfimyndir sem byggðar eru á henni, 
þannig að útskriftarverkefnið er því mögulega fyrsta 
teiknimyndin byggð á þessari sögu.



Mynd 4 Mynd 5 Mynd 6

Mynd 7

Mynd 9: Ferlið af skuggamynd Búkollu

Mynd 8

Karlsson varð fyrst til sem skuggamynd (e. 
silhouette) í ferlinu og var þá markmiðið að móta 
einfalda en einkennandi byggingu af honum. Þessi 
aðferð hafði ég lært áður í teikniáfanga í 
Listaháskólanum og einnig með því að rannsaka 
hvernig Disney teiknar sínar persónur. Ég byrjaði 
fyrst að teikna hann með mjög einföldum formum 
(mynd 4) en þar var hann með þríhyrndan haus og 
kassalaga búk. Mér fannst þessi útfærsla ekki virka 
þannig ég fór að velta fyrir mér hvernig persóna 
hann er; hræddur, ungur og vesælslegur. Ég tók að 
nota ávalari form (mynd 5) sem gerðu hann 
mennskari. Þá var eins og það væri auðveldara að 
finna til með honum – en samt fannst mér hann ekki 
nógu einkennandi. Þá tók ég að móta hann meira 
eins og krakka (mynd 6). Þá var Karlsson orðinn að 
persónunni sem ég sá fyrir mér á sínum tíma, en 
mér fannst hann samt þurfa íslenska aukahluti 
þannig ég prófaði útfærslu af skotthúfu og 
sveitahatti en fannst það draga of mikla athygli frá 
honum. Ég endaði á að láta hann vera með 
lopahanska og sauðskinsskó (mynd 8). 

Ferlið var svipað hvað Búkollu varðar. Hún kvenlegri 
með hverri breytingu og varð að lokum frekar lík 
Karlsson í stíl, eins og má sjá á mynd 9.



Mynd 10: Skot af foreldrunum í byrjun 
sögunnar

Mynd 11: Skot af foreldrunum í 
baksögu kaflanum

Mynd 12: Innblástur tröllskessunar

Foreldrar Karlsson héldu frá því að vera út ógnandi 
hvössum formum í byrjun en þá var tilgangurinn sá 
að sýna hversu litla ást þau bera til sonarins (mynd 
10). Síðan færist stíllinn á þeim yfir í einfaldari 
skissuteikningar þegar verið er að útskýra 
baksöguna þeirra (mynd 11).

Tröllskessuna og yngri systurina vildi ég hafa mjög 
hryllingslegar og ógnvekjandi. Ég hafði teikningar af 
Grýlu til hliðsjónar og teikniútfærslur af tröllum á 
Íslandi (mynd 12). Einnig rannsakaði ég útlit ýmissa 
hryllingspersóna í kvikmyndum. Sú rannsókn leiddi í 
ljós að augun skipta miklu máli til að vekja ótta hjá 
óhorfanda. Ég lét augun á tröllskessunni því vera 
dökkrauð og æðaber. Augasteininn er hvítur og 
áberandi. 

Til að gefa í skyn hvað skessan hafði verið að gera 
fyrr um daginna – borða dýr eða fólk – lét ég hana 
vera með blóð utan um munninn og skítug augu. 
Útlimirnir voru gerðir ýktir þar sem hendur og fætur 
eru stærri en á venjulegu fólki. Hreyfingarnar á þeim 
voru stórar en hægar vegna þess hversu stórar að 
vexti skessurnar eru.

Miklir tæknierfiðleikar fólust í tröllskessunni, hreyfing 
á útlimunum var flókin vegna þess hversu óvenjuleg 
líkamsbyggingu hún hefur. Hárið á henni var 
jafnfram með þyngd og vissi eðlisfræðiárekstur 
verður þegar hárið hreyfist í takt við umhverfið. 
Útkomuna á henni má sjá á myndum 13 og 14.



Mynd 13 Mynd 14



Foreldrar Karlsson héldu frá því að vera út ógnandi 
hvössum formum í byrjun en þá var tilgangurinn sá 
að sýna hversu litla ást þau bera til sonarins (mynd 
10). Síðan færist stíllinn á þeim yfir í einfaldari 
skissuteikningar þegar verið er að útskýra 
baksöguna þeirra (mynd 11).

Tröllskessuna og yngri systurina vildi ég hafa mjög 
hryllingslegar og ógnvekjandi. Ég hafði teikningar af 
Grýlu til hliðsjónar og teikniútfærslur af tröllum á 
Íslandi (mynd 12). Einnig rannsakaði ég útlit ýmissa 
hryllingspersóna í kvikmyndum. Sú rannsókn leiddi í 
ljós að augun skipta miklu máli til að vekja ótta hjá 
óhorfanda. Ég lét augun á tröllskessunni því vera 
dökkrauð og æðaber. Augasteininn er hvítur og 
áberandi. 

Náttúran og umhverfið í sögunni var að mestu leiti 
teiknað eftir íslensku landslagi. Litirnir eru mikið 
sóttir úr mosa og íslenskum fjöllum. Hringrás dags 
og nóttu spilaði inn í litavalið og skiptir hún miklu 
máli til að útskýra og sýna hversu löng gangan var 
hjá Karlssyni þegar hann var að sækja Búkollu. 
Þegar sorg og hræðsla kemur fyrir í sögunni um 
Búkollu þá er nótt eða sólsetur og þá eru færri litir 
notaðir. Í rólegum köflum er bjartara og litríkara. 
Sama gildir um notkun tónlistar í verkinu, í henni eru 
notuð ólík stef og laglínur sem breytast við hverja 
tilfinningaskiptingu. Hljóðfæranotkun er þess vegna 
breytileg. Til dæmis er brostinn fiðluleikur (e. broken 
violin) undir hrollvekjandi atriðum en píanó í 
sorglegum aðstæðum. Einnig er skipt á milli dúr og 
moll eftir því sem við a, en moll-hljómar eru gjarnan 
notaðir til að kalla fram sorg og meðaumkun hjá 
áheyrendum á meðan dúr vekur gleðitilfinningu. Þá 
eru Karlsson og tröllskessan með sína eigin laglínur 
og eru þær spilaðar á víxl. Kristján Sturla Bjarnason 
semur alla tónlist og hljóðheiminn, þar með talið 
tilfinningastef (e. ambience) en ég útbjó sjálfur allt 
viðbætt hljóð (e. sound effects) auk þess að gera 
tónlistar-reference fyrir Kristján í upphafi.

Sem fyrr segir hafði lagið hans Ladda (Þórhalls 
Sigurðssonar) haft veruleg áhrif á mig í æsku og 

þess vegna leitaði ég til hans og bað hann að taka 
að sér hlutverk sögumanns og annast leiklestur. 
Hann tók afar vel í það og talsetti söguna fyrir mig í 
stúdíóinu í Tónhyl. Laddi skiptir vissulega um rödd 
fyrir bæði sögumann og karakterana, en hann notar 
samt ekki hinn hefðbundið ýkta Ladda-stíl. Ástæðan 
er sú að ég vildi tryggja að leiklesturinn, líkt og 
kvikmyndatónlistin, félli vel að þeirri stemmningu og 
hughrifum sem ég vildi ná fram.

Ég þurfti að prófa marga stíla í ferlinu og marga sem 
ég hafði aldrei tileinkað mér áður eins og til dæmis 
pixlateikningu (e. pixel art) (sjá myndir 15, 16 og 17), 
punktateikningu (myndir 18 og 19), akríl málningu 
(mynd 20), kolateikningu (mynd 21), frame-by-frame 
teikningu (mynd 22) og fullorðins teiknimyndastíll 
(mynd 23).



Mynd 15 Mynd 16 Mynd 17

Mynd 18 Mynd 19 Mynd 20

Mynd 21 Mynd 22 Mynd 23



Náttúran og umhverfið í sögunni var að mestu leiti 
teiknað eftir íslensku landslagi. Litirnir eru mikið 
sóttir úr mosa og íslenskum fjöllum. Hringrás dags 
og nóttu spilaði inn í litavalið og skiptir hún miklu 
máli til að útskýra og sýna hversu löng gangan var 
hjá Karlssyni þegar hann var að sækja Búkollu. 
Þegar sorg og hræðsla kemur fyrir í sögunni um 
Búkollu þá er nótt eða sólsetur og þá eru færri litir 
notaðir. Í rólegum köflum er bjartara og litríkara. 
Sama gildir um notkun tónlistar í verkinu, í henni eru 
notuð ólík stef og laglínur sem breytast við hverja 
tilfinningaskiptingu. Hljóðfæranotkun er þess vegna 
breytileg. Til dæmis er brostinn fiðluleikur (e. broken 
violin) undir hrollvekjandi atriðum en píanó í 
sorglegum aðstæðum. Einnig er skipt á milli dúr og 
moll eftir því sem við a, en moll-hljómar eru gjarnan 
notaðir til að kalla fram sorg og meðaumkun hjá 
áheyrendum á meðan dúr vekur gleðitilfinningu. Þá 
eru Karlsson og tröllskessan með sína eigin laglínur 
og eru þær spilaðar á víxl. Kristján Sturla Bjarnason 
semur alla tónlist og hljóðheiminn, þar með talið 
tilfinningastef (e. ambience) en ég útbjó sjálfur allt 
viðbætt hljóð (e. sound effects) auk þess að gera 
tónlistar-reference fyrir Kristján í upphafi.

Sem fyrr segir hafði lagið hans Ladda (Þórhalls 
Sigurðssonar) haft veruleg áhrif á mig í æsku og 

þess vegna leitaði ég til hans og bað hann að taka 
að sér hlutverk sögumanns og annast leiklestur. 
Hann tók afar vel í það og talsetti söguna fyrir mig í 
stúdíóinu í Tónhyl. Laddi skiptir vissulega um rödd 
fyrir bæði sögumann og karakterana, en hann notar 
samt ekki hinn hefðbundið ýkta Ladda-stíl. Ástæðan 
er sú að ég vildi tryggja að leiklesturinn, líkt og 
kvikmyndatónlistin, félli vel að þeirri stemmningu og 
hughrifum sem ég vildi ná fram.

Ég þurfti að prófa marga stíla í ferlinu og marga sem 
ég hafði aldrei tileinkað mér áður eins og til dæmis 
pixlateikningu (e. pixel art) (sjá myndir 15, 16 og 17), 
punktateikningu (myndir 18 og 19), akríl málningu 
(mynd 20), kolateikningu (mynd 21), frame-by-frame 
teikningu (mynd 22) og fullorðins teiknimyndastíll 
(mynd 23).

Ferlið
Í upphafi ferilsins gerði ég storyboard til að fá yfirsýn 
yfir allt verkið. Og þá aðallega til að tryggja réttan 
hraða í sögunni með tilliti til framvindu hennar. Með 
storyboardinu náði ég að tryggja rétta uppbyggingu 
myndarinnar (e. composition) og finna heppilegasta 
sjónarhornið í hverjum kafla og ramma um sig. Þessi 
vinnuaðferð gerði mér líka kleift að skipuleggja betur 
allar hreyfingar á bæði persónum og umhverfi, auk 
þess að skipuleggja senuskiptingar (e. transitions) 
mun ítarlegar og margt fleira. Sjá myndir 24 og 25.

Ég hafði ekki mikla reynslu né kunnáttu í tvívíddar 
hreyfingu á manneskjum þar sem það krefst mikillar 
þekkingar á hreyfingu manneskju án þess að sjá 
hvað er fyrir aftan ákveðinn hlut eins og til dæmis 
fót en ég hef aftur á móti mikla þekkingu á 
þrívíddarforritum. Til dæmis: þegar ég gerði 
frame-by-frame teikninguna af foreldrunum að 
ganga, í staðinn fyrir að giska hvernig hreyfingin er 
og gera mikið af breytingum þá teiknaði ég 
foreldrana upp í þrívíddarforriti, lét þau ganga, 
exportaði sem vídeó og teiknaði svo rammana aftur 
upp í tvívídd. Þarna notaði ég það tól sem ég þekki 
vel til að leysa það vandamál sem ég hafði í 
tvívíddarteikningu. Í þeirri senu tók ég verkið 
skrefinu lengra og hreyfði myndavélina sem að hefði 
verið miklu erfiðara að teikna án þrívíddarforrits því 

að forritið reiknar öll sjónarhorn (e. perspective) 
sjálfkrafa. 

Svipuð vandamál leysti ég einnig í 
punktateikningunni þar sem ég teiknaði senu upp í 
þrívídd en bjó til áferð á öllum hlutum sem lætur 
áferðina verða hvíta þegar hluturinn er 100% nálægt 
ljósi. Síðan verður áferð hans með mikið af svörtum 
punktum þegar hann er 75% nálægt ljósi og síðan 
alveg svör ef hann er 50% eða undir í fjarlægð frá 
ljósi. Þá skapast ákveðinn gráskali (e. gradient) af 
punktum þar á milli og er útkoman eins og maður 
hefði teiknað hvern punkt fyrir sig sem að hefði tekið 
mikið lengri tíma en með því að nota þessa aðferð. 
Til að styrkja þessa upplifun áhorfanda setti ég noise 
animation á alla hluti sem veldur mörgum litlum 
tilviljanakenndum hreyfingum á þeim. Þetta gerði ég 
til að auka trúverðugleika á handverkinu, líkt og sá 
hluti sögunnar hafi verið handteiknaður ramma fyrir 
ramma. Breytingar, hreyfingar og lagfæringar eru 
mun léttari með þessum aðferðum þar sem útkoman 
er ekki meitluð í stein (í þessu tilfelli eins og blek á 
blað) og hefur maður mikið meira frelsi til að prófa 
sig áfram, og fullkomið vald til að hreyfa myndavél 
og beita raunverulegri dýptarsýn.



Mynd 24

Mynd 25



að forritið reiknar öll sjónarhorn (e. perspective) 
sjálfkrafa. 

Svipuð vandamál leysti ég einnig í 
punktateikningunni þar sem ég teiknaði senu upp í 
þrívídd en bjó til áferð á öllum hlutum sem lætur 
áferðina verða hvíta þegar hluturinn er 100% nálægt 
ljósi. Síðan verður áferð hans með mikið af svörtum 
punktum þegar hann er 75% nálægt ljósi og síðan 
alveg svör ef hann er 50% eða undir í fjarlægð frá 
ljósi. Þá skapast ákveðinn gráskali (e. gradient) af 
punktum þar á milli og er útkoman eins og maður 
hefði teiknað hvern punkt fyrir sig sem að hefði tekið 
mikið lengri tíma en með því að nota þessa aðferð. 
Til að styrkja þessa upplifun áhorfanda setti ég noise 
animation á alla hluti sem veldur mörgum litlum 
tilviljanakenndum hreyfingum á þeim. Þetta gerði ég 
til að auka trúverðugleika á handverkinu, líkt og sá 
hluti sögunnar hafi verið handteiknaður ramma fyrir 
ramma. Breytingar, hreyfingar og lagfæringar eru 
mun léttari með þessum aðferðum þar sem útkoman 
er ekki meitluð í stein (í þessu tilfelli eins og blek á 
blað) og hefur maður mikið meira frelsi til að prófa 
sig áfram, og fullkomið vald til að hreyfa myndavél 
og beita raunverulegri dýptarsýn.

Niðurstaða tilrauna og rannsókna
Niðurstaða verkefnisin er sú að teiknistílar eru ólíkir 
og miserfiðir, sumir taka lengri tíma og eru jafnvel 
mjög tæknilega flóknir. Oft þurfti ég að nota 
þrívíddarforrit til að hafa til hliðsjónar þegar ég var 
að gera hreyfingu á tvívíddar teikningu þar sem ég 
hef meiri skilning á þrívídd. Ég áttaði mig á því að 
loknu verkefni að áhugi minn liggur fremur í blöndun 
tvívíddar- og þrívíddarforma, og verður spennandi 
að þróa þá tækni í komandi framtíð.






