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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknarritgerðar er að sjá hvernig íslenskir myndskreytar og rithöfundar 
hafa tekist á við myndbókarformið. Þetta er smárannsókn. Lyklar Moibeusar eru notaðir sem 
viðmið  í  greiningu  myndabókanna.  Auk  þess  var  stuðst  við  kafla  úr  bókinni  Children’s  
Literature  in  the  Elementary  School.  Myndabækurnar  eru  frá  fyrri  hluta  síðustu  aldar  til 
dagsins í dag.  Gagna var aflað með heimildum frá Amtsbókasafninu á Akureyri og  bókasafni 
Háskólans á Akureyri. 

Í rannsókninni var skoðað samspil  mynda og texta. Hönnun kápu og saurblaðs var 
skoðað með tilliti til innihalds bókar. Einnig var skoðað notkun lita, forma, ramma, sjónar-
horns og andrúmslofts í myndskreytingum. Hvernig kynjahlutverk, kynþættir og aldur birtast í 
myndabókunum var  þar  að  auki  kannað.  Í  rannsókninni  var  auk  þess  litið  til  þess  hvort 
myndskreytar hafa reynt að brjóta upp formið og forðast staðalímyndir. Allt ofangreint var 
kannað til hlítar í um 40 bókum. 

Niðurstöður gefa til kynna að íslenskir myndskreytar og rithöfundar hafa þróað tækni 
sína töluvert hin síðari ár. Þeir eru óhræddari við að nota óhefðbundnar aðferðir við mynd-
skreytingu sína. Þeir eru farnir að nota blandaða tækni í auknu mæli. Flestir myndskreytanna 
hafa gott vald á uppbyggingu myndar. Þeir nýta sér form, liti, myndbyggingu og skapa við-
eigandi andrúmsloft með myndskreytingum sínum. Gott samræmi er oftast á milli texta og 
mynda.  Í  flestum  tilfellum  forðast  þeir  að  setja  fram  staðalímyndir  og  fastmótuð 
kynjahlutverk í bókum sínum. Þetta er þó ekki algilt. Einnig kom í ljós mikill munur á því 
hverjir myndskreyta myndabækur. Konur eru í miklum meirihluta, bæði hvað varðar texta og 
myndskreytingu. Karlar virðast oftar sjá um myndskreytingu en síður um texta. Fræðigreinar 
varðandi efnið eru einnig ritaðar nær eingöngu af konum. 

Niðurstöður má nýta til að opna umræðu um málefnið og átta sig á sérstöðu íslensku 
myndabókarinnar.

Abstract
This study’s objective is to determine how Icelandic writers and illustrators have handled the 
form of picture book. This is a small-scale research. Moibeus keys are used as guidelines to 
analyse books from last century to the present day. Guidelines that can be found in the book 
Children’s Literature in the Elementary School where also used. Methods used to gather in-
formation are source material from public library and University of Akureyri.

 Interplay between text and a picture were analyzed. In this study I look on how illus-
trators use colours, forms, frames, angles and how they express the atmosphere in there illus-
trations. Also how do race, gender and age appear in Icelandic picture books? Are stereotypes 
avoided? Dust jacket and the flyleaf of the books where analyzed. Was it in context with the 
content of the book? All above-mentioned was kept in mind when forty books were analyzed 
and defined. 

Findings implicate that Icelandic writes and illustrators have developed considerable 
in the last twenty years. The structure in there illustrations are usually good. They use colours, 
forms, frames,  and angles to interpretative the atmosphere in there books. They are more 
willing to use varied styles  and techniques in there illustrations in  recent  years.  Interplay 
between text and pictures are generally good.  In most occurrences the avoid race, gender and 
other stereotypes but with few exceptions. Findings also implicate that authors and illustrators 
are in majority women. Columnists on subject are in majority also women. 

The findings can be used to start disquisition on the subject and to define the Icelandic 
picture book.
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„Hvaða gagn er af bók án mynda og samtala?“ 

                                 -Lewis Carroll, Lísa í Undralandi.
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Inngangur
Hver á ekki minningu um uppáhalds myndabók? Flestir ættu að geta kallað fram mynd í huga 

sér sem segir meira en mörg orð. Búast má við því að margir hafi einhvertímann verið að fara 

í gegnum kassa fulla af fortíðinni í geymslum sínum og rekist þar á gamla myndabók sem 

talin var löngu týnd. Viðkomandi hefur þá kannski sest niður og notið þess að láta myndir og 

texta færa sig aftur í tímann meðan ljúfsárar minningarnar streymdu fram. Slíkur er máttur 

góðrar myndabókar.

Það er af þessari ástæðu sem ég kýs að fjalla um myndskreytingar í íslenskum barna-

bókum. Viðfangsefnið er heillandi, það er í stöðugri þróun og þá ekki síst á síðustu árum. Það 

verður þó ekki litið fram hjá því að ekki eru allar myndabækur jafn gefandi og ánægjulegar. 

Það er ekki öllum gefið að setjast niður og skapa mynd í barnabók því að mörgu er að hyggja. 

Því legg ég upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig hafa íslenskir myndlistarmenn tekist á 

við myndbókarformið?

Til að fá svör við þessari spurningu hef ég ritgerðina á því sem talið er helst einkenna 

myndabók og svo ólík form hennar. Til að greina myndabókina styðst ég við lykla Moebiusar 

og ætla ég að fjalla stuttlega um hvernig þeir nýtast við að skoða og gera sér betur grein fyrir 

myndskreytingum. Einnig hef ég hugsað mér að skoða hvernig og hvort fastmótuð kynjahlut-

verk, kynþættir og staðalímyndir birtast í íslenskum myndabókum.

Mikið hefur verið ritað um íslensku frumkvöðlana í myndskreytingum. Ætla ég því 

aðeins að fjalla stuttlega um hvern og einn þeirra. Töluvert er til af efni um þá og vísa ég í 

heimildarskrá þessarar ritgerðar fyrir áhugasama. Minna hefur aftur á móti verið skrifað um 

nýútkomnar bækur enda koma fjölmargar út á ári hverju og eru þær misjafnar af gæðum eins 

og gefur að skilja. Því hef ég ákveðið að einbeita mér frekar að nýrri bókum í umfjöllun 

minni.
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Hvað er myndabók?
Myndabækur  hafa  þróast  innan  barnabókmenntanna  sem  sérstök  bókmenntagrein.  Ásamt 

miklum framförum í prenttækni í seinni tíð hafa myndlistarmenn sýnt þessu tjáningarformi 

aukinn áhuga. Myndabókin hefur heldur ekki farið varhluta af áhrifum frá öðrum miðlum og 

má glöggt sjá það í nýrri myndabókum. Umfjöllunarefni myndabóka virðast geta verið hver 

sem er. Þær geta fjallað um flest milli himins og jarðar. Það eina sem setur myndabókinni 

skorður er að það verður að vera skemmtilegt að skoða þær. Það sem greinir myndabók frá 

öðrum barnabókum er að texti og myndir segja söguna í sameiningu.1 Þetta virðist þó alls ekki 

vera algild skoðun eins og sjá má á flokkuninni hér fyrir neðan.

Í  ritgerð Guðrúnar Magnúsdóttur  Myndskreytingar  í  barnabókum sem birtist  í  bókinni 

Vetrarvirki lýsir  hún þeim fimm flokkum sem nota má til  að aðgreina myndskreytingar  í 

barnabókmenntum. Flokkarnir eru eftirtaldir:

1. Textinn er aðalatriðið og myndirnar eru meira til skrauts og ánægju. Myndirnar eru að 

lýsa ákveðnu tilviki í sögunni en gera ekkert meira fyrir söguna en það. Sem dæmi um 

bók í þessum flokki mætti nefna Sitji guðs englar eftir Guðrúnu Helgadóttur.

2. Texti og mynd af álíka vægi og styðja hvert annað. Sagan af svörtu gimbur eftir Nínu 

Tryggvadóttur er dæmi um bók í þessum flokki.

3. Í þessum flokki er myndasagan sögð með eða án texta. Dæmi þessa er bókin  Tvær 

sögur  um  tunglið  eftir  Vilborgu  Dagbjartsdóttur  með  myndskreytingum  Gylfa 

Gíslasonar.

4. Myndabækur ætlaðar ungabörnum. Stakar myndir án texta. Þessar bækur eru stundum 

kallaðar bendibækur.  Íslensku dýrin  eftir  Halldór Pétursson er gott  dæmi um þessa 

gerð bókar.

5. Teiknimyndasögur.  Þessar  sögur geta verið með eða án texta og hægt er  að skilja 

söguþráðinn með myndunum einum saman.2

Eins og sjá má þá yrði  langt mál að fjalla af mikilli  dýpt um hvern flokk svo ég hef 

ákveðið að einbeita mér þess í stað að flokki 1. og 2. Má vera að bækur úr hinum flokkunum 

verði nefndar lítillega en það verða aðeins hliðarskref. Einnig getur verið huglægt mat hvers 

og  eins  hvenær  bók fellur  í  flokk 3  eða  5  svo  annað  sé  nefnt.  Myndabækur  sem teljast 

kennslu-, vísna- og fræðslubækur kem ég lítið til með að nefna, heldur ætla ég að einbeita mér 

að þeim myndabókum sem segja sögu.

1 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:34-35
2 Guðrún Magnúsdóttir 1993:337-338
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Samspil mynda og texta

Samspil texta og mynda er mikilvægur þáttur í myndabók. Hlutverk þeirra er þó ólíkt í frá-

sögninni. Sumu verður betur miðlað til lesandans með mynd en öðru með texta. Einnig er 

mjög mikilvægt að samræmi sé milli mynda og texta. Ef mikið er að gerast á myndunum þá 

kallar það á mikinn texta og svo öfugt. Ef einhverju þarf að koma á framfæri sem vísar út fyrir 

söguna eða hefur gerst áður þá er það einnig betur sagt í texta. Lykt og hljóð eiga jafnframt 

betur heima í texta ásamt persónulýsingum, samtölum og hugsunum.3

Myndskreyting hentar aftur á móti  vel til að miðla andrúmslofti  sögunnar og líðan 

persóna. Reiði, gleði og hræðsla eru tilfinningar sem auðvelt er að miðla á þann hátt. Sjónar-

horn og staðsetning persóna í myndskreytingu eiga einnig sinn þátt í að koma andrúmslofti 

sögunnar á framfæri.4

Af þessu má sjá að myndabækur eru alltaf tvíradda. Myndirnar eru ein rödd og textinn 

önnur. Þegar vel tekst til bætast við fleiri raddir í myndunum auk þess sem áhorfendur og les-

endur bókarinnar eru á ólíku aldurs- og þroskastigi og leggja ólíkan skilning í söguna.5 

Af ofangreindu má draga þá ályktun að ritun og myndskreyting barnabókar sé vanda-

samt verk. Ef aðeins einn bókahöfundur kemur að verkinu þarf hann að vera jafnvígur á tvær 

listgreinar. Hann þarf að vera meðvitaður um samspil mynda og texta og gæta þess að nýta 

báða miðlana á réttan hátt. Ef höfundur er eingöngu góður myndskreytir kann bókin að verða 

eintóna og skorta samspil við innhaldsríkan texta. Eins má ætla að myndskreytingar sem bæta 

engu við texta og gera lítið annað en endurspegla augnablik úr sögunni séu allt að því óþarfar. 

Dæmi um listamann sem virðist vera jafnvígur á texta og mynd er Áslaug Jónsdóttir. Virðist 

henni  einnig  farnast  vel  að  vinna  með  textahöfundum.  Nánar  verður  fjallað  um  bækur 

Áslaugar síðar.

Ætla má að samvinna tveggja listamanna sé jafnvel enn vandasamara verk þar sem 

fullur skilningur þarf að ríkja þeirra á milli um markmið og innhald bókar. Framlag þeirra má 

hvorki vera of né van því þá kemur það niður á takti bókarinnar. Dæmi um farsælt samstarf 

tveggja listamanna er bókin Engill í vesturbænum. Þar skrifar Kristín Steinsdóttir efnisríkan 

og lúmskan texta sem talar bæði til barna sem fullorðinna. Myndskreyting bókarinnar er í 

höndum Höllu Sólveigar Þorgeirsdóttur og tekst henni vel að láta myndskreytinguna bæta við 

og styðja texta. Um Engill í vesturbænum er fjallað betur síðar.

3 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:35-36
4 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:36
5 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:37
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Bygging myndabóka

Í  grein sinn „Setið  í  kjöltunni“,  fjallar  Margrét  Tryggvadóttir  meðal annars  um byggingu 

myndabóka.  Hún líkir  myndabókinni  við gömlu ævintýrin.  Líkt  og hetjur  ævintýranna þá 

leggi aðalpersónur myndasögunnar til atlögu við vanda sem þær síðan leysa. Í upphafi lifir 

aðalpersónan  við  öryggi  sem síðan  er  raskað.  Í  enda  bókar  öðlast  persónan  svo  sigur  á 

einhvern hátt og ró færist yfir frásögnina.6 Þetta er þó ekki algilt í myndasögum og vil ég 

nefna  Ástarsögu úr fjöllunum7 sem dæmi um óvenjulega byggingu bókar. Þar hlýtur aðal-

persónan þau örlög að verða að steini ásamt börnum sínum. 

Oft er skilið við aðalsögupersónur í enda myndabóka á öruggum stað eins og áður 

sagði. Er þá t.d. verið að tala um í faðmi ástvinar, börn örugg í rúmi sínu eða inn á heimili 

sínu. Myndabækur eru oft lesnar fyrir börn þegar þau eru að fara að sofa og er það kannski 

við hæfi að hetjan þeirra í myndabókinni geri það einnig.8

Sögupersónur tel ég ekki þurfa að berjast við dreka eða leggja í langferð til að falla að 

þeim hugmyndum sem Margrét  nefnir.  Stundum er  frásögnin  þroskasaga  líkt  og  Engill  í  

vesturbænum. Þar er glímt við tilfinningar í stað dreka.

En hvað ber að forðast?

Guðrún Magnúsdóttir hefur kynnt sér hvað það er sem tíu ára börn vilja helst sjá í mynds-

kreyttum barnabókum. Börnin lögðu áherslu á að það væru sem flestar myndir í bókunum, 

þær væru ekki of litlar og í lit. Einnig fannst börnunum mikilvægt að texti og mynd fylgdust 

að. Óskýrar, subbulegar og krasskenndar myndir áttu heldur ekki upp á pallborðið hjá börn-

unum.9

Í grein sinni Myndskreyting barnabóka nefnir Ragnheiður Gestdóttir nokkur atriði sem 

hún telur einkenna myndabækur þar sem betur hefði mátt vanda til verks. Bækur þar sem 

lausnir á vandamálum eru einfaldaðar og vandi jafnvel leystur með ofbeldi eru ekki vænlegar 

til þess að víkka sjóndeildarhring lesandans. Einnig nefnir hún þá tilhneigingu að fjalla heldur 

um „týpur“ en venjulegt fólk. Bókarhöfundar falli í þá gryfju að sýna frekar staðalímyndir þar 

sem góða fólkið er fallegt og vonda fólkið ljótt.10 Ætla má að ástæða þess að barnabóka-

höfundar fari þessa leið sé að rík hefð sé fyrir þessari nálgun bæði í gömlum ævintýrum og 

nýjum miðlum. 

6 Margrét Tryggvadóttir  1999:113
7 Guðrún Helgadóttir 1981
8 Margrét Tryggvadóttir  1999:114
9 Guðrún Magnúsdóttir 1993: 339
10 Ragnheiður Gestsdóttir 1984:369 

9



Sem dæmi kýs ég að nefna vondu stjúpuna í Mjallhvíti. Þrátt fyrir að Mjallhvít sé sú eina sem 

er fallegri en hún, þá er stjúpan oftast sýnd heldur ófrýnileg í bókum og kvikmyndum. Betra 

hefði  verið  að  mínu mati  að  láta  lesendur  um að túlka  persónuna  í  gegnum textann  eða 

andrúmsloft í myndskreytingu.

Ragnheiður nefnir einnig að höfundar myndefnis og texta vanmeti oft vitsmunaþroska 

barnanna.  Það  sé  talað  niður  til  barnanna  með  væmnu myndefni  sem sett  sé  fram á  lit-

skrúðugan og auðmeltan hátt. Þessi framsetning hafi orðið til þess að móta skoðanir fólks 

hvað sé hentugt efni fyrir börn.11

Annað sem hafa ber í huga er hvort myndabókin sýni kynþátta, kyn og aldurs staðalí-

myndir. Finna má dæmi um þessar staðalímyndir bæði í texta og myndum barnabóka. Þetta 

hefur þó verið að breytast og æ fleiri bókahöfundar senda frá sér bækur sem sporna gegn 

þessum hugmyndum.12 Sem dæmi má nefna myndskreytingu Áslaugar Jónsdóttur í bókinni 

Gott kvöld. Á síðustu opnu bókarinnar er mamman komin heim úr vinnunni og er greinilega 

klædd sem flugstjóri (mynd 1 ).13 

Mynd nr. 1 Gott kvöld.

Mismunandi kynþættir hafa ekki verið algengir í íslenskum myndabókum. Sá íslenski 

myndskreytir  sem  brýtur  ísinn  hvað  þetta  varðar  er  Sigrún  Eldjárn.  Í  bókum  hennar 

Drekastappan14 og Draugasúpan15 er ein aðalpersónan, Harpa dökk á hörund og með mikið 

svart krullað hár (sjá á næstu síðu mynd nr. 2). Sigrún Eldjárn fellur ekki í þá gryfju að ætla 

Hörpu neitt ákveðið hlutverk vegna kynþáttar síns líkt og ég tel svo algengt í barnabókum. 

11 Ragnheiður Gestsdóttir 1984:369
12 Huck, Hapler, Hickman 1989:267
13 Áslaug Jónsdóttir 2005
14 Sigrún Eldjárn 2000
15 Sigrún Eldjárn 2002
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Mynd nr. 2 Draugasúpan

Í ljósi þess að barnabækur hafa þessi miklu áhrif á börn, þá tel ég sérlega mikilvægt að 

höfundar forðist að setja fram staðalímyndir og að fólk af ólíkum uppruna, báðum kynjum og 

á öllum aldri birtist í barnabókum. Bækur þar sem þetta er haft að leiðarljósi eru vel til þess 

fallnar að auka víðsýni barna og sýna þeim fjölbreytileika mannlífsins.

Áhrif myndabóka á börn

Ragnheiður Gestsdóttir fjallar um áhrif myndabóka á börn í greininni Áhrif máls og mynda á 

sjálfsmynd barna sem birtist í  Tímariti Máls og menningar. Fyrir tíma myndabókanna eða í 

byrjun tuttugustu aldarinnar, ólust börn upp við það sem kalla mætti myndfátækt. Það mynd-

efni sem fyrir augu þeirra bar var t.d. altaristaflan í kirkjunni, fjölskyldumyndir og myndir úr 

dönsku blöðunum. Börn voru opin fyrir þessu myndefni og hafði það oft á tíðum sterk áhrif á 

þau.16 Tel  ég reyndar  að altaristöflur  og kirkjugluggar  hafi  verið nær eina myndefnið  hjá 

flestum börnum landsins þar sem líklegt er að aðeins efnaðri fjölskyldur hafi skreytt hús sín 

með ljósmyndum og átt myndskreytt erlent lesefni.

Í frumbernsku barna hafa orð enga merkingu. Þau sjá og horfa en setja ekki orð á 

hlutina. Hugur barnanna er engu að síður opinn fyrir myndum og myndirnar tala til þeirra 

þrátt fyrir að þau eigi ekki orð til að skilgreina þær. Börn í dag búa ekki við þá myndfátækt 

sem áður var, þvert á móti er myndrænt áreiti allstaðar. Þetta áreiti kemur hinsvegar frá sjón-

varpstækjum og auglýsingaskiltum að miklu leyti. Þessar myndir eiga það flestar sammerkt að 

vera klisjukenndar og einhæfar. Þær gera ekki kröfu á áhorfandann og börn sem hafa þetta 

myndefni fyrir augum alla daga gætu átt á hættu að verða sljó fyrir myndmálinu.17 

16 Ragnheiður Gestsdóttir 1992:26-27  
17 Ragnheiður Gestsdóttir 1992:27
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Ragnheiður telur bækur geta haft áhrif á sjálfsmynd barna. Í gegnum bækurnar fái 

börnin staðfestingu á eigin hugmyndum um umhverfi og sig sjálf. Bækurnar hjálpi börnunum 

að bæta við reynsluheim sinn og séu því þroskandi og opni fyrir þeim nýjar víddir.18Til að 

bækurnar hafi þessi jákvæðu áhrif á sjálfsmynd barna verða þær að búa yfir ákveðnum eigin-

leikum. Ragnheiður skrifar m.a. í grein sinni:
Samsvörun við ytri  heim eða hugarheim barnsins 
verður  að  vera  til  staðar.  Það  gefur  barninu 
öryggistilfinningu  þegar  það  kannast  við  tilfinn-
ingu, hugsun, draum, aðstæður eða atvik í efni sem 
því er  miðlað.  Þetta þýðir  ekki  að nákvæm eftir-
líking af raunveruleika barnsins sé nauðsynleg eða 
jafnvel æskileg. Í listrænni útfærslu er alltaf um val 
að ræða, ekki eftirhermu. Samsvörunin getur eins 
verið við innri heim barnsins, við tilfinningar eða 
hugmyndir  sem það þekkir.  Lítið barn setur  ekki 
mörk milli ytra og innra lífs, milli raunveruleika og 
ímyndunar.19

   
Bókin hefur þann eiginleika fram yfir aðra miðla að hún er varanleg og breytist ekki. 

Því getur barnið leitað til bókarinnar aftur og aftur ef bókin ýtir undir hugarflug þess eða nær 

að uppfylla langanir þess.20 Þetta tel ég vera mikilvægan áherslupunkt hjá Ragnheiði. Það að 

bókin sé varanleg, álít ég gefa henni mikla sérstöðu fram yfir aðra miðla. Fáir miðlar eldast 

eins vel og bókin. Að mínu mati eru t.d. bækur Nínu Tryggvadóttur börnum jafn áhugaverðar 

nú og þær voru um miðja síðustu öld. Er það þessi sérstaða bókarinnar sem hefur tryggt hana í 

sessi þrátt fyrir þær hrakspár sem heyrast öðru hverju.

Greining myndabóka

Í grein Margrétar Tryggvadóttur Setið í kjöltunni sem birtist í  Raddir íslenskra barnabóka 

fjallar hún um lykla Williams Moebiusar. Þessa lykla er hægt að nota til að skoða og gera 

grein fyrir myndskreytingum bóka. Moebius leggur áherslu á að skoða myndabækur í heild 

sinni. Allir þættir myndabókar eru merkingarbærir og þá á hann við kápu, saurblöð og  letur-

gerðir ásamt mynd og texta. Lykla Moebiusar ber þó að varast að taka sem hinum heilaga 

sannleika heldur frekar að nota þá sem vísbendingu um merkingu.21 

Í þessari ritgerð nýtti ég mér þessa lykla við umfjöllun á myndskreyttum íslenskum barna-

bókum. Til glöggvunar ætla ég að nefna nokkur atriði sem birtust í grein Margrétar.

Í myndabókum eru gluggar, hurðir, stigar og hlið, tákn um möguleika eða ákvarðanir. 

Þessi tákn birtast gjarnan þegar sögupersóna stendur á krossgötum í sögunni og þarf að taka 
18 Ragnheiður Gestsdóttir 1992:27
19 Ragnheiður Gestsdóttir 1992:27-28
20 Ragnheiður Gestsdóttir 1992:29
21 Margrét Tryggvadóttir 1999:122-123
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erfiða  ákvörðun.  Staðsetning  persónu  á  síðu  gefur  oft  til  kynna  líðan,  stöðu  eða  styrk 

persónunnar innan bókarinnar. Ef persónan er staðsett neðarlega á mynd getur það táknað 

andlega deyfð eða veika stöðu. Persóna sem staðsett er ofarlega táknar hinsvegar oft sælu 

hennar eða jákvæða sjálfsmynd. Ef persóna birtist oft á sömu opnu er það gjarnan vísbending 

um að hún er að missa stjórn á aðstæðum sínum eða að lenda í vandræðum. Persóna sem stað-

sett er vinstra megin á síðunni er öruggari en sú sem staðsett er hægra megin.22

Rammi  utan  um  myndskreytingu  gerir  mynd  fjarlægari  lesendanum  en  mynd  án 

ramma. Ramminn gefur lesandanum þá tilfinningu að hann líti inn um glugga og hafi þannig 

ekki fullan aðgang að heimi verksins. Stundum er hafður annar rammi innan í ramma verksins 

og þannig gefinn aðgangur að tveim heimum samtímis. Einnig má líta á umhverfi persóna 

sem einhverskonar ramma þar sem mjúkar línur skapa öryggistilfinningu en hvöss horn og 

harðir fletir kuldalegan blæ.23

Ef línur í myndskreytingu  er breiðar geta þær táknað hægar eða værukærar persónur. 

Grannar línur gefa aftur á móti til kynna hraða og hreyfingu. Hvassar línur, oddar og hvöss 

horn gefa til kynna aðsteðjandi hættu eða erfiðleika en mjúkar og ávalar skapa öryggistilfinn-

ingu. Eins og áður sagði verður samt að skoða bókina í heild sinni. Ef bókin er öll í sama 

stílnum þá þarf það ekki að tákna neitt. Það er aðeins ef stíllinn breytist innan verksins að 

draga má þá ályktun að höfundur sé að reyna koma einhverjum skilaboðum á framfæri.24 Sem 

dæmi um áhrifaríka notkun hvassra horna og odda í myndskreytingum nefni ég opnumynd úr 

bók  Kristínar  Steinsdóttur  Engill  í  Vesturbænum.  Myndskreytingin  er  í  höndum  Höllu 

Sólveigar Þorgeirsdóttur. Bókin fjallar um Ask sem býr einn með móður sinni í fjölbýlishúsi á 

höfuðborgarsvæðinu.  Í  kaflanum  Úlfurinn  í  skóginum  er  Úlfur,  maðurinn  í  kjallaranum, 

kominn inn á heimili Asks og er að dytta að ofninum. Askur telur að Úlfur sé varúlfur á hött-

unum eftir móður hans. Oddhvöss verkfæri, hvassar tennur, og kuldaleg verkfæri undirstrika 

vel þá hættu sem drengurinn skynjar af ókunnugum manni inn á heimili hans.25 

Litir hafa vissulega áhrif á tilfinningu lesandans fyrir myndinni. Dökka og kalda liti er auðvelt 

að setja í samhengi við sorg, hræðslu og vanlíðan, meðan ljósir og heitir litir gefa tilfinningu 

um hlýju og öryggi. Þetta er þó ekki algilt frekar en annað í myndskreytingum en vandmeð-

farið er fyrir teiknara að bregða út af reglunni. 

Liti í myndabókum má einnig oft sjá notaða til 

að tengja saman persónur eða hluti.26 Einfalt 
22 Margrét Tryggvadóttir 1999:124-126
23 Margrét Tryggvadóttir 1999:127
24 Margrét Tryggvadóttir 1999:128
25 Kristín Steinsdóttir 2002
26 Margrét Tryggvadóttir 1999:128-129
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dæmi um tengingu persóna og lita er myndskreyting bókarinnar Regnboginn eftir Ragnheiði 

Gestsdóttur.  Sagan segir frá bræðrum sem heita Rauður, Gulur og Blár.   Bræðurnir búa í 

skýjaborg en ákveða að renna sér niður til jarðarinnar. Hver þeirra skilur eftir sig slóð af eigin 

lit og úr verður regnboginn. Því næst fara þeir að blanda saman litum og úr því verða enn 

aðrir litir (sjá mynd nr. 3).27  

Á einfaldan hátt tel ég Ragnheiði þarna takast að tengja persónur bókarinnar við liti, 

kenna börnunum litina og litablöndun um leið. 

                                                                                                                    Mynd nr. 3 Regnboginn.

Nokkrar viðmiðunarreglur við skoðun myndabóka

Við greiningu myndabóka koma ofangreindir lyklar Moebiusar sér vel en einnig kem ég til 

með að nýta mér þær viðmiðunarreglur sem ég fann í bókinni Children´s Literature in the 

Elementary School. Þessar reglur styðja lykla Moebiusar en bæta auk þess við hugmyndinni 

um að kynna sér innihald sögunnar og það að horfa á bókina með gagnrýnu hugarfari varð-

andi staðalímyndir og kynjahlutverk. Hér eru nokkrar þær helstu:

• Hversu viðeigandi er efni bókarinnar fyrir fyrirhugaðan aldurshóp? 

• Hvar og hvenær á sagan sér stað? Kemur listamaðurinn því til skila?

• Eru persónur sögunar vel útlistaðar og þróaðar af höfundi?

• Er forðast að setja fram fastmótuð kynjahlutverk og staðalímyndir kynþátta? 

• Er sneitt hjá öðrum staðalímyndum t.d. aldri?

• Hver eru gæði málfars í bókinni?28                                                             

Fyrstu íslensku myndabækurnar
Fyrsta barnabókin kom út árið 1795 og var hún þýðing á íslensku úr dönsku. Markmið hennar 

var aðallega að upplýsa og fræða börn í anda upplýsingarstefnunnar.  Bar þessi bók nafnið 

Sumargjöf handa börnum.29 Hvergi er minnst á myndskreytingar í þessari bók. Reyndar má 

deila um hvort að bók uppfull af prédikunum og dyggðaboðskap geti talist barnabók. Það má 

allavega efast um skemmtanagildi hennar að mínu mati.

27 Ragnheiður Gestsdóttir 2005
28 Huck, Hapler, Hickman 1989:268
29 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:40
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Fyrsta myndskreytta barnabókin er bók Egils Jónssonar Myndabók handa börnum sem 

út kom árið 1853. Myndirnar eru eftir erlenda listamenn. Öðru megin á opnunum er mynd-

skreyting en hinu megin lýsing á myndinni með stuttri frásögn.30 

Íslenskir frumkvöðlar 
Ástæða þess að lítið var um myndskreytingar í íslenskum barnabókum má líklega rekja til 

þess að kostnaðurinn við að prenta myndskreytta barnabók er mun meiri en þær sem eingöngu 

hafa texta. Einnig hefur markaðurinn hérlendis ekki verið stór.31 Tel ég að þarna hafi ekki 

verið  áhugaleysi  barna  eða  foreldra  um  að  ræða,  heldur  bágur  efnahagur  hjá  meirihluta 

landsmanna. Það má líka velta fyrir sér hvort að íslenska þjóðin hafi verið tilbúin að sam-

þykkja myndabókina á sama hátt og hefðbundnu skáldsöguna.

Erfitt  er  að  segja  hver  hafi  verið  fyrsti  íslenski  listamaðurinn  til  að  myndskreyta 

íslenska  barnabók.  Einhverstaðar  verður  þó  að  byrja  og  hef  ég  kosið  að  nefna  Jóhannes 

Kjarval  (1885-1972)  og myndskreytingu hans við  Engilbörnin  Sigurbjörns  Sveinssonar  er 

kom út árið 1910. Bókin fjallar um þrautagöngu Davíðs í leit sinni að systur sinni Önnu.32 

Bókin er sveipuð nýrómantískum ljóma og uppfull af tilfinningasemi. Íslenskt landslag spilar 

stórt hlutverk í myndskreytingu Kjarvals og er andlitsfall persónanna það sama og mátti sjá í 

mörgum málverkum Kjarvals síðar meir (sjá mynd nr. 4 á næstu síðu). Myndskreytingin bætir 

litlu við textann en hefur vafalaust þótt ánægjuleg nýjung fyrir unga lesendur á sínum tíma. 

Ári seinna gaf Sigurbjörn út barnabókina Glókollur. Í fyrstu útgáfu er bókin ekki myndskreytt 

en árið 1931 er hún endurútgefin í  ritsafninu  Skeljar II og er þá myndskreytt  af Tryggva 

Magnússyni.33 Myndskreytingum Tryggva Magnússonar verður betur gerð skil í kaflanum um 

hann.

30 Guðrún Magnúsdóttir 1993:337-338
31 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:230
32 Sigurbjörn Sveinsson 1910
33 Sigurbjörn Sveinsson 1931
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Mynd nr. 4 Engilbörnin.

Guðmundur Thorsteinsson 

Guðmundur Thorsteinsson (1891-1924) eða Muggur er talinn vera fyrsti íslenski myndlistar-

maðurinn sem bæði ritaði texta og myndskreytti myndabók handa börnum. Árið 1916 mynds-

kreytti Muggur Negrastrákana tíu. Textinn er stæling Gunnars Egilssonar á erlendum barna-

vísum. Af einhverjum orsökum dróst það fram til ársins 1922 að bókin kæmi út.34 Bókin er nú 

ófáanleg  með  myndskreytingum Muggs.  Er  það  kannski  vegna  þess  að  myndirnar  þættu 

nokkuð fordómafullar í dag. Svertingjarnir týna tölunni hver af öðrum, álkulegir á svip, og 

yfirleitt vegna heimsku sinnar. Engu að síður álít ég myndirnar bera vott um ríka kímnigáfu 

Muggs og gott auga fyrir því spaugilega. 

Vorið 1921 var Muggur á leið til Ítalíu með flutningaskipi. Hann var að fara til systur 

sinnar  og langaði  að færa dóttur  hennar  gjöf.  Systurdóttirin  hét  Helga  en bar  gælunafnið 

Dimmalimm.  Á leiðinni  inn  Miðjarðarhafið  skrifaði  og  myndskreytti  Muggur  söguna um 

kóngsdótturina Dimmalimm. Bókin kom ekki út fyrr en 1942, löngu eftir lát Muggs.35 

Í  bókinni  eru  sex  opnur,  þetta  eru  fíngerðar  og  mildar  vatnslitamyndir  sem  lýsa 

þroskasögu ungrar stúlku. Hún kynnist  ástinni og sorginni þegar hún leitar út fyrir  hallar-

garðinn. Allt fer þó vel að lokum og prinsessan Dimmalimm giftist prinsinum sínum heitt-

elskaða og verða þau kóngur og drottning í ríki sínu. Þrátt fyrir að börnin verði fullorðin í 

sögunni þá breytast þau ekki, heldur halda sínu barnslega útliti.36 

34 Guðrún Magnúsdóttir 1993:341
35 Björn Th. Björnsson 1984:118
36 Júlíanna Gottskálksdóttir 1991:26-28
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Ég tel það megi glögglega sjá hvernig Muggur lætur umhverfið fylgja tilfinningum 

Dimmalimm. Þegar svanurinn deyr verður umhverfið í kringum tjörnina litlaust og plönturnar 

sem áður voru í blóma eru visnaðar. Dimmalimm er staðsett neðar á myndskreytingunni þegar 

hún er döpur og þannig undirstrikar Muggur hryggð hennar (mynd nr. 5 og 6 ). 

Dimmalimm er alltaf að fara til hægri á myndskreytingunni og því vaknar hjá manni 

þörf fyrir að fletta yfir á næstu opnu.37 

                          
                Mynd nr. 5 Dimmalimm .                                                                  Mynd nr. 6 Dimmalimm.

          Í endurútgáfu bókarinnar hefur samspil mynda og texta verið verulega breytt. Bókin er 

nú tólf opnur í stað sex. Sumar opnur eru því án myndskreytingar og aðrar með of stuttum 

texta til að njóta myndanna.38 Þessar breytingar álít ég trufla samspil mynda og texta en engu 

að síður fer ekki á milli mála að Muggur er að fara ótroðnar slóðir. Hann er að mínu mati 

fyrsti íslenski listamaðurinn sem skilur samspil mynda og texta og nýtir sér það til að bæta 

söguna.

Tryggvi Magnússon

Tryggvi Magnússon (1900-1960) er einkum þekktur fyrir myndskreytingar sínar við kvæði 

Stefáns Jónssonar og Jóhannesar úr Kötlum. Tryggvi var sérlega afkastamikill  og teiknaði 

fyrir alla aldurshópa. Hann starfaði meðal annars sem auglýsingateiknari og einnig teiknaði 

hann skopmyndir í Spegilinn sáluga. 

Hann myndskreytti myndabókina Mýsnar og mylluhjólið sem kom út 1941 og þykir merkileg 

fyrir þær sakir að á miðri bókinni er gat sem mýsnar sleppa í gegnum og færast þannig yfir á 

37 Guðmundur Thorsteinson 1991.
38 Margrét Tryggvadóttir 1999:40-41
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næstu  opnu.  Bókin  á  sér  greinilega  erlenda  fyrirmynd  þar  sem  myndskreytingin  sýnir 

mylluhjól, eikartré og sólblóm.39 Texti bókarinnar er rímaður. Tryggvi nýtir myndmálið ekki 

nægilega vel að mínu mati, þrátt fyrir skemmtilega hugmynd. Kisa hleypur iðulega til vinstri 

og fer því til baka í sögunni. Myndirnar eru í lit sem var trúlega ekki algengt á þessum tíma. 

Eins  og  áður  sagði  var  Tryggvi  iðinn  við  að  myndskreyta  bækur  Stefáns  Jónssonar  og 

Jóhannesar úr Kötlum. Ef myndskreytingar hans við kvæði Stefáns Jónssonar eru skoðuð með 

lykla Moebiusar til hliðsjónar þá eru þær ekki að gera mikið fyrir textann. Myndirnar sýna oft 

aðeins lítið augnablik í löngu kvæði. Myndirnar eiga að styðja texta en það textabrot er oftar 

en  ekki  á  opnunni  á  undan eða  eftir.  Tryggvi  nýtir  sér  lítið  form og skugga til  að  túlka 

blæbrigði  kvæðanna  og  tilfinningar  persónanna.  Má  hugsa  sér  að  starf  Tryggva  sem 

auglýsingateiknari  hafi  haft  töluverð áhrif  á myndskreytingar  hans.  Myndirnar  eru listavel 

teiknaðar en virðast stundum þjóna litlum tilgangi, það kviknar lítil löngun til að staldra við 

þær  og  þær  eru  flestar  auðgleymanlegar.  Undantekningu  frá  þessu  tel  ég  þó  vera 

myndskreytingu  hans  við  kvæði  Jóhannesar  úr  Kötlum  um  jólasveinana  í  bókinni  Jólin  

koma.40 Túlkun hans á jólasveinunum  hefur staðist tímans tönn. Ástæðu þess tel ég vera að 

jólasveinarnir áttu sér enga aðra fyrirmynd en í texta Jóhannesar. Hefur Tryggvi því þurft að 

staldra við og skapa útlit þeirra að mestu frá eigin brjósti og leyfa ljótleika jólasveinanna að 

njóta sín í myndskreytingunni (mynd nr. 7). 

Mynd nr. 7 Jólin koma.

39 Margrét Tryggvadóttir 1999:41
40 Jóhannes úr Kötlum 1986
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Nína Tryggvadóttir

Ekki var algengt að myndlistarmenn skrifuðu einnig texta í barnabókum sínum en fyrstur til 

þess að gera það var Muggur eins og áður sagði. Næsti myndlistarmaður til að fara þá leið var 

Nína Tryggvadóttir (1913-1968). Ríkulega myndskreyttar sögur hennar gera það að verkum 

að textinn kemst varla af án myndanna. Flestar mynda hennar eru einfaldar og skýrar dúk-

ristur. Fáir litir eru í hverri mynd og yfirleitt ekki fleiri en tveir til þrír. Það sem einkum ein-

kennir bækur Nínu er þjóðfélagsviðhorf hennar og réttlætistilfinning hennar.41 Reyndar tel ég 

þessa notkun fárra  lita  í  bókum hennar að hluta til  komna vegna þess að tæknin í  prent-

smiðjum var ekki lengra á veg komin um miðja síðustu öld.

Árið 1943 myndskreytir hún ljóð Steins Steinars Tindátana.42 Myndirnar eru einfaldar 

dúkristur, fletir stórir og fáir litir. Það dylst engum hver er fyrirmynd hennar af foringjanum 

og öðrum fyrirmennum í bókinni. Tindátarnir eru aftur á móti lausir við persónuleg einkenni 

og hver öðrum líkir. Strax á saurblaði mætir manni fyrsta myndskreytingin. Hermenn með 

alvæpni vísa til hægri og inn í söguna. Myndin af því þegar foringinn biðlar til kóngsins á 

opnu þrjú sýnir kónginn ofarlega en foringjann krjúpandi við fætur hans. 

Á næstu opnu hefur foringinn náð völdum með slægð og er sestur í hásætið. Hann 

hefur stungið hægri hendinni undir jakkann líkt og Napóleon og ber kórónuna skakka á höfði. 

Kæruleysisleg staða hans í hásætinu tel ég túlka hversu hann kann illa að fara með þau völd 

sem embættinu fylgir. 

Það  sem  er  sérlega  athyglisvert  er  myndin  á  elleftu  opnu  bókarinnar.  Hún  sýnir 

Churchill,  Roosvelt  og  Stalín  sitja  við  borð  og  skála.  Þessi  mynd  gæti  hæglega verið  af 

Yaltafundinum sem haldinn var tveimur árum eftir útkomu bókarinnar. Ádeila Nínu og Steins 

Steinarr á hernaðarbrölt er augljós. Nína gerir persónur bókarinnar allt að því spaugilegar en 

gætir þess að fara aldrei yfir strikið og gera skopmyndir.43 Bókina álít ég eiga  fullt erindi til 

barna í dag og synd að nær ómögulegt er að nálgast hana á bókasöfnum til útláns. 

Árið 1946 kemur út  Sagan af svörtu gimbur, myndskreytt og skrifuð af Nínu sjálfri. 

Myndskreytingin er svartar pennateikningar á hvítum grunni. Á saurblaði bókarinnar er mynd 

af lambi.  Sagan segir af lambi sem er útskúfað vegna þess að það er svart og því öðruvísi. Í 

stað þess að fyllast eymd og volæði finnur það upp hjá sjálfu sér að búa til ýmsa leiki. Hvítu 

lömbin vilja þá slást í leikinn og lambið er tekið í sátt af hópnum.44 

41 Hrafnhildur Schram 1982:21-22
42 Steinn Steinarr 1943
43 Hrafnhildur Schram 1982:22
44 Nína Tryggvadóttir 1946a
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Þegar lambið er sorgmætt vegna útskúfunar er það sýnt neðarlega á síðu en hvítu lömbin ofan 

við. Dæmið snýst svo við þegar lambið leikur sér. Þarna nýtir Nína myndmálið vel að mínu 

mati. Einnig gætir hún þess að lambið sé á leið til hægri á flestum myndum bókarinnar. Auð-

velt  er  að  tengja  söguna við  kynþáttamismunun en  einnig  við einelti  og fordóma.  Sagan 

stendur því vel fyrir sínu enn í dag. 

Árið 1946 kemur einnig út sagan Kerling vill fá eitthvað fyrir snúð sinn. Sagan segir 

frá  fátækum  hjónum  sem  tapa  snúð  sínum  og  hafa  huldumanninn  Kiðhús  grunaðan  um 

þjófnaðinn. Kiðhús lætur þau hafa kú fyrir snúðinn í upphafi. Kerlingin gengur alltaf lengra 

og lengra og vill fá meira fyrir snúð sinn. Letur bókarinnar er grænt og gult sem gefur henni 

sérstöðu.  Myndir  bókarinnar  eru einnig  einfaldar  en þó líflegar.  Nína  notar  aðeins  gulan, 

grænan og brúnan lit í myndirnar.45 Þrátt fyrir heldur ógeðfeldinn endi sögunnar þá er hún 

stórskemmtileg. Græðgin verður gömlu hjónunum að falli í bókstaflegri merkingu og heila-

slettur þeirra ásamt grauti dreifast um landið og enda sem gular og hvítar skófir á grjóti.

Árið 1947 sendir Nína frá sér bókina  Kötturinn sem hvarf.  Þetta er vinsælasta bók 

Nínu og sú eina sem hefur verið endurútgefin.46 Myndskreytingar eru í líkingu við þær sem 

mátti finna í  Tindátunum, stórir fletir, fáir litir og einfaldar myndir. Á forsíðu og baksíðu er 

mynd  af svörtum ketti.  Blöð bókarinnar eru þykk og þola því  töluvert  hnjask.  Fyrir  ofan 

myndskreytingar er texti Nínu sem er í vísnaformi.  Bókin segir frá konu sem býr ein með sex 

köttum sínum. Strax á opnu þrjú lætur einn þeirra sig hverfa og fer konan því að leita í öllu 

húsinu sínu og finnur köttinn á endanum á dyrapallinum með mús í kjaftinum.47 Einfaldar 

myndir bókarinnar ættu að höfða til yngri lesenda. Myndskreyting undirstrikar texta vel og 

eru  myndirnar  alltaf  í  góðu  samræmi  við  innhald  hans.  Konan  er  mikilvægasta  persóna 

sögunnar og því alltaf stór og fyrir miðju. 

Fljúgandi Fiskisaga  sem kom út 1948 er af mörgum talin vera ádeila á hernámið.48 

Sagan segir frá því er fiskur kemur fljúgandi og sest að á lítilli eyju. Eyjarskeggjar taka að ala 

hann á lýsi og áður en varði er hann búinn að þekja alla eyjuna og ryðja íbúum hennar út í 

sjó.49 Nínu tekst vel til að mínu mati. Myndirnar hennar eru einfaldar og í þeim eru einungis 

þrír litir. Gott samræmi tel ég vera á milli mynda og texta í alla staði (sjá á næstu síðu mynd 

nr. 8).

45 Nína Tryggvadóttir 1946b
46 Margrét Tryggvadóttir 1999:43
47 Nína Tryggvadóttir 1947
48 Hrafnhildur Schram 1982:22
49 Nína Tryggvadóttir 1948
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Mynd nr. 8  Fljúgandi fiskisaga.

 Skjóni kemur út 1967. Hesturinn Skjóni reynir ýmislegt til að falla inn í hópinn eftir 

ráð frá misvitrum vinum. Málar sig meðal annars hvítan. Á endanum kemur hrafninn fyrir 

hann vitinu og Skjóni uppgötvar að best er að vera hann sjálfur.50 Myndskreytingin eru teikn-

ingar sem gera í sjálfu sér ekki mikið fyrir söguna. Sagan sjálf er hinsvegar þrungin boðskap. 

Söguna álít ég eiga fullt erindi til barna í dag þar sem hún hvetur börn til að standa á sínu.

Nína er með betri  myndskreytum sem Íslendingar  hafa átt.  Nína tekur á raunveru-

legum  vandamálum  ólíkt  mörgum  barnabókahöfundum  um  miðja  síðustu  öld.  Hún  var 

óhrædd við að tjá sínar persónulegu skoðanir um hernaðarbrölt og hersetuna. Þessar skoðanir 

hennar urðu til þess að henni var meinað að snúa til Bandaríkjanna 1949 eftir stutta dvöl á 

Íslandi.  Þegar  Nína  lést  1968  átti  hún  handrit  af  fimm  barnabókum  sem  bíða  útgáfu.51 

Vonandi verða þær gefnar út í nánustu framtíð.

Halldór Pétursson

Halldór Pétursson (1916-1977) hafði töluverð áhrif á þróun íslenskra barnabóka. Hans fyrsta 

bók er  Lítil bók um dýrin  sem kom út árið 1947. Þetta er einskonar vinnubók með vísum 

Stefáns Jónssonar. Börnin geta klippt, litað og límt í bókina og þannig unnið töluvert með 

hana. En hvað það var skrítið kom fyrst út árið 1955. Þar myndskreytti Halldór kvæði Páls J. 

Árdals. Bendibókin Íslensku dýrin kom út 1960 og var hún fyrsta harðspjaldabókin gefin út á 

Íslandi.52 

Árið 1976 kom út Helgi skoðar heiminn. Athyglisvert er að Halldór teiknaði fyrst myndirnar 

en Njörður P. Njarðvík samdi textann eftir á. Bókin er talin marka tímamót í íslenski barna-
50 Nína Tryggvadóttir 1967
51 Hrafnhildur Schram 1982:22
52 Margrét Tryggvadóttir 1999:44
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bókaútgáfu, eftir útkomu hennar hófst myndabókaútgáfa fyrir alvöru á landinu.53Sagan segir 

frá þegar Helgi ákveður einn daginn að skoða heiminn. Með honum í för eru hundurinn Kátur 

og hryssan Fluga. Á einum degi nær Helgi að hitta fyrir flest dýr Íslands og er hann ekki 

ávallt  boðinn velkominn af þeim. Boðskapur sögunnar er að fólk á að bera virðingu fyrir 

náttúrunni og einnig er lögð áhersla á vináttu Helga, Flugu og Káts.54 Halldór teiknar líflegar 

dýramyndir og eru myndir hans af íslenska hestinum flestum kunnar. Ég tel það örlítinn galla 

á myndskreytingunni að myndirnar eru ýmist svarthvítar eða í lit. Ég álít það koma niður á 

heildarmyndinni og stundum virka þær svarthvítu sem uppfylling. Landslagið og dýralífið í 

kringum sveitabæinn er líka með ósennilegasta móti. Það verður að teljast ólíklegt að hafernir 

og hreindýr séu í sama landshluta, hvað þá sömu landareigninni! 

Margrét Tryggvadóttir gagnrýnir bókina fyrir það að myndskreyting bæti litlu við og 

textinn lýsi aðeins myndunum. Einnig telur hún bókina koma aftan að barninu sem lesið er 

fyrir  með því að gera grín að söguhetjunni bæði í máli og myndum.55 Tel ég að vissu leyti 

megi taka undir orð hennar en þetta sé lítill galli á bókinni og jafnvel huglægt mat hvers og 

eins. Eins og áður sagði er talið að  Helgi skoðar heiminn marki upphaf á íslenskri mynda-

bókaútgáfu eins og við þekkjum hana í dag. Þetta voru því fyrstu skrefin í heldur ókunnugri 

listgrein. Eins var vinnuferlið á bókinni frekar óvenjulegt og því skyldi ekki dæma bókina 

harkalega.

Alli Nalli og tunglið - Gylfi Gíslason

Alli Nalli og tunglið eftir Vilborgu Dagbjartsdóttur kom fyrst út 1959 og þá myndskreytt af 

Sigríði Björnsdóttur. Sagan fjallar um strák sem ekki vill grautinn sinn og ákveður mamma 

hans því að færa tunglinu grautinn. Tunglið stækkar af náttúrulegum orsökum en Alli Nalli 

telur það vera vegna grautarins. Hann ákveður því að borða grautinn sinn og byrjar þá tunglið 

að minnka aftur.  Í fyrri útgáfunni verða Sigríði á þau mistök að þróun tunglsins fylgir ekki 

nægilega vel texta þrátt fyrir að það sé lykilatriði sögunnar.56 

Alli  Nalli  og tunglið var  endurútgefin 1976 og þá myndskreytt  af  Gylfa  Gíslasyni 

(1940-2006).57 Bókin er þá öll í myndasöguformi og gerólík fyrri útgáfu hvað myndskreytingu 

varðar.  Í stað texta er atburðarásin stundum rakin ramma fyrir  ramma. Dæmi um þetta er 

þegar Alli Nalli er rekinn frá borðinu. Álít ég Gylfa ófeiminn við að fara ótroðnar slóðir og 

má nefna sem dæmi að hann notar stansmerki til að undirstrika þvermóskufulla neitun Alla 
53 Margrét Tryggvadóttir 1999:44
54 Njörður P. Njarðvík 2004
55 Margrét Tryggvadóttir 1999:45
56 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:237
57 Vilborg Dagbjartsdóttir 1976
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Nalla. Fullorðnir eru aldrei allir í mynd heldur eingöngu hendur þeirra eða fætur þannig fær 

maður tilfinningu fyrir nærveru þeirra án þess að það trufli frásögnina. 

Gylfi myndskreytti síðar bókina Sálin hans Jóns míns.58 Þar notar hann teiknimyndar-

söguformið líkt og hann gerði í  Alla Nalla og tunglið. Þegar kerlingin klífur klettana á leið 

sinni til himnaríkis þá færast rammarnir upp á við og til hægri. Þarna tel ég Gylfa takast vel til 

Það kviknar bæði löngun til að fletta yfir á næstu síðu og einnig tel ég honum takast að gefa 

manni tilfinningu fyrir erfiði kerlingarinnar og háskaför hennar(mynd nr. 9).

Mynd nr. 9 Sálin hans Jóns míns.

Höfundar síðustu ára
Eins og ég nefndi í inngangi þessarar ritgerðar hefur mikið verið fjallað um þá listamenn er 

myndskreyttu fyrstu barnabækurnar á Íslandi. Minna hefur verið fjallað um myndskreytingar 

síðustu 20 ára. Þessum hluta ritgerðarinnar ætla ég að helga þeim er ég tel hafa skarað fram úr 

58 Gylfi Gíslason 1992
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eða hafa komið fram með einhverjar nýjungar í myndskreytingum eða frásagnarformi. Ekki 

ætla ég að skoða allar bækur höfundanna heldur aðeins nokkrar þær helstu. 

Sigrún Eldjárn

Það sem ég tel vera eitt helsta einkenni bóka Sigrúnar er mikil leikgleði. Mörkin milli raun-

veruleika og fantasíu eru óljós í bókum hennar. Þrátt fyrir þennan léttleikandi stíl hennar þá 

tekur  hún stundum á alvarlegum málum.  Staðalímyndir  eru  sjalgæfar  í  bókum hennar  og 

kynjahlutverk önnur en við eigum að venjast. 

Margrét  Tryggvadóttir  fjallar  um  bækur  Sigrúnar  í  greinasafninu  Raddir  barna-

bókanna. Fyrsta bók Sigrúnar sem hún skrifaði sjálf er Allt í plati, en hún kom út 1980. Strax í 

þessari fyrstu sögu hennar birtast  persónur og fígúrur sem hafa fylgt henni síðan. Má þar 

nefna þjóðbúningakerlinguna. Sigrún er iðin við að leika sér með tungumálið og orð fá nýja 

merkingu í bókum hennar. Sagan segir frá Höllu og Eyvindi sem lenda í ævintýrum í hol-

ræsakerfi Reykjavíkur og hitta þar fyrir furðuskepnurnar krókófíla.59

Önnur bók Sigrúnar er Eins og í sögu og kom hún út 1982. Sú bók er framhald af Allt  

í plati og áfram heldur Sigrún að brjóta upp formið. Hún leikur sér með Njálssögu og sögur af 

Fjalla –Eyvindi og Höllu. Á gamansaman hátt dregur hún þessar þjóðsagnapersónur okkar inn 

í frásögn bókarinnar og kynnir þær fyrir lesendum.60 Hugsana- og talblöðrur eru algengar í 

bókum hennar og er hún þar að nýta sér teiknimyndasöguformið. Það sem greinir þó bækur 

Sigrúnar frá því er að aðeins lítill hluti textans birtist í blöðrunum en annað verður megin-

texti.61 Í báðum þessum bókum tel ég Sigrúnu sýna visst hugrekki. Hún er að myndskreyta 

barnabækur á alveg nýjan og óhefðbundin máta. Hún varpar fram fígúrum sem eiga sér enga 

stoð í raunveruleikanum og sendir börn í ævintýri í holræsakerfi Reykjavíkurborgar. 

Bétveir-Bétveir kom út 1986. Sagan er af samnefndri furðuveru sem kemur utan úr 

geimnum til að fræðast um bækur. Á jörðinni kynnist hann drengnum Áka og systkinum hans. 

Lítil hliðarsaga er í myndum bókarinnar þar sem rithöfundurinn liggur á gægjum og fylgist 

með þeim félögum og skráir sögu þeirra í bók. Þessa bók fær síðan Bétveir að gjöf þegar hann 

yfirgefur jörðina.62 Ég álít myndskreytingu bókarinnar nokkuð vel heppnaða. Persónurnar eru 

alltaf á leið til hægri eða vísa þangað. Mynd á kápu er af helstu persónum sögunnar og bak-

59 Margrét Tryggvadóttir 1999:51
60 Margrét Tryggvadóttir 1999:51
61 Úlfhildur Dagsdóttir 2003
62 Sigrún Eldjárn 1986
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hlið bókarinnar sýnir logann eftir geimbátinn. Innan á kápu er svo þessi logi líka og skapast 

þannig góð heildarmynd utan um söguna.

Áslaug Jónsdóttir

Á vefsíðu Bókmenntavefsins má lesa hvernig Áslaug lýsir sjálf þeirri köllun sinni að skrifa og 

myndskreyta barnabækur en þar segir hún:

                                    Ég skrifa texta af því ég teikna. Ég teikna af sömu  
ástæðu og aðrir skrifa. Það sækja að mér sögur og ég 
skoða lífið í gegnum myndir og orð. Ég er heilluð af 
þessari  misflóknu  samsetningu  pappírsarka  sem 
virðast geta rúmað allt milli himins og jarðar og kölluð 
er BÓK. Ég er einlægur aðdáandi myndabókarinnar og 
mér finnst ég varla byrjuð að skoða möguleika hennar 
og leyndardóma. Sjálfsagt má væna mig um fortíðar-
þrá þegar barnabækur eiga í hlut, en það vita allir, sem 
lásu bækur í barnæsku, að töfrastundir eru til. Það eru 
þessar stundir sem ég minnist og það er þessi tilfinning 
fyrir  óendanleika  og  frelsi  sem  ég  upplifi  í  heimi 
barnabókanna.63

Fyrsta  bók  Áslaugar  sem ég nefni  er  Stjörnusiglingin-Ævintýri  Friðmundar  vitavarðar.64 

Bókin segir frá ævintýraferð Friðmundar um himingeiminn á árabát sínum. Myndir bókar-

innar eru fallegar en ég álít þær bæta litlu við texta. Einnig er hætt við því að börn komi af 

fjöllum þegar nöfn stjarnanna eru nefnd ásamt fyrirbærinu svarthol! Auðvitað má samt líta 

svo á að bókin væri góð til þess að kveikja áhuga á stjörnum himingeimsins. 

Sama ár kemur út bókin Fjölleikasýning Ástu. Sagan fjallar um Ástu sem lífgar upp á 

afmælisboð móður sinnar með skemmtiatriðum sínum.65 Kápa bókarinnar sýnir Ástu ásamt 

leikföngum sínum. Bókin er skemmtileg á sinn hátt en ég tel hana gera litlar kröfur til les-

enda og er hún heldur auðgleymanleg. 

Árið 1993 kemur út bókin Á bak við hús-vísur frá Önnu.66 Bókin er í svipuðum dúr og 

Fjölleikasýning Ástu  en myndskreyting hennar er þó mun líflegri. Texti bókarinnar er allur 

rímaður og segir frá leik Önnu bak við hús. Þar má finna ýmis smádýr og plöntur sem Áslaug 

skapar með þrykkmyndatækni og klippimyndastíl.67 

Þennan klippi  og þrykkmyndastíll  Áslaugar tel  ég reyndar  einkennandi í  mörgum bókum 

hennar. 

63Áslaug Jónsdóttir 2006a
64 Áslaug Jónsdóttir 1991a
65 Áslaug Jónsdóttir 1991b
66 Áslaug Jónsdóttir 1993
67 Úlfhildur Dagsdóttir 2006
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Einu sinni var raunamæddur risi kom út 1995.68 Í þessari bók hefur Áslaug nýtt sér 

flóru  Íslands  og  allstaðar  í  myndskeytingunni  má  finna  blöð  maríustakks,  hundasúru  og 

annarra plantna. Á kápumynd líta blöð brennisóleyjar út eins og mannhæðarhá tré. Risinn 

sjálfur er samt oftast sýndur aðeins að hluta til á opnum og er þannig mikil stærð hans undir-

stikuð. Sagan er notaleg og kennir börnum nöfn íslensku dýranna og heitin á hljóðum þeirra. 

Sagan af bláa hnettinum kom fyrst  út  1999. Texti  bókarinnar er eftir  Andra Snæ 

Magnason. Bókin er um börn sem búa á fjarlægum bláum hnetti. Á hnettinum eru engir full-

orðnir og sjálf fullorðnast börnin ekki. Líf þeirra er því leikur þar til óboðinn gestur lendir á 

plánetunni og börnin lenda í hættulegum ævintýrum.69 Innhald sögunar er margvíslegt en 

meginþemun  tel  ég  vera  græðgi,  eigingirni,  vináttu  og  traust.  Óboðna  gestinn,  Glaum 

Glaumson má túlka sem tákngerving markaðarins og kerfisins. Áslaug notar breytt letur til 

áherslu þegar við á og stundum lenda stafirnir í árekstri við myndskreytingu með skemmti-

legum áhrifum (mynd nr. 9).

              Mynd nr. 9 Sagan af bláa hnettinum.

Myndir bókarinnar eru margar drungalegar og allt að því óhugnanlegar enda tel ég bókina 

vera fyrir börn sem komin eru af leikskólaaldri. Allt fer þó vel í enda bókarinnar og enginn 

hlýtur makleg málagjöld þrátt fyrir að hafa farið illa að ráði sínu.

Árið 2003 kom út myndabókin  Eggið. Hún fjallar um ævintýralegt ferðalag eggs á 

einum sólarhring.70 Á kápumynd liggur eggið fyrir fótum fólks og gefur það fyrirheit um það 

68 Áslaug Jónsdóttir 1995
69 Andri Snær Magnason 2003
70 Áslaug Jónsdóttir 2003
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sem koma skal á síðum bókarinnar. Ofurviðkvæmt eggið lendir í ýmsum hremmingum en 

sleppur óbrotið frá þeim öllum. Það er ekki fyrr en á lokaopnu bókarinnar að eggið brotnar í 

tvennt og úr því flýgur fuglsungi. Gegnumgangandi þema í bókinni er egg. Golfvellir eru 

„eggsléttir“,  skáldið er með skalla sem minnir á egg og egglaga form eru á öllum síðum 

bókarinnar svo eitthvað sé nefnt. Athyglisvert er að sjá að sama persóna er á fyrstu opnu og 

þeirri síðustu. Á fyrstu opnu er persónan svört, drungaleg og á leið út til vinstri. Á síðustu 

opnu birtist þessi persóna aftur en núna er hún skýr og brosandi þar sem hún horfir á fuglinn 

fljúga upp í bjartan himininn. Álít ég þetta gefa lesandanum tilfinningu fyrir góðum endi. 

Nei! sagði litla skrímslið kom út 2004. Bókina vinnur Áslaug í samstarfi við Rakel 

Helmsdal og Kalle Güettler. Bókin fjallar um vináttu, kurteisi og það að standa upp gegn 

óréttlæti. 71 Bókin er myndskreytt með klippimyndum. Öll áhersluorð eru birt með stóru letri 

(mynd  10)  og  stundum eru  orð  ekki  fleiri  enn  fimm á  opnu. 

Myndskreytingin  bætir  hinsvegar  vel  við  texta  bókarinnar. 

Gluggar og hurðir eru notaðir til að sýna þetta óþekkta eða það 

sem bíður óþreyjufullt handan þeirra sem í þessu tilfelli er stóra 

skrímslið sem er klaufalegt í samskiptum og kann ekki manna-

siði. Stóra skrímslið er sýnt stórt og groddalegt í upphafi sögunar 

en þegar litla skrímslið stendur á sínu og segir nei, þá minnkar 

það og stærð texta þess einnig. Vinátta þeirra hefst með handa-

bandi undir sólinni og eftir það er stóra skrímslið aldrei sýnt um-

talsvert stærra en litla skrímslið. Á þennan hátt tel ég að mynd-

skreytingu takist  að undirstrika að skrímslin eru nú orðin jafn 

rétthá og virði hvort annað.  Bókin er ferhyrningslaga og bíður 

upp á  myndskreytingar sem sýna háa glugga, hurðir og langa 

veiðistöng sem síður væri hægt í meira stöðluðu útliti. 
                                                                                                         
                                                                                                      Mynd 

nr.10  Nei! sagði litla skrímslið                        

Gott kvöld sem kom út 2005 hefur yfir sér svipaðan blæ og Eggið. Sagan segir frá strák sem 

þarf að vera einn heima í stutta stund meðan pabbi hans skreppur að sækja mömmu hans. Til 

að takast á við hræðsluna þá færir strákurinn ótta sinn upp á bangsann sinn. Bangsinn óttast 

að  ýmsar  furðupersónur  láti  sjá  sig  t.d.  Hungurvofan,  Letihaugurinn  og  Tímaþjófurinn.72 

Allar  þessar  persónur  tel  ég vera  skemmtilega  túlkaðar  af  Áslaugu.  Nokkrum sinnum er 

71 Helmsdal, Güettler og Áslaug Jónsdóttir 2004
72 Áslaug Jónsdóttir 2005
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gluggi sýndur á opnumynd til að sýna myrkrið úti og í myrkrinu býr þetta óþekkta. Á kápu-

mynd sækja furðupersónurnar að þeim félögum úr öllum áttum en eru aðeins sýndar sem 

skuggamyndir.  Gefur  þannig  kápumynd  fyrirheit  um innhald  bókarinnar.  Innan  á  kápu í 

byrjun  bókar  sýnir  klukkan  19:50  en  í  enda  bókar  er  klukkan  orðinn  20:00.  Þetta  er 

skemmtileg  aðferð  til  að  segja  lesandanum  að  atburðarás  sögunnar  taki  aðeins  um  tíu 

mínútur!                  

Stór skrímsli gráta ekki kom út 2006 og er framhald af Nei! sagði litla skrímslið. Litla 

og stóra skrímslið eru aftur í aðalhlutverkum en nú hefur taflið snúist við. Litla skrímslið 

veldur stóra skrímslinu vanlíðan vegna þess að það gerir allt miklu betur. Stóra skrímslið 

verður sífellt  sorgmæddara en vill ekki gráta 

vegna þess að stór skrímsli gráta ekki.73 

Texti  bókarinnar  er  skrifaður  í  fyrstu 

persónu.  Gott  samræmi  er  milli  mynda  og 

texta að mínu mati. Á lokaopnu bókarinnar er 

hægri síðan auð og gefur það tilfinningu fyrir 

góðum  sögulokum.  Texti  bókarinnar  er 

stundum  með  breyttu  letri  og  virðist  það 

stundum  vera  til  áherslu.  Breytt  letur  sam-

ræmist  einnig  þeirri  tækni  sem notuð er  við 

myndskreytinguna.  Þ.e.a.s.  það  virðist  vera 

tilklippt líkt og myndirnar (mynd nr. 11).

Áslaug er að mínu mati einn af okkar 

allra bestu myndabókahöfundum. Hún virðist 

eiga auðvelt með að koma oft flókinni tilveru 

barnanna í myndasöguformið.        
                                                                                 Mynd nr. 11 Stór skrímsli gráta ekki.

Bækur hennar eru oftast vel til þess fallnar að skapa umræðu með börnunum þar sem efnis-

tökin eru flestum þeirra kunn. Hún gætir vel að því að texti og myndskreyting haldist í hendur 

og styðji hvert annað. Heildarmynd bóka hennar tel ég einnig mjög gott og þar hefur verið 

lögð rækt við kápumyndir og saurblöð.

73 Áslaug Jónsdóttir, Helmsdal og Güettler 2006b
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Guðrún Hannesdóttir

Sagan af skessunni sem leiddist kom út 1997. Sagan segir frá skessu sem leiðist óskaplega og 

leggur af stað í leit að vini. Ekki gengur henni það vel í fyrstu þar sem hún er heldur klaufaleg 

í samskiptum. Allt fer þetta þó vel og hún finnur litla skessu sem eins er ástatt fyrir og þær 

verða bestu vinkonur.74 Á saurblaði bókarinnar er mynd af hagamúsinni sem reynist skessunni 

góður ráðgjafi þegar á reynir. Á milli texta á blaðsíðum bókarinnar hefur Guðrún sett smáar 

myndir sem tengjast textanum beint. Vatnslitamyndir bókarinnar eru einfaldar og fallegar. 

Engu virðist vera ofaukið í myndskreytingunni og tel ég hana vera í góðum takti við textann. 

Síðasta mynd bókarinnar sýnir hagamúsina hringa sig saman í bæli sínu og gefur það les-

andanum góða tilfinningu fyrir sögulokum.                                  

Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn75 sem kom út 1998 hefur svipað útlit og Sagan 

af  skessunni  sem leiddist.  Nína Tryggvadóttir  myndskreytti  þessa sögu 1946 eins og áður 

hefur verið komið að. Ég tel ánægjuefni 

að Guðrún kýs að halda endi  sögunnar 

óbreyttum þrátt fyrir  að hann sé heldur 

ógeðfeldur.  Huldumaðurinn  Kiðhús  er 

ekki  sýndur  í  myndskreytingu,  heldur 

hefur  hóllinn sem hýsir  hann dularfullt 

yfirbragð.  Á  opnu  fimm  er  kerlingin 

sýnd  fjórum  sinnum  þegar  hún  leitar 

örvæntingarfull snúðsins. Á þennan hátt 

tel ég myndskreytinguna sýna vandræði 

kerlingar vel (mynd nr. 12).                              Mynd nr. 12 Kerling vil hafa eitthvað fyrir snúð sinn.  

74 Guðrún Hannesdóttir 1997
75 Guðrún Hannesdóttir 1998
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Brian Pilkington 

Í grein sinni Mér finnst yndislegt að skrifa fyrir börn fjallar Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir um 

bókina  Ástarsaga  úr  fjöllunum.  Bókin  sem er  fyrsta  myndasaga  Guðrúnar  Helgadóttur  er 

myndskreytt af Brian Pilkington. Sagan er um tröllkonuna Flumbru og ástarsamband hennar 

við latan tröllkall sem býr fjarri. Vegna þess að Flumbra er náttröll þá þarf hún að ferðast um 

langan veg á næturnar til að hitta ástina sína. Ýmsar náttúruhamfarir eru skýrðar með hegðun 

tröllanna. Þegar tröllin elskast leikur jörðin á reiðiskjálfi og þegar Flumbra gefur tröllabörnum 

sínum mjólk þá lekur umfram mjólkin niður hlíðarnar og myndar læki og tjarnir.76 

Það  sem hvað athyglisverðast  þótti  þegar  bókin  kom út  fyrir  26  árum er  bersögli 

hennar og myndskreyting sem jaðrar við að vera erótísk. Mjúkar línur og heitir litir einkenna 

myndskreytinguna (mynd nr. 13). 

Flumbra sjálf er alltaf brosandi á 

hverri  mynd  og  jafnvel  eftir  að 

hún  verður  að  steini  í  enda 

bókarinnar.  Bókin er sérlega að-

laðandi hvort sem litið er á kápu 

eða samspil mynda og texta. Það 

eykur  svo  vinsældir  og  gildi 

bókarinnar  að  fullorðnir  lesa 

annað  úr  myndum  og  texta  en 

börn.77 Tel  ég  það  eina  helstu 

ástæðuna  fyrir  vinsældum 

bókarinnar  að  hún  er  í  rauninni 

falleg  ástarsaga.  Fullorðnir  eiga 

auðvelt með að skilja þær tilfinn-

ingar  sem  reka  Flumbru  út  í 

kapphlaup  við  sólina  á  hverri 

nóttu.

                                                                                  Mynd nr. 13 Ástarsaga úr fjöllunum.

76 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:38-39
77 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2005:38-39
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Brian Pilkington hefur tekið visst ástfóstur við íslensk tröll. Frá honum hafa komið trölla-

bækurnar Dynkur78, Hlunkur79 og Allt um Tröll.80 Þær tvær fyrrnefndu eru sögur af tröllum en 

sú þriðja er meira í líkingu við fræðslubók um tröll. Tel ég myndir Brians einkennast af hlýju 

og virðingu fyrir íslenskum þjóðsagnararfi og lífríki. Klæðnaður tröllanna í nýrri bókunum 

hefur vissulega breyst síðan í Ástarsögunni úr fjöllunum en tel ég það aðeins sýna að Brian er 

stöðugt að þróa hugmyndir sínar. Í Ástarsaga úr fjöllunum er Flumbra í rauðri treyju sem gæti 

allt  eins verið úr fataskáp mannanna en í nýrri bókunum eru tröllin komin í klæðnað sem 

minnir helst á víkingaklæðnað. Einnig eru tröllin í nýrri bókum Brians komin með horn og 

skögultennur. Þar sem ég tel enga ákveðna fyrirmynd til af íslenskum tröllum þá hafi lista-

maðurinn visst  frelsi  í  sköpun sinni.  Í  myndum Brians er íslenskri  náttúru gert  hátt  undir 

höfði.  Fuglar  og  spendýr  eru  máluð  af  mikilli  nákvæmni  og  einnig  íslenskt  landslag.  Í 

myndum Brians leikur sjaldnast vafi á hvaða fuglategund er á ferðinni, planta eða umhverfi. 

Öllu þessu gerir hann nákvæmlega skil (mynd nr. 14). 

Mynd nr. 14 Dynkur

Mánasteinar í vasanum kom út 2003 og segir frá vináttu ungrar stelpu sem heitir Alda við vin 

sinn Óskar og drekann Dínus. Drekinn er tuskudýr sem hefur þann eiginleika að geta stækkað 

og lifnað við þegar fullorðnir sjá ekki til. Saman lenda þau svo í ýmsum ævintýrum.81 

78 Brian Pilkington 2004
79 Brian Pilkington 2000
80 Brian Pilkington 1999
81 Brian Pilkington 2003
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Á kápumynd sitja þau drekann og nær hali drekans aftur á bakhlið bókar. Hlý birta er í 

myndum bókarinnar og er rammi utan um myndskreytingar. Þennan ramma fer þó Brian út 

fyrir þegar mestu ævintýrin eiga sér stað hjá félögunum. Ramminn er hinsvegar alltaf óbrotinn 

þegar móðir Öldu er í mynd og ró er yfir myndefni. Lítil aukasaga er á milli heimiliskattarins 

og Dínó, þar sem köttinn grunar Dínó um að vera meira en tuskudýr. Ég tel Brian nota vel þá 

tækni sem ramminn býður upp á. Með rammanum tekst honum að gera greinarmun á ærsla-

fullum ímyndunarleik  barnanna  og  rólegs  fjölskyldulífs  heima  hjá  Öldu.  Á  síðustu  opnu 

bókarinnar liggur Alda á vinstri síðu með tuskudýrinu Dínó en heimiliskötturinn er á hægri 

síðu á smærri mynd með sitt eigið tuskudýr milli loppanna. Myndin ein gefur lesandanum það 

til kynna að kötturinn eigi líka sinn ímyndaða vin.  

Þorvaldur Þorsteinsson og Skilaboðaskjóðan

Varla er hægt að fjalla um myndskreytingar í íslenskum myndabókum án þess að fjalla um 

Skilaboðaskjóðuna82. Í  Raddir barnabókanna fjallar Jón Yngvi Jóhannsson um myndskreyt-

ingu og textatengsl Skilaboðaskjóðunnar. Ég ætla ekki að fara eins djúpt í hverja opnumynd 

fyrir sig líkt og hann gerir heldur aðeins fjalla um það helsta sem hann nefnir.

Í upphafi greinar sinnar veltir Jón fyrir sér því hvort að ævintýraskógurinn sé okkar 

innstu myrkur og þar fáum við svörin við því hver við erum og hvað við viljum verða. Hann 

spyr hvort að gömul ævintýri geymi lykla að sálarlífi okkar og þróun þess.83 Jón telur ævin-

týraskóginn vera stað þar sem við uppgötvum okkur sem lesendur. Mörkin milli ævintýra-

skógarins og raunveruleikans eru ekki alltaf ljós og um það fjalli einmitt Skilaboðaskjóðan.84  

Í  Skilaboðaskjóðunni eru nokkrar hliðarsögur af smáum íbúum skógarins. Á mynd-

skreytingum má sjá músafjölskyldu við leik og störf, kött á veiðum og fugla róla sér. Mynd-

skreyting er vel nýtt til að fá lesandann til að fletta áfram. Á vinstri síðu er umhverfið „kyrrt“, 

aðallega texti og ýmis smádýr. Á hægri síðu eru aðalpersónur á leið yfir  á næstu opnu og 

yfirleitt meiri spenna í myndskreytingu. Sömu aðferð er beitt með textann. Lokalínan hægra 

megin á síðu hvetur mann til að fletta áfram og fá að vita meira.85

Á annarri opnu má sjá útlínur Nátttröllsins milli trjánna. Í forgrunni eru Maddamamma og 

Dreitill að ræða Nátttröllið. Tré skógarins setja upp skelfingarsvip en aðrir verða þess ekki 

varir (mynd nr. 15). Með því að birta Nátttröllið er lesandinn orðin meðvitaður um tilvist þess 

í bókinni.86 
82 Þorvaldur Þorsteinsson 1997
83 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:137
84 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:137
85 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:139
86 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:140
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Mynd nr.15 Skilaboðaskjóðan

Á opnu þrjú tilkynnir Putti Möddumömmu að hann ætli að lokka Nátttröllið út í sólina 

svo það verði að steini. Maddamamma heldur nú síður og segir að það sé nóg að lesa um 

ævintýri í bókum. Það reynist þrautin þyngri fyrir Möddumömmu að standa á þessari skoðun 

sinni þegar á líður. Flestar aukapersónur bókarinnar eru kunnar ævintýrapersónur og því verða 

mörkin sífellt óljósari fyrir Möddumömmu.87

Þegar Nátttröllið klófestir Putta er sjónarhornið þannig að það virðist gnæfa yfir les-

andann. Putti sjálfur er sýndur aðeins að hluta neðst á síðu. Hægra megin á opnunni er haldið 

áfram að gera mikið úr stærð tröllsins og aðeins fætur þess sýndir þramma til hægri. Neðst á 

myndinni hleypur Snigill njósnadvergur, agnarsmár í samanburði við tröllið, í humátt á eftir 

því .88 

Opnumyndin þegar Putti er frelsaður sýnir Nátttröllið æða út í sólina hamstola af bræði. Allir 

skógarbúar flýja af hólmi til hægri nema Maddamamma sem býður því ein birginn. Atburða-

rásin er hröð á þessari opnumynd og því lítill texti. Á næstu opnu er Nátttröllið orðið að steini 

og atburðarrásin hefur róast. Til að undirstrika hversu meinlaust tröllið er orðið, hafa mýs gert 

87 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:141
88 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:144
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sér holu í stórutánni á því. Hægra megin á sömu opnu er það aftur sýnt en nú aðeins sem lítil 

skuggamynd í bakgrunni.89

Ég tel Þorvaldi takast sérlega vel upp við gerð texta og myndskreytingar bókarinnar. 

Textinn er alltaf í góðum takti við myndskreytinguna. Kannski mætti gagnrýna bókina fyrir 

staðalímyndir því íbúar Vondakastala eru svo sannarlega ófríðir. Á móti mætti þá auðvitað 

spyrja  hvort  sagan  hefði  þá  ekki  misst  marks  ef  vonda  stjúpan  og  nornin  hefðu  verið 

forkunnarfagrar? 

Rýni Jóns Yngva leiðir í ljós að Þorvaldur er vel meðvitaður um þá túlkunarmöguleika 

sem myndabókin býður upp á. Þegar ég skoðaði bókina sjálfur, þá sá ég einungis atriði sem 

studdu athugun Jóns. Sem dæmi um smáatriði sem Jón nefndi ekki er að á opnu þrjú þar sem 

Putti tilkynnir Möddumömmu að hann ætli að leggja Nátttröllið af velli eru nokkur atriði sem 

lýsa baráttuanda Putta. Vinstra megin á opnu standa mýsnar vígbúnar með boga og örvar en 

Putti sjálfur stendur upp á stól og lyftir gafflinum sínum líkt og sverði. Á hægri síðu er mynd 

af Rauðhettu á leið út í skóg fyrir ofan rúmið hans Putta. Rauðhetta yfirgefur öruggt heimilið 

en bak við tré bíður úlfurinn átekta. Myndina tel ég gefa fyrirheit um það sem koma skal; 

Putti yfirgefur heimilið sitt um nóttina og lendir í klóm Nátttröllsins. Á nær hverri síðu tel ég 

að megi finna smáatriði  sem styðja  textann og auka vídd bókarinnar.  Bókin vex því með 

hverri skoðun.

Kápumynd sýnir flestar persónur sögunnar og er skilaboðaskjóðan sjálf sem er vendi-

punkturinn í sögunni í forgrunni. Á saurblaði mynda há tré ramma um nafn bókarinnar. Saur-

blaðið minnir helst á hlið sem býður mann velkominn inn í ævintýrið. Á bakhlið bókarinnar er 

mynd  af  brosandi  skilaboðaskjóðunni  með  litlu  aukapersónurnar,  mýsnar  tvær,  sitt  hvoru 

megin við sig. Myndir innan á kápu eru af smádýrum skógarins og er það í samræmi við inn-

hald bókarinnar.

89 Jón Yngvi Jóhannsson 1999:148-149
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Gunnar Karlsson 

Fyrstu  bækurnar  sem Gunnar  myndskreytir  eru  bækurnar   um Sollu  Bollu.  Tekst  honum 

ágætlega að bæta þar við texta Elfu Gísladóttur. Því næst myndskreytir hann tíu smábækur um 

Snuðru og Tuðru snemma á tíunda áratugnum. Þær systur eru prakkarar og hæfa því skrípa-

myndir Gunnars efninu vel.90

Gunnar hefur verið iðinn við að myndskreyta barnabækur en sú bók hans sem hvað 

merkilegust þykir er  Litli  skógarbjörninn  sem kom út 1992. Textahöfundur bókarinnar er 

Illugi Jökulsson. Sagan segir  frá bangsaskinni sem lendir í hremmingum þegar hann hrekst 

að heiman. Gunnar vísar í menningu okkar með trúarlegum skírskotunum í bókinni. Kross 

birtist nokkrum sinnum í myndskreytingunni. Stundum sem skuggi eða ljós en einnig sem 

rjáfur í húsi. Upp í þetta rjáfur klifrar bangsinn þreyttur og einmanna í lok bókarinnar. Líta 

má á að Gunnar sé þarna að sýna bangsann sem Jesúgerving og að bangsinn sé í hlutverki 

píslarvotts sem fórnar sér fyrir fjöldann.91 

  

Halldór Baldursson 

Myndabókina Dýr myndskreytir Halldór á ákaflega fjölbreyttan hátt. Bókin inniheldur fjórar 

sögur sem allar fjalla um dýr. 92 Ég tel litskrúðugu heilsíðu og opnumyndir hans vera aðals-

merki bókarinnar. Sumar myndanna gætu staðið sem listaverk einar og sér (mynd nr. 16 á 

næstu síðu).

Á Bókmenntavefnum má finna umfjöllun Úlfhildar Dagsdóttur um myndskreytingu 

Halldórs í bókinni Dýr. Þar segir meðal annars: 
Hér má einnig sjá dæmi um hvernig myndir og 
myndlýsingar  auðga  texta  og  bæta  við,  því 
myndir  Halldórs  Baldurssonar  eru  í  einu  orði 
sagt frábærar. Kómískur og ofurlítið skældur stíll 
hans  passar  fullkomlega  við  þennan  finnska 
húmor og hann leikur  sér  á  skemmtilegan hátt 
með  myndabókaformið,  því  hér  birtast  ýmist 
glæsilegar heilsíðumyndir í lit og öllu einfaldari 
teikningar  (oft  írónískari)  í  bland  við  örstuttar 
myndasögur  og  allskonar  smáinnskot  í  mynd-
rænu formi.93

90 Margrét Tryggvadóttir  1999:62-63
91 Silja Aðalsteinsdóttir 2006:370
92Appelgren og Halldór Baldursson 2005
93 Úlfhildur Dagsdóttir 2005
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Á bls. 14-17 lenda naggrísinn og eðlan greinlega í vandræðum þar sem þau kútveltast á milli 

blaðsíðna og eru sýnd margsinnis. Enda fer það svo að á opnumynd á bls.18-19 eru þau í gini 

slöngunnar.94 

Á kápumynd  má m.a.  sjá  kiljur  með vestrahetjunni  Morgan Kane og plötuumslag 

Saturday Night Life innan um gamla búslóð. Litlar líkur eru á að börn þekki þessa titla en ég 

tel þetta gefa bókinni aukna vídd og sennilegra umhverfi, þar sem þessir titlar eru trúlega í 

mörgum geymslum  landsmanna.  Ég  álít  Halldór  sérstaklega  frumlegan  í  myndskreytingu 

bókarinnar og óhræddan að brjóta upp formið. 

Mynd nr. 16 Dýr.

Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar 95 segir frá prinsessu 

sem er lokuð í turni og bíður þess að vera bjargað af prins. Sagan hefur oft verið sögð áður á 

einn eða annan hátt en myndskreyting Halldórs Baldurssonar gerir það að verkum að lesand-

inn upplifir alveg nýja og ósagða sögu. Texti bókarinnar segir hefðbundið ævintýri en myndir 

bókarinnar sýna þveröfuga mynd. Á opnu tólf sést hugrakki prinsinn fimm sinnum áður en 

hann lendir í klónum á prinsessunni. Drekinn les tímarit sem flestir Íslendingar þekkja á opnu 

ellefu. Ég álít myndir bókarinnar gera það að verkum að hinn fullorðni lesandi skemmtir sér 

jafnvel og barnið þar sem þær eru fullar af húmor og ádeilu á kynjahlutverkin. Myndskreyt-

ingu á borð við þá er finna má í Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum  

hennar er einmitt vel til þess fallin að brjóta upp þann ákveðna ramma sem ævintýrin eru oft 

sett í. Prinsinn þarf ekki að vera glæsilegur og hugrakkur. Prinsessan þarf ekki að vera prúð, 

fögur og tágrönn (mynd nr. 17 á næstu síðu). 

          

94 Appelgren og Halldór Baldursson 2005:14-19
95 Margrét Tryggvadóttir og Halldór Baldursson 2006
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Mynd nr. 17 Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar.

Björk Bjarkadóttir

Björk Bjarkardóttir hefur myndskreytt töluvert af bókum í seinni tíð og ætla ég að greina þrjár 

þeirra. Leyndarmálið hennar Ömmu fjallar um Óla og ömmu hans sem býr upp á lofti. Flestir 

halda að amman sé bara venjuleg amma en þau eiga sér leyndarmál.  Á næturnar klófestir 

amman ræningja  og  flýgur  um himininn.96 Útlit  persónanna í  bókum Bjarkar  minnir  mig 

óneitanlega á þær sem finna má í bókum Ole Lund Kirkegaard. Myndirnar eru litskrúðugar og 

greinilega vandað til verks við gerð þeirra. Björk notar letur til að túlka umhverfishljóð líkt og 

sírenuvæl og mas barnanna. Texti bókarinnar er í góðum takti við myndskreytinguna að mínu 

mati. Ég tel þó athyglisvert að þrátt fyrir að amman sé ákaflega óhefðbundin þá eru bófarnir 

teiknaðir eftir staðalímyndinni. Þeir eru heldur ófrýnilegir og í röndóttum peysum. Einnig má 

sjá að Óli  á aðeins „strákaleikföng“.  Stelpurnar sippa í  frímínútunum en strákarnir sparka 

hinsvegar  bolta.  Tel  ég  þetta  vera  vankanta  á  myndskreytingu  bókarinnar.  Kannski  hefur 

Björk kosið að halda þessum staðalímyndum og kynjahlutverkum til þess að undirstrika það 

hversu amman er óhefðbundin? Á bakhlið bókarinnar má sjá bófanna fljúga yfir húsþökunum 

með lögreglumann á hælunum. Álít ég þetta gefa rangar upplýsingar um innihald bókarinnar 

þar sem þessar persónur eru ófleygar með öllu í frásögninni.

Amma fer í sumarfrí er framhald af Leyndarmálið hennar Ömmu. Í þetta sinn fer amman til 

útlanda með Óla og lenda þau í ýmsum ævinýrum.97 Myndskreyting og birting á texta er með 

96 Björk Bjarkardóttir 2003
97 Björk Bjarkardóttir 2006
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sama sniði  og í  fyrri  bókinni.  Leturgerð  breytist  þegar  áhersluatriði  koma í  texta.  Tel  ég 

stundum jafnvel að þessi aðferð sé ofnotuð í textanum og missi því marks. Til samanburðar 

má nefna margar bækur Áslaugar Jónsdóttur þar sem þessi aðferð er notuð hóflega.

Á fyrstu opnu er amman búin að rota heilt bófagengi. Ég tel að ofbeldi í myndasögum 

fyrir börn sé varhugavert, jafnvel þó það sé sett fram á gamansaman hátt. Á opnu átta má sjá 

austurlenska ferðamenn. Ef sú opnumynd er skoðuð má sjá að hugmyndin um austurlenska 

ferðamanninn og myndavélina hefur  fengið sinn sess  í  myndskreytingunni  (mynd nr.  18). 

Einnig má sjá á lokaopnu bókarinnar þéttvaxna blökkukonu í rauðdoppóttum kjól. Við hlið 

hennar stendur hópur af austurlenskum ferðamönnum að munda myndavélarnar. Tel ég það 

eftirtektarvert að blökkukonan er eini kvenmaður bókarinnar sem telja mætti feitlagna. Mynd-

skreyting innan á kápu sýnir ýmsa smáhluti sem finna má á ströndinni og álít ég það í fullu 

samræmi við sólarlandaferð Óla og ömmunnar. 

Mynd nr. 18  Amma fer í sumarfrí.
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Mamma er best fjallar um Tomma sem finnst gott að sitja í fangi mömmu sinnar en svo fær 

mamman kúlumaga og Tommi kemst ekki fyrir lengur og óskar sér þess að hann ætti nýja 

mömmu.98 Bókina tel  ég mun einfaldari,  bæði í  texta og myndskreytingu,  heldur en fyrr-

nefndar bækur Bjarkar. Það styð ég með því að textinn er minni og orðalag einfaldara. 

Á síðum bókarinnar er einnig minna að gerast. Á kápumynd er Tommi umkringdur 

þeim dýrum sem hann ímyndar sér í móðurstað. Innan á kápu eru ótal hjörtu í röðum en sagan 

fjallar einmitt um ást Tomma á móður sinni sem snýst upp í eigingirni þegar hann fær ekki að 

eiga hana einn. Á opnu tvö er Tommi óhamingjusamur og sýndur aðeins að hluta til neðst á 

síðu. Tel ég þar Björk takast vel að sýna tilfinningar hans með myndskreytingu. Allar dýra-

mömmurnar sem Tommi hittir fyrir í sögunni eru með stór augnhár, bera skart, smátöskur eða 

eru að færa björg í bú. Er það mitt mat að reyna hefði mátt að fara aðra og óhefðbundnari leið 

í túlkun á móðurhlutverkinu. 

Halla Sólveig Þorgeirsdóttir

Fallegi flughvalurinn og sagan af litla stjörnukerfinu fjallar um flughval sem býr í Hvalfirði 

og heimsækir börn  á  kvöldin og hugar að líðan þeirra. Hvalurinn heimsækir systkinin Stein 

og Rósu eitt kvöldið þegar þau geta ekki sofnað og flýgur með þeim um himingeiminn. Á 

meðan flugferðinni stendur segir hvalurinn þeim söguna af því hvernig mennirnir fengu hár á 

höfuðið.99 Sólveig rammar söguna sem hvalurinn segir inn í bókarform í myndskreytingu og 

tel ég þannig takast ágætlega að gera söguna að „sögu innan í sögu“. Á saurblaði er lítil mynd 

af hvalnum að lesa í vængjaðri bók og gefur hún fyrirheit um innihald bókarinnar. Sagan á sér 

stað um hávetur á Íslandi og tel ég það ekki algengt í íslenskum myndabókum. Á síðustu opnu 

bókarinnar er eingöngu lítil mynd af glugga sem sýnir stjörnubjartan himinn. Hægri síðan er 

auð og gefur það lesanda tilfinningu fyrir góðum endi. Innan á kápu bókar eru ótal hvalir 

teiknaðir á hafbláum grunni. 

Engill í vesturbænum segir frá Ask sem býr einn með móður sinni í blokk í vestur-

bænum. Bókin er full af stuttum sögum sem tengjast þó allar ef heildarmyndin er skoðuð. 

Þetta er í raun þroskasaga drengs sem er að upplifa fyrstu unglingsárin og svo samskipti hans 

við fjölskyldu sína og persónur sem búa í stigagangi blokkarinnar.100

98 Björk Bjarkardóttir 2005
99 Ólafur Gunnarsson og Halla Sólveig Þorgeirsdóttir 1999
100 Kristín Steinsdóttir 2002
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Texti bókarinnar er eftir Kristínu Steinsdóttur. Myndir bókarinnar samanstanda af teikningum, 

ljósmyndum, klippimyndum, málaralist og allskyns letri sem látið er flæða yfir myndirnar. Ég 

tel bókina uppfulla af táknmyndum sem fullorðnir lesa öðruvísi í en börnin. 

Í  kaflanum Turnar  er  myndskreyting  og  texti  sem  ég  tel  vísa  í  hryðjuverkin  11. 

september. Askur hrekkur upp af svefni og heldur að flugvél hafi flogið á Hallgrímskirkju. 

Ósjálfrátt fer maður að hugsa til fréttamyndanna af árásinni á Tvíburaturnanna og þau áhrif 

sem þær hafa haft  á börn.  Ég tel  það óvenju mikið hugrekki  af höfundum bókarinnar að 

endurspegla raunveruleikann og viðkvæmt ástandið sem ríkti á þessum tíma í barnabók. 

Í kaflanum Rennilás finnur Askur fyrir kvíða og á erfitt með að sofna. Myndskreyt-

ingin þar sýnir ótal fiðrildi fljúga úr maga hans, röndótt líkt og ótamdir sebrahestar. Þar álít ég 

Höllu takast vel að túlka þá kitlandi tilfinningu sem kvíðinn stundum veldur. Í lok bókarinnar, 

þegar Askur er sáttur og glaður eru bjartir litir allsráðandi og allt glóir hamingju, meira að 

segja eldhúsinnréttingin!

Hver étur ísbirni? fjallar um rituungann Rissu sem þreyir  þorrann við vesturströnd 

Grænlands. Rissa ákveður að leggja upp í langferð með vinkonu sinni Skeglu og reyna að 

finna ísbirni.101 Framan á kápu er mynd af rostungi. Tel það gefa svolítið villandi mynd af 

innihaldi sögunnar. Aðeins einu sinni er minnst á rostung í sögunni og hefur hann engin áhrif 

á  framvindu sögunnar.  Texti  er  stundum ritaður  inn á  myndskreytingu.  Er  megintexti  og 

myndskreyting í góðu samræmi. Textinn er frekar mikill en á móti kemur að mikið er um 

smáatriði  í  myndskreytingum  til  að 

skoða.  Sagan  fjallar  að  hluta  til  um 

fæðukeðjuna og vangaveltur um hana. 

Er athyglisvert að sjá ísbjörn drepa sel í 

myndasögu fyrir börn og ber það vott 

um dirfsku myndskreytis að sýna gang 

náttúrunnar á svona opinskáan hátt. Er 

Halla  óhrædd  að  sýna  blóð  selsins  í 

snjónum (mynd nr. 19).

                                                                  Mynd nr. 19 Hver étur ísbirni?

Gunnella
101 Kristín Steinsdóttir og Halla Sólveig Þorgeirsdóttir 2006
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Hænur eru hermikrákur kom út 2005. Fjallar bókin um nokkrar íslenskar ráðagóðar konur og 

viðbrögð þeirra við því þegar hænurnar þeirra hætta að haga sér eins og hænur.102 Kápu bókar-

innar  tel  ég  hafa  skemmtilegt  heildarútlit.  Á  framhlið  bókar  má  sjá  eina  konuna  ásamt 

nokkrum  hænum.  Sömu  uppstillingu  má  sjá  á  bakhlið  bókar  en  þá  séð  aftan  á  hnakka 

konunnar og hænsnanna. Kápan er rauð að innan en mikið er af rauðum lit í myndum bókar-

innar.  Sögusviðið  er  Ísland og einkennist  myndskreyting  Gunellu  af  sterkum,  björtum og 

fallegum litum. Húsþökin eru fagurrauð og himininn blár. Konurnar eru allar heldur bústnar 

en  afskaplega  léttar  á  sér  við  leik  og  störf  (mynd  nr.  20).  Þessa  mótsögn  álít  ég  virka 

skemmtilega í myndum bókarinnar. Birtan og góðvildin í texta og myndum bókarinnar hrífur 

mann einnig með sér. Þrátt fyrir að eitthvað bjáti á þá taka konurnar öllum vanda með bros á 

vör og leysa hann með samstilltu átaki. Í myndum bókarinnar er lítið um smáatriði og engar 

hliðarsögur. Textinn er því í góðu samræmi við myndskreytingu; bæði stuttur og hnitmiðaður.

Mynd nr. 20 Hænur eru hermikrákur.

102 McMillan og Gunella 2005
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Umræða

Aðferð

Sú aðferð sem ég notaði til að fá svar við rannsóknarspurningu minni var hvorki flókin né há-

vísindaleg. Með lykla Moibeusar til hliðsjónar fletti ég myndabókum. Einnig notfærði ég mér 

viðmiðunarreglur úr bókinni Children´s Literature in the Elementary School (1989). 

 Um sumar bækurnar hafði þegar verið fjallað í greinum og bókum. Studdist ég við þá 

umfjöllun þegar það átti við en reyndi þó alltaf að bæta við mínu persónulega mati. Við val á 

myndabókum er ekki hægt að neita því að þær bækur sem höfðu áhrif á mann sjálfan sem 

barn áttu greiðan aðgang. Flestar nýrri bókanna í þessari rannsókn minni eru verðlaunabækur. 

Flestir höfundanna hafa hlotið einhver verðlaun á ferlinum. Ástæða þess að ég fór þá leið að 

velja nær eingöngu verðlaunabækur eða bækur sem höfðu hlotið mikla athygli, var sú að ég 

var að leita að bókum sem endurspegluðu þróunina. Taldi ég að nýjungar í framsetningu og 

frumleg efnistök væri helst að finna í þessum bókum. Einnig varð ég að reyna að setja mér 

einhvern ramma og nær útilokað að ætla að fjalla um allar útgefnar myndabækur í ritgerð sem 

ekki er stærri í sniðum.

Helstu myndskreytar og höfundar

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar, þegar myndir í íslenskum barnabókum fóru að birtast 

í fyrsta sinn, voru sárafáir myndlistarmenn sem nýttu sér myndskreytingar barnabókinni til 

framdráttar. Í rauninni tel ég Mugg hafa verið þann eina sem sá og notfærði sér möguleikana 

sem þetta form býður upp á. Dimmalimm gæti allt eins hafa verið skrifuð á síðustu tíu árum, 

svo framsýnan tel ég Mugg hafa verið.

Á öðrum og þriðja áratug seinustu aldar virðist lítið koma út af myndskreyttum barna-

bókum. Helst hefur það verið Tryggvi Magnússon sem sá um myndskreytingar barnabóka á 

þessum áratugum. Myndskreyting bókanna virðist oftar en ekki hafa verið til skrauts og lítið 

hugsað um samspil mynda og texta.

 Það er ekki fyrr en Nína Tryggvadóttir  kemur fram á sjónarsviðið rétt fyrir  miðja 

síðustu öld að myndabókin fær aftur á sig það form sem hún er í í dag. Nína var mínu mati 

ekki aðeins góður myndskreytir og textahöfundur heldur einnig óhrædd við að tjá sig um við-

kvæm málefni í bókum sínum. 

Í ritgerðinni hljóp ég hratt yfir sögu til að byrja með og ákvað þess í stað að beina 

sjónum mínum helst að bókum síðustu tveggja til þriggja áratuga. 
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Gylfa Gíslason tel ég vera frumkvöðul í að nota teiknimyndasöguformið með góðum árangri. 

Alli Nalli og tunglið (1976) er dæmi um vel heppnaða útfærslu á því. Seinna endurtekur hann 

leikinn með bókinni Sálin hans Jóns míns (1992).

Sigrún Eldjárn myndskreytir bækur sínar á gáskafullan hátt. Mikið líf er á síðum bóka 

hennar og birtast þar furðuverur úr ýmsum áttum. Hún er fyrst til að vera með hugsana- og 

talblöðrur í myndum sínum. Álít ég að Gylfi Gíslason hafi verið að gera svipaða hluti í mynd-

skreytingum sínum. Sigrún er einnig fyrst til að hafa persónur af ólíkum kynþáttum í bókum 

sínum. 

Brian  Pilkington  myndskreytir Ástarsaga  úr  fjöllunum  (1981)  eftir  Guðrúnu 

Helgadóttur á mun hispurslausari hátt heldur en fólk átti að venjast í  barnabókum. Mynd-

skreyting hans ætti þó ekki að særa blygðunarkennd nokkurs manns í dag. Brian Pilkington 

hefur haldið tryggð við íslensku tröllin og haldið áfram að þróa þau. Í nýjustu bókum hans 

hefur hann verið að skapa sér-íslenska tröllamenningu. Einnig hefur Brian lagt mikla rækt við 

að kynna íslenska náttúru í bókum sínum.

Áslaugu Jónsdóttur,  Björk  Bjarkadóttur  og Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur  tel  ég vera þær 

konur sem hvað iðnastar hafa verið við myndskreytingar síðustu tíu árin. Þær hafa þó geró-

líkan stíl  og virðast  vera óhræddar við að gera tilraunir  í  myndskreytingum sínum. Björk 

vinnur bækur  sínar ein,  meðan Áslaug og Halla  Sólveig hafa verið í  samstarfi  við texta-

höfunda. Áslaug hefur þó einnig sýnt að hún er fær um að skrifa góðan texta í bókum sínum 

Eggið (2003) og Gott kvöld (2005).

Halldór  Baldursson hefur komið fram með skemmtilegar  nýjungar á síðustu árum. 

Myndir  hans eru yfirleitt  kómískar  og framsetningin  höfðar  jafnt  til  barna sem fullorðna. 

Sagan af undurfögru prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar (2006) er dæmi um hvernig 

myndskreyting getur snúið sögunni á hvolf og upplifunin af dæmigerðu ævintýri verður allt 

önnur en ella.

Niðurstöður

Það virðist vera að útgáfa íslenskra myndskreyttra barnabóka hafi tekið kipp á síðustu árum. 

Æ fleiri listamenn takast á við myndabókina. Myndlistarfólk hefur yfirleitt gott auga fyrir 

myndskreytingunni og er myndbygging og litasamsetning oftast góð. Ég tel hinsvegar ekki 

öllum gefið að láta myndir sínar vinna vel með textanum. Stundum mátti sjá framfarir með 

hverri bók. Vil ég nefna sem dæmi bækur Áslaugar Jónsdóttur. 
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Fyrstu bækurnar sem hún myndskreytir eru smekklega unnar en bæta litlu við texta og eru 

heldur tilþrifalitlar. Síðustu bækur Áslaugar tel ég mun áhugaverðari og hafa þær hlotið verð-

skuldaða athygli.

Bækur  dagsins  í  dag  hafa  mun  blandaðri  tækni  heldur  áður  útgefnar  bækur. 

Klippimyndir,  ljósmyndir og jafnvel þurrkaður gróður birtist í nýrri bókum á meðan hefð-

bundnari leið hefur verið farin hér áður fyrr.  Nægir að bera saman  Ástarsaga úr fjöllunum 

(1981) og  Einu sinni var raunamæddur risi (1995) máli mínu til stuðnings. Listamennirnir 

virðast þó ekki tileinka sér eitt ákveðið form til frambúðar. Flestir þeirra eru tilbúnir til að 

reyna eitthvað nýtt ef frásögnin kallar á það.

Annað sem kom í  ljós  við rannsókn mína  er  að  myndskreytum hættir  til  að sýna 

staðalímyndir og kynjahlutverk í bókum sínum. Ég velti því fyrir mér hvort þeir gerðu þetta 

meðvitað og þetta þjónaði ákveðnum tilgangi í sögunni? Í fljótu bragði fékk ég ekki séð nauð-

syn þess að fara þessa leið. Virtist þetta vera algengt í nokkrum bóka Bjarkar Bjarkadóttur og 

tel ég þetta vera lýti á annars vel gerðum bókum hennar. Sigrún Eldjárn hefur aftur á móti 

alltaf verið óhrædd við að láta persónur bóka sinna stíga út fyrir ramma þess hefðbundna. Í 

ljósi þess að margar bækur hennar eru fantasíur á hún líklega auðveldara með að tefla fram 

óhefðbundnum kynjahlutverkum.

Notkun táknmynda hefur aukist síðustu tvo áratugi.  Litli skógarbjörninn  (1992) sem 

myndskreytt  er  af  Gunnari  Karlsyni  er gott  dæmi um myndabók sem sýnir  nokkrar tákn-

myndir. Annað dæmi sem ég kýs að nefna er  Engill í vesturbænum  (2002) myndskreytt  af 

Höllu Sólveigu Þorgeirsdóttur. Við lestur bókarinnar sá ég ótal atriði sem gáfu henni aukna 

vídd og gerðu hana margræðari en ella. 

Heildarútlit  bóka  var  í  flestum tilfellum gott.  Kápumynd  gaf  þó  stundum villandi 

skilaboð til lesanda. Sem dæmi má nefna kápumynd bókarinnar Hver étur ísbirni? (2006) sem 

sýnir stóra mynd af rostungi sem kemur mjög lítið við sögu. Ætla má að nær hefði verið að 

sýna einhverja aðalpersónuna. Myndir innan á kápu voru oftar en ekki síendurteknar smá-

myndir  sem  tengdust  gjarnan  þema  bókarinnar.  Ef  mikið  var  flogið  um himingeiminn  í 

sögunni þá voru gjarnan sýndar stjörnur á bláum grunni svo dæmi sé tekið. Ef inntak bókar-

innar  var  ást  þá  var  myndskreyting  hjörtu  á  rauðum  grunni.  Virðast  flestir  íslenskir 

myndskreytar vera meðvitaðir um gildi þess að bókin hafi gott heildarútlit.

Það kom mér töluvert á óvart hversu myndskreyting barnabókanna er á fárra höndum 

þrátt fyrir aukinn markað hérlendis. Vissulega hafa fleiri myndlistarmenn tekist á við formið 

eins og áður sagði en þegar horft er á bókalista þá sér maður sömu nöfnin aftur og aftur. Það 

sem einnig er eftirtektarvert er hversu stór hluti bæði texta og myndahöfunda eru konur. Hvað 
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veldur því, er spurning sem vert væri að rannsaka. Er ástæðan sú að karlmenn telja mynda-

bókaformið fyrir  neðan virðingu sína? Telja karlmenn sig ekki færa um að fjalla um þau 

„mjúku“ málefni sem svo oft eru til umfjöllunar í myndabókum? Ég tel að með aukinni þátt-

töku karla í myndskreytingum barnabóka komi fram nýjar hliðar og aðrar nálganir. Halldór 

Baldursson er gott dæmi um myndskreyti sem er óhræddur við að fara nýjar leiðir.  Vísa ég í 

umfjöllun mína um myndskreytingar hans máli mínu til stuðnings.

Ég veitti því eftirtekt að karlmenn virðast oftar eingöngu myndskreyta sögur en lítið er 

um að þeir semji eingöngu texta og konur myndskreyti. Einnig virðist lítið um að karlmenn 

sjái alfarið um gerð myndabóka. Hvað veldur þessu er ekki gott að segja.

Það sem verðugt  væri að skoða í  framhaldi  af  þessari  ritgerð er  hvort  barnabóka-

höfundar nálgist myndabókaformið á ólíkan hátt eftir aldri, kyni og jafnvel upprunalandi. Það 

væri  einnig forvitnilegt að bera saman höfund sem væri að taka sín fyrstu  skref  og þann 

höfund sem hefur fengist við myndabækur síðustu tuttugu til þrjátíu árin.

Við  kjör  á  verðlaunabókum er  ekki  að  mér  vitandi  leitað  álits  lesendanna  sjálfra, 

þ.e.a.s. barnanna. Börn eru óvægin þegar kemur að gagnrýni á bækur. Mín reynsla er sú að 

þau missa fljótt áhugann ef bókin gerir litlar kröfur til þeirra eða er óáhugaverð. Í ljósi þess 

væri verðugt verkefni að halda skráningar yfir umræður eftir lestur bókar. Þar væri hægt að 

skrá vangaveltur barnanna og mat þeirra á bókinni. Með þeim hætti væri hægt að sjá hvaða 

efni höfðaði helst til barnanna og á hvaða hátt þau túlka myndir og texta frábrugðið þeim full-

orðnu.

Hæfni mín til  að skoða og rýna í  bækurnar jókst með tímanum. Þegar á leið urðu 

lyklar Moebiusar auðveldari í  notkun. Það kviknaði hjá mér áhugi á að rannsaka hlutverk 

kynja í myndskreytingum og birtingu staðalímynda. Það var nokkuð sem ég hafði lítið velt 

fyrir mér fram að þessu. Aukin umræða um þau mál gerði mann gagnrýnni á nýrri bækurnar.

Lyklar Moebiusar reyndust  mér vel. Þeir voru aðalverkfæri mitt og án þeirra hefði 

gengið illa að fá svar við rannsóknarspurningunni. Þeir eru ekki flóknir í notkun og auðvelt að 

læra á þá. Gætu þeir t.d. gagnast kennurum, bókasafnsfræðingum og bókaútgefendum í starfi. 

Annað umhugsunarefni er hvort ekki ætti að kynna lyklana fyrir grunnskólabörnum og jafnvel 

leikskólabörnum.  Kennsla  í  greiningu  myndabóka  gæti  verið  hluti  af  myndlistarkennslu  í 

grunnskólum. Börn yrðu þá gagnrýnni á myndabækur en jafnframt myndi myndabókin birtast 

þeim á annan hátt.
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Helstu gallar rannsóknarinnar voru hversu erfitt aðgengi var að fræðigreinum. Ég komst að 

því að lítið hefur verið skrifað um myndskreytingar í íslenskum barnabókum. Greinahöfund-

arnir voru einnig oft þeir sömu og niðurstaðan því heldur einsleit. Greinarnar voru allar ritaðar 

af konum. Tel ég það ekki vera annað en til marks um áhugleysi eða þekkingarleysi  karl-

manna á efninu.

Lokaorð

Í þessari ritgerð hef ég aðeins skoðað lítið brot af íslenskum barnabókum. Hef ég grun um að 

einhverjir gullmolar hafi orðið eftir í hillum bókasafnanna. Til að ná að komast yfir að skoða 

allar myndskreyttar íslenskar barnabækur yrði að þrengja rannsóknina enn frekar og taka fyrir 

einn flokk myndabóka í einu. Það má segja að það eitt séu áhugaverðar niðurstöður. 

Á hverju ári koma út fjölmargar myndabækur eftir íslenska höfunda. Greinilegt er að 

metnaðurinn eykst með hverju árinu. Frumleiki og tilraunastarfsemi verður sífellt algengari í 

myndskreytingum og textasmíði. Myndabækur endurspegla lífið og tilveruna en sýna okkur 

jafnframt hlutina í nýju ljósi. Á meðan svo er njóta börnin góðs af afurðunum...og kannski við 

hin líka.
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