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Útdráttur  
 

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar eru áhrif súrrealismans á tísku, þá er átt við fatatísku og 
það sem henni fylgir. Notuð eru þrjú megin atriði til að greina áhrifin og gera þeim skil; 
blætisdýrkun konunnar, órar og auglýsingar, Elsa Schiaparelli og efnisbyltingin. Það hefur 
mikið verið fjallað um súrrealismann í sambandi við Elsu Schiaparelli og hennar áhrif á 
tískuna en mig langaði til að kafa dýpra og reyna að komast aðeins undir yfirborðið á 
súrrealismastefnunni. Í upphafi ritgerðarinnar er gerð grein fyrir hugtökunum tveimur, tísku 
og súrrealisma í sitthvoru lagi. Í öðrum kafla er fjallað um stöðu konunnar innan stefnunnar, 
hvort hún sé einhver eða hvort að konan sé eingögnu skraut. Í þriðja kafla eru settar fram 
kenningar um áhrif súrrealismans á auglýsingar og hvernig það tengist inn í tískuiðnaðinn. 
Velt er upp ýmsum spurningum um heilindi stefnunnar og hvernig hún hefur þróast í gegn um 
árin. Í loka kaflanum er svo fjallað um Elsu Schiaparelli, hennar áhrif á tískuheiminn og 
áhrifin sem hún varð fyrir frá súrrealistum á borð við Salvador Dalí. Fjallað er um samstarf 
þeirra tveggja og síðan fatahönnuði í dag sem vísa beint í Schiaparelli. 

Í niðurstöðu ritgerðarinnar er svo dregin ályktun um súrrealismann, hvernig hann hefur breyst 
og hvaða framtíð hann eigi sér í okkar nútíma samfélagi. 



     

 

 

Formáli 
Þarna sat ég, í svo einbeittri fýlu að ég tók varla eftir umhverfinu. Ég man ekki hvaðan við vorum að 

keyra en leiðin lá til Figueras og ég hafði sko ekki ætlað mér að fara með. Ég var þrettán ára og hafði 

miklu meiri áhuga á Ricardo, barþjóninum á sundlaugabarnum á fjögurra stjörnu pakkahótelinu okkar, 

heldur en „einhverri heimskulegri menningarferð!“  Ricardo var líka svo afar sætur, með sólbrúna 

húðina og ljósu strípurnar í svarta hárinu og svo bauð hann mér upp á eins mikið „coce light“ og ég gat 

í mig látið. Við hlutum að vera ástfangin! Ekki möguleiki að ég gæti farið frá honum í heilan dag.“ 

Nei, mamma og pabbi, farið þið bara í þessa ferð ykkar, ég hef það gott við sundlaugina á meðan“. 

Hver í ósköpunum er líka tilgangurinn að fara í sólarlandaferð og eyða svo tímanum í bíl til að fara á 

safn?!   

Þau tóku vægast sagt illa í tillögu mína og ég var dregin frá ástinni minni og sett í bílinn: nú skildi 

troða smá menningu í andlitið á mér.  

Og við keyrðum og keyrðum um eyðimerkur Spánar og ég var í fýlu og yrti ekki á neinn alla leiðina. 

Þegar við loksins komum á leiðarenda fannst mér þessi litli bær ekki mjög tilkomumikill, þar var ekki 

einusinni strönd!  Ég gekk í humátt á eftir hópnum, dró lappirnar, með krosslagðar hendur og passaði 

mig að það skyni af mér hvað þetta væri ömurlegur bær. Hvað vorum við að labba upp þessa brekkur? 

Það var ógeðslega heitt og þau vildu fara í erfiðisgöngu?  

Loksins þegar við komum upp blasti við mér ótrúleg sjón: appelsínugul höll, þakin sætabrauði og risa 

eggjum. Hvaða undur var þetta? Ekki minnkaði áhugi minn þegar við komum inn, hæð eftir hæð og 

herbergi eftir herbergi af göldrum! Ég átti ekki til orð í eigu minni, hvað var að gerast? Þvílíkur 

draumaheimur.  Ég hefði viljað vera þarna að eilífu, enda atvikaðist það þannig að jafn erfitt sem það 

var að draga mig í þessa ferð, þá var erfiðara að draga mig út af safninu. Ég gat ekki hugsað mér að 

yfirgefa þennan kastala og fara aftur út í raunveruleikann.   

Ég og Ricardo skiptumst á nokkrum ástarbréfum eftir að ég kom heim, en hvolpaáhuginn dvínaði 

fljótt.  Eldurinn sem kviknaði á milli mín og herra Dalí brennur afturámót enn jafn heitt og þennan 

örlagaríka dag fyrir rúmlega áratug. 
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1 Inngangur 
Súrrealismi og fatahönnun hafa lengi verið mér hugleikin. Ég kynntist súrrealisma mjög ung, 

eins og segir í formála og heillaðist strax af hugmyndafræði og formi stefnunnar. Fatahönnun 

kom inn á sjónarsvið mitt stuttu síðar og hafa þessar tvær ástríður fylgt mér alla tíð síðan. Þess 

vegna fannst mér tilvalið að rannsaka hér tengslin á milli súrrealisma og fatahönnunar eða 

tísku. Það þarf ekki að rýna djúpt í verk súrrealistanna til að sjá að þeir voru helteknir af 

konunni, klæðum hennar og skarti. En af hverju er það? Hvaða áhrif hefur súrrealismi haft á 

tísku, hvaða áhrif hefur tíska haft á súrrealisma? Þegar ég fór að rannsaka þetta nánar fannst 

mér ýmislegt misjafnt koma í ljós um hetjur æsku minnar. Hér á eftir reyni ég að flokka þetta 

niður og skoða áhrif súrrealisma og tísku út frá þremur sjónarhornum: blætisdýrkun konunnar, 

órum og auglýsingum og samstarfi Elsu Schiapparelli við Salvador Dalí. Áhrif hennar á 

efnisbyltingu samtíma síns, má glögglega finna enn þann dagí dag. 

 

2 Súrrealismi og tíska 
Samkvæmt Alfræðiorðabókinni er orðið súrrealismi komið úr frönsku og þýðir, eitthvað sem 

er ofar veruleika. Súrrealismi er stefna í bókmenntum og myndlist sem kom fram í Frakklandi 

upp úr 1920 og spratt upp úr dadaisma og symbólisma, um að listin væri orðin of hefðbundin 

og kenningum Freuds um drauma og undirmeðvitundina. 1 

Orðið súrrealismi er í  daglegu tali notað ansi frjálslega. Orðið hefur færst frá sinni 

upprunalegu merkingu, sem var eins og áður sagði eitthvað sem er ofar veruleikanum, og er 

nú notað sem samheiti yfir næstum allt sem talið er skrítið eða óvanalegt á einhvern hátt. Það 

var André Breton, sem upphaflega tók orðið í sína þágu og aðlagaði það að stefnunni sem 

hann kallaði súrrealisma. 

  Það er erfitt að segja til um nákvæmlega hvar og hvenær súrrealisminn byrjaði, þó talið sé að 

orðið „súrrealískt“ hafi verið fyrst notað af ljóðskáldinu Guillaume Apollinaire, árið 19172, er 

                                                             
1 Íslenska Alfræðiorðabókin: P-Ö, Örn og Örlygur, Reykjavík, 1990, bls.349. 
2 Ruby Cohn, „Surrealism And Today's French Theatre“, Yale French Studies, 31, 1964, bls 159, sótt 18. desember 2011,  
http://www.jstor.org/stable/2929739 
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Súrrealista ávarpið látið marka upphaf stefnunnar. Markmið stefnunnar komu fram í ávarpi í 

París árið 1924, sem rithöfundurinn  André Breton birti, en hann var sjálfsskipaður faðir 

súrrealismastefnunnar.  

Í ávarpinu lýsir Breton súrrealisma sem :  

 Hrein sálræn sjálfvirkni þar sem menn setja sér að tjá- í mæltu máli eða skrifuðu, eða 
með einhverri annarri aðferð- raunverulega starfsemi hugsunarinnar. Skrásetning 
hugsunarinnar án nokkurrar stjórnar af hálfu skynseminnar, laus við allar 
fagurfræðilegar og siðferðislegar hugleiðingar.3 [...]Súrrealismi byggir á þeirri trú að 
til sé æðri raunveruleiki ákveðinna hluta sem áður hefur láðst að tengja saman, almætti 
draumsins og hlutlaust flæði hugsana. Hann hefur tilhneigingu til að eyðileggja, í eitt 
skipti fyrir öll, alla sálræna sjálfvirkni og nota svo sjálfan sig í þeim tilgangi að finna 
lausn á hinum helstu vandamálum lífsins.4 

Breton hafði lengi fundið fyrir hinni 

súrrealísku undiröldu sem hafði hingað til 

ólgað í laumi en var nú við það að velta 

bátnum. Orð Apollinaire og setning Isidor 

Ducasse : „Fallegt eins og tilviljanakennt 

stefnumót saumavélar og regnhlífar á 

skurðarborði“ ,úr hinu for-súrrealíska verki 

Söngur Maldorors, sem Ducasse samdi árið 

18685, voru hornsteinar stefnunnar sem var að mótast.  

Kenningar Freuds sem komu fyrst þýddar á frönsku á þessum tíma, höfðu gríðarleg áhrif á 

Súrrealistana.6 Undirmeðvitundin var fundin upp á þessum tíma, menn voru að stíga út úr 

líkamanum ef svo má að orði komast. Fólk var komið með nóg af þáverandi gildum og 

viðmiðum, þau voru orðin úrelt. Listamennirnir vildu kafa inn í dulvitundina og draumana og 

draga þá upp á yfirborðið, hlusta á „hina sönnu rödd okkar innra sjálfs“ 7 

                                                             
3 André Breton,  „Stefnuyfirlýsing Súrrealismans“, Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan. Benedikt Hjartarson þýddi. 
Ritstjóri Vilhjálmur Árnason, Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2001, bls. 420. 
4 Francois Baudot, Fashion and Surrealism, Assouline Publishing, New York,  2001, bls. 4. „Surrealsim is based on the 
belief in the superiour reality of certain forms of previously neglected association, in the omnipotence of dream, in the 
disinterested play of thought. It tends to ruin once andfor all other psychic mechanisms and to substitude itself for them in 
solving the principal problem of life.“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
5 Lautréamont [Isidore Ducasse] ; translated by Guy Wernham, together with a translation of Lautréamont's Poésies, 
Maldoror ( Les chants de Maldoror), New Directions, New York, 1946, bls. 263.  "beautiful as the chance meeting on a 
dissecting table of a sewing machine and an umbrella,"(þýtt af höfundi ritgerðar) 
6 Jennifer Mundy, Surrealsim desire unbound, Tate Publishing, London,  2001, bls. 12. 
7 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 11. „The true voice of our inner self“.  (þýtt af höfundi ritgerðar). 

Mynd 1: Man Ray. Reproduction of L´imge 
d´Isidor Ducasse. Um 1925. 
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Það er hægt að horfa á tísku út frá tveimur sjónarmiðum: Tíska sem listform og tíska sem söluvara. En 

hvað er tíska? Samkvæmt íslensku orðabókinni er tíska: „siður, venja, breytileg eftir 

breytilegum smekk, ríkjandi um skemmri eða lengri tíma, einkum í klæðaburði og 

snyrtingu.“8 Í þessari ritgerð er verið að tala um tísku tengdri fatahönnun og fylgihlutum. 

Margir vilja meina að tíska sé ekki list, fatahönnun geti verið list, en tíska snúist eingöngu um 

auglýsingar. Það er auðvitað listilega gert hvernig auglýsingarnar búa til þrána eftir tískunni 

en það myndi seint teljast listaverk. Nema það sé hinn fullkomni gjörningur, ádeila á trúgirni 

fólksins, en enginn áttaði sig á því svo áfram verður haldið að eilífu.  

Er tíska list?  Við notum tísku til að tjá okkur sem einstaklingar. Sumir til að skera sig úr 

hópnum, til að láta taka eftir sér, aðrir til að falla algjörlega inn í fjöldann. Hægt er að líta á 

hin djarfari tískufórnarlömb nútímans sem hinn fullkomna holdgerving súrrealismans. Þeir 

máluðu á líkamann og föt á striga til að tjá sinn innri mann, nú er líkaminn orðinn striginn.  „ 

Nútíma tíska spyr ekki spurninga heldur kallar til okkar, truflar meira en hún kemur á óvart. 

Hún blandar saman leitun og þrá, von og raunveruleika,  þessar nauðsynlegu vélar ímyndaðrar 

en þó svo skýrrar kynferðislegrar frelsunar“9 

Margir listamenn telja fatahönnun og hönnun yfir höfuð ekki vera list. Hönnun er söluvara, 

skilgetið afkvæmi kapítalismans. List á að vera gagnrýnin, hún á að vinna gegn stöðluðum 

ímyndun samfélagsins, ögra og ulla. Gerir ekki fatahönnun það líka? Er ekki list líka 

söluvara? Það eru auðvitað fatahönnuðir sem gera slík listaverk að þeir hafa ekki selt eina 

einustu flík en eru samt heimsþekktir eins og Gareth Pugh, en svo eru listamenn sem komast í 

tísku og selja og selja. Þeir eru það sem fjöldinn vill, passa vel upp á arinhilluna eða yfir 

stofuskenkinn. Hver er hinn raunverulegi munur á hönnun og list? Er hann einhver? Kannski 

er hægt að greina muninn á milli listsköpunar og hönnunar með því segja að list takist á við 

samtímann á meðan hönnun reynir að fanga komandi tíðaranda. Listsköpun er þulur 

samtímans og hönnun er völva framtíðarinnar 

Þó að súrrealistarnir hafi haft mestan áhuga á völundarhúsi undirmeðvitundarinnar þá höfðu 

þeir ýmis tæki til að miðla hugmyndum sínum og setja þær í fast form. Konan og allt sem 

henni fylgdi varð fljótlega eitt aðalviðfangsefni þeirra. Konan var hlutgerð eins og saumavélin 

eða fötin sem hún gekk í. Oft mátti ekki á milli sjá hvort um var að ræða konu eða flík.  

                                                             
8Mörður Árnason ritstjóri, Íslensk orðabók,  3. útgáfa, Edda, Reykjavík 2002, bls. 724. 
9 Francois Baudot, Fashion and Surrealism. bls. 19.„Contemporary fashion questions less than it cries out at us, surprises less 
than it distracts. It combines quest and desire, hope and reality, those essential engines of a hypothetical yet definitive sexual 
liberation.“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
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Það er því afar áhugavert að skoða hvernig súrrealismi hefur haft áhrif á fatahönnun og tísku í 

gegnum söguna. Sérstaklega þar sem mörg af stærstu nöfnum stefnunnar unnu fyrir sér með 

því að taka tískuljósmyndir, hanna útstillingar í glugga eða teikna í tískublöð. Listin, eins og 

„tískan [...] þrífst á öllu og er þjálfuð í því að ræna anda augnabliksins til eigin hagsmuna“.10 

Áhrif súrrealismans á tísku, fatahönnun, skapandi skrif og myndlist voru greinileg strax á 

upphafsárum stefnunnar og allt til okkar daga. Áhugavert er að skoða þróunina í gegnum árin. 

Eru áhrif súrrealismans eins og þau voru þegar hann kom fyrst fram eða er hann orðinn jafn 

útþynntur og markaðssettur eins og orðið sjálft? Orð sem notað er dags daglega eins og hvert 

annað lýsingarorð yfir eitthvað sem okkur finnst undarlegt eða fáránlegt? Er enn verið að 

reyna að túlka hina „raunverulegu starfsemi hugsunarinnar“11eins og upphaflega var markmið 

stefnunnar eða hafa gildin verið klippt af og límd á annan vettvang? Er kannski súrrealismi í 

dag eingöngu vettvangur fyrir listamenn til að gera hvað sem er án þess að hugsa um 

upprunalegu merkingu þeirrar stefnu sem þeir kenna sig við? Eru kannski engir raunverulegir 

súrrealistar til í dag? 

 

2.1 Blætisdýrkun konunnar 
Það er ekki skrýtið, þar sem súrrealistarnir 

aðhylltust kenningar Freuds um 

undirmeðvitundina, að kyntákn séu mjög mikið 

notuð í verkum þeirra, Freud tengdi margt í 

undirmeðvitund mannsins við einhverskonar 

óra sem tengdust oftar en ekki kynlífi. Þannig 

hefur setning Ducasse verið túlkuð sem afar 

klúr vísun í mjög gróft kynlíf, þar sem 

reðurlaga regnhlífin hittir hlutgerving 

konunnar, saumavélina á fleti eða rúmi ætluðum til uppskurðar. Skrif Ducasse hafa verið 

mikil ögrun við samfélagið sem hann lifði í, enda naut hann afar takmarkaðrar hylli á meðan 

hann lifði, eins og svo oft er með snillinga sem eru langt á undan sinni samtíð. Súrrealistarnir 

vildu líka ögra, hrista upp í ríkjandi gildum sem þeir töldu vera úrelt og úrkynjuð.  

                                                             
10 Francois Baudot, Fashion and Surrealism. bls. 6-7. „Fashion [...] feeds on everything and is adept at hijacking the spirit of 
the moment for its own profit.“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
11 André Breton, „Stefnuyfirlýsing Súrrealismans“, Yfirlýsingar: Evrópska framúrstefnan. Benedikt Hjartarson þýddi. 
Ritstjóri Vilhjálmur Árnason, Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2001, bls. 420. 

Mynd 2: Salvador Dalí. Sewing Machine With 
Umbrella, 1927 
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Það sem skipti sköpum fyrir þá var að þeir virðast hafa komið fram á réttum tíma. Það er of 

stórt til orða tekið að segja að samfélagið hafi verið tilbúið fyrir stefnuna en jarðvegurinn var 

frjór og þeir náðu að sá fræjum sínum. Upp uxu eikartré undirmeðvitundarinnar með 

regnhlífar, saumavélar og naktar konur i greinum sínum. 

Það eru einmitt þessir órar eða þrár sem skilgreina súrrealismann og kristallast svo vel í verki 

Ducasse, Söng Maldorors. Breton sagði einnig að þráin væri eini krafturinn sem maðurinn 

mætti viðurkenna12 og Dalí sagði að engir órar væru skammarlegir, eina skömmin væri að 

bæla þá niður! 13 

Eins og áður segir þá voru hinir holdlegu miðlar eitt aðal tækið sem súrrealistarnir notuðu til 

að koma hugsunum sínum og kenningum um undirmeðvitundina á framfæri. Konan, 

kvenlíkaminn og það sem tíðarandinn kenndi að gerði konuna að konu, s.s. föt hennar, skart 

og hár, var eitt af uppáhalds viðfangsefnunum. Súrrealistarnir sáu konuna, ekki sem listagyðju 

sína eins og listamenn rómantíkurinnar,14 heldur sem miðil til að koma fram órum sínum og 

þrám. Hún var tól alveg eins og saumavélin. Hatturinn skapaði manninn og saumavélin 

konuna. En hatturinn var einnig táknmynd fyrir píkuna. Samt voru engir alvöru karlmenn á 

þessum tíma án hatts. Maður án hatts var bara drengur.  Þýðir það að þeir settu píkuna/konuna 

yfir allt annað (yfir höfuð sitt a.m.k.) eða sáu súrrealistarnir hana sem skraut, pjátur til að auka 

á karlmennsku sína? Var konan í heild sinni þeirra til að kryfja með regnhlífum sínum? 

Saumavélarnar sjálfar urðu listamönnunum einnig mjög hugleiknar, því vélin var jú það sama 

og konan,  og setningin úr verki Ducasse varð einskonar mantra þeirra. Konan var saumavél 

og regnhlífin maður.                                        

Alls kyns önnur kventákn voru þeim einnig hugleikin, gínur voru sterk tákn sem voru þeim 

eins og auður strigi, óútfyllt kona, tómt form. Þannig vildu þeir kannski sjá konuna, sem gínu 

til að hengja á óra og blæti, mikið eins og fatahönnuður hannar á gínuna þá óra sem hann vill 

svo selja konunni. Í þessu holdgervist einmitt tískan. Það má oft ekki á milli sjá hvar gínan 

endar og konan byrjar. Með nýfundinni undirmeðvitundinni og blygðunarlausum túlkunum 

hennar mátti fjötra konuna í tískuvefinn. Á sama hátt og Edward Bernays reyndi að fjötra 

fjöldann og færa hann frá því að vera virkur ríkisborgari í að vera aðgerðarlaus neytandi15 

                                                             
12 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 11. 
13 Sama rit, bls. 16. 
14 Francois Baudot, Fashion and Surrealism. bls. 6. 
15 Adam Curtis, The century of the self: Happiness Machines, heimildarmynd, 2002. 
http://www.youtube.com/watch?v=1FSNRVRkrks 
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mætti halda því fram að tískuiðnaðurinn með hjálp súrrealískra tækja reyni að færa konuna frá 

því að vilja berjast fyrir sínum rétti sem einstaklingur í að þrá að fá að vera skraut á armi eða 

hattur á höfði.  

Það er eins og að með því að gefa undirmeðvitundinni lausan tauminn hafi listamennirnir 

firrað sig allri ábyrgð og getað sýnt kinnroðalaust sínar innstu þrár, sama hversu afbrigðilegar 

þær gætu verið. Þetta var ekki eitthvað sem listamaðurinn reyndi að ná fram, hann réð ekki 

við þetta. Ábyrgðarlaus undirmeðvitundin réði ferðinni.  

Dúkkur voru annar hlutur sem var þó nokkuð notaður. 

Þá var oft búið að vinna með þær, breyta á einhvern 

hátt til að uppfylla óra listamannsins.16 Dúkkur Hans 

Bellmer ullu talsverðu fjaðrafoki þegar hann byrjaði 

fyrst að vinna með þær. Dúkkurnar minntu mjög á 

ungar stúlkur sem voru settar í afar óviðeigandi 

aðstæður. Hann vann þær úr viði og pappamassa, en 

mótaði þær þannig að þær líta út fyrir að vera mjúkar.17 

Gefa loforð um mjúkt, heitt hold en eru bara harður,     

                                                  kaldur og líflaus viður. Bellmer stillti þeim upp á afar 

óhugnarlegan hátt, tók þær í sundur og setti saman þannig að stundum hafði dúkkan engan 

haus heldur tvo neðriparta.18 Það væri hægt að horfa á þetta verk frá tveimur sjónarmiðum, 

annars vegar hið hræðilega sem karlrembu sem sér konuna sem gangandi píku eða að þetta 

hafi verið óður til konunnar, Bellmer sé svo hugfanginn af kvenlíkamanum að hann vilji sjá 

hann í öllum hugsanlegum formum og útúrsnúningum, að hann sé kvendýrkandi. Það er þó 

erfitt að hugsa sér það seinna ef tekið er tillit til þeirra aðstæðna sem dúkkurnar eru oftast 

sýndar í t.d. liggjandi úti í horni í umkomuleysi.  

Eins og áður sagði voru súrrealistarnir ekki bara hugfangnir af kvenmannsforminu, heldur 

öllu sem tengdist konunni s.s. skartgripunum, fötunum,skónum og höttunum. Hans Bellmer 

skrifaði meira að segja pistil þar sem hann ímyndaði sér að klæðast í kvenmannsskinn, 

hvernig hann myndi smjúga upp um sig saumlausum buxunum og hneppa svo saman 

                                                                                                                                                                                              
 
16 Peter Webb,  Death, Desire and the Doll: The Life and Art of Hans Bellmer, Solar Books - Solar Art Directives, 2008. 
http://www.amazon.com/Death-Desire-Doll-Bellmer-Directives/dp/0971457867 
17 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 39. 
18 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 39. 

Mynd 3: Hans Bellmer, Doll. 1935 
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brjóstum hennar yfir brjóst sitt.19 Þannig hafa kvenmannsföt alltaf verið súrrealistunum 

hugleikin, föt konunnar, hennar annað skinn sem þeir þráðu svo  heitt. Þeir gátu kannski ekki 

klætt sig í konuna sjálfa en þeir gátu meðhöndlað flíkur hennar og breytt þeim, gert þau að 

listaverki og þannig gert konuna að listaverki.   

Ein þekkt mynd eftir Man Rays frá 1924 er af hjákonu 

hans Kiki. Þar breytir hann konunni í hljóðfæri. Afar 

hljómfagurt hljóðfæri sem þarf mikinn tíma til að ná fullri 

stjórn á, en engu að síður hljóðfæri, sem er spilað á.  

Hægt er að túlka súrrealistastefnuna sem grófa 

karlrembustefnu þar sem konan var hlutgerð af lítilli 

virðingu, hún var það sama og gínurnar og dúkkurnar, 

eins og auður strigi sem bíður eftir að vera gerður 

ódauðlegur af listamanninum. Það var líkami hennar sem 

skipti máli til að túlka þeirra drauma. Hennar draumar 

komu ekki mikið við sögu.  

Listakonan Bona de Mandiargue, sem gekk til liðs við stefnuna seinna meir, var þó á öðru 

máli: „Þetta var í fyrsta sinn sem ég heyrði gáfað fólk hafa áhuga á hlutverki kvenmanns án 

þess að beygja að hlutverki karlmanns. Þeir skildu konuna ekki frá ljóðum, þeir bendluðu 

hana við þeirra eigið skapandi ferli“20 Þeir töluðu kannski ekki við konuna eins og þeir 

túlkuðu hana, en það er óumflýjanlega augljóst í verkum þeirra að súrrealismi var karllæg 

stefna frá upphafi. 

Í verki eftir Breton „Nadja“, sem nefnt er eftir og fjallar um ástkonu hans, segir hann: “Ég er, 

ásamt því að vera náinn henni, nánari hlutum, sem eru henni nánir.“21 Þarna kemur 

blætisdýrkunin svo skýrt fram, að gera ekki greinamun á ást á konu og hlutum hennar, því 

sem minnir á hana: ilmvatn, kjólar, skart, hattar o.s.frv. Það skipti ekki máli hvort hann hafi 

konuna ef hann hefur hlutina hennar. Þetta tengist líka mjög sterkt inn í auglýsingaiðnaðinn. 

Konan og varan eru tengd saman þannig að ekki er gerður greinamunur á þeim. Við getum 

                                                             
19 Sama rit, bls. 41 
20 Francois Baudot, Fashion and Surrealism. bls. 6. „It was the first time I had heard intelligent people taking an interest in 
the woman´s role without subjugating it to man´s. The Surrealists didn´t separate women from poetry, they identified her 
with their own creative process.“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
21 Sama rit. bls. 6 „I am, as well as being close to her, closer to things that are close to her.“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
 

Mynd 4: Man Ray, Le Violon d'Ingres.  
1924  
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hins vegar eingöngu keypt vöruna en fáum samt loforð um að með vörunni fylgi konan, eða 

töfrarnir sem hún virðist búa yfir. Þessi vél virkar jafn vel í dag og þegar hún var fyrst fundin 

upp.  

Af handahófi valdi ég þessa auglýsingu 

Beyoncé fyrir ilmvatnið Heat. Þarna hálf 

liggur hún með fæturna í sundur og býður 

manni að smitast af sótthitanum (catch the 

fever). Eins og í svo mörgum auglýsingum 

er varan í aukahlutverki en konan (eða 

órarnir) sem á að „selja“ er aðalatriðið. Ef 

við kaupum þetta ilmvatn, smitumst við af 

einhverri frábærri sótt sem leynist kannski 

á milli fóta Beyoncé?                                                                                                               

Hver vill ekki verða eins og hún? Finndu hitann, smitastu, kauptu mig! Þarna sést hvernig 

hugmyndafræði súrrealismans um að draga fram þrár undirmeðvitundarinnar hafa verið teknar 

í notkun af kapítalismanum, í þeim tilgangi að selja vöru. Hvað situr þá eftir af 

súrrealismanum sjálfum þegar hugmyndafræðin hefur verið tekin til annarra nota? 

 

2.2 Órar og auglýsingar 

 

Eins og áður hefur komið fram leituðust 

súrrealistarnir við að vinna á sviði 

undirmeðvitundarinnar og urðu fyrir miklum 

áhrifum af  kenningum Freuds.22 Skrif hans höfðu 

einnig áhrif á auglýsingar þessa tíma en fram 

voru að koma í fyrsta sinn kenningar um 

auglýsingasálfræði, þar sem reynt var að höfða 

frekar til undirmeðvitundarinnar hjá 

                                                             
22 Adam Curtis, The century of the self: Happiness Machines, heimildarmynd, 2002. 
http://www.youtube.com/watch?v=1FSNRVRkrks 

Mynd 5: Ilmvatnsauglýsing fyrir HEAT frá Beyoncé, 
2010. 

Mynd 6: Bela Borsodi, auglýsingar fyrir Brian 
Mollov, 2007. 
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viðskiptavinum frekar en skynsemi hans.  

Freud trúði því að innra með okkur öllum væru dýrslegar hvatir sem einungis væri haldið í 

skefjum með samfélaginu. En einnig hvatir sem í dag teljast venjulegar svo sem kynhvatir, 

órar og þrár en höfðu ekki verið orðaðar almennilega fyrr en að Freud kom fram með sínar 

kenningar um undirmeðvitundina og sálgreiningu. Hann lýsti sálgreiningu þannig: 

„Sálgreining hefur sýnt okkur að þegar hinn upprunalegi tilgangur óra hefur verið bældur 

niður og glatast, er oft reynt að tákna hann á annan hátt með fjölda mismunandi tilrauna, sem 

engar hafa þó möguleikann á hinni sönnu fullnægingu sem hinn upprunalegi tilgangur 

hafði.“23  

Iðnbylting 19. aldarinnar hafði þau áhrif að hægt var að framleiða í meira magni en áður. Ekki 

bara meira heldur hraðar og oftar.  En fólk var bara vant að kaupa það sem  þurfti 

nauðsynlega á að halda, svo að með aukinni 

framleiðslu og kaupgetu þurfti að búa til þrá hjá fólki 

til að kaupa eitthvað sem það vantaði í raun ekkert, búa 

til kaupgleði.24 Auglýsingar höfðu einnig eingöngu 

stílað inn á það að fólk keypti gæðavöru sem myndi 

endast. Þannig voru kostir vörunnar nefndir og lofað að 

hún myndi standast allar væntingar notandans. En 

hvernig er þá vara sem er í raun algjörlega ónauðsynleg 

auglýst, eins og til dæmis útsaumaður silkikjóll eða 

nýjasti hatturinn frá Schiaparelli?  

Nýframkomnar hugmyndir um undirmeðvitundina 

gerði auglýsendum kleift að leika á dulda óra og þrár 

fólks.  Súrrealisminn sem hafði einmitt fjallað um og 

rannsakað þessa óra hentaði því afar vel í slíka 

auglýsingagerð.  

 

                                                             
23 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 27. „Psychoanalysis has shown us that when the original object of a 
wishful impulse has been lost as a result of repression, it is frequently represented by an endless series of substitude objects 
none of which, however, brings full satisfaction[...].“ (þýtt af höfundi ritgerðar). 
24 Adam Curtis, The century of the self: Happiness Machines, heimildarmynd, 2002.  
 
 

Mynd 7: Romain Laurent, Auglýsinga-
herferðin ´Pickpocket´. 2008 

Mynd 8: Escher, Drawing Hands, 1948 
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Margir súrrealistanna unnu því fyrir sér á erfiðum tímum við að teikna í tískublöð, taka 

tískuljósmyndir, hanna útstillingar eða auglýsingaherferðir.  

Það passar vel að þeir sem notuðu konuna og hennar fylgihluti til að miðla sýn sinni á 

undirmeðvitundinni, draumum og órum, skyldu nota þá þekkingu til að selja þessar vörur fyrir 

konur með „brögðum“ sem spila á undirmeðvitund fólks. Góð auglýsing blekkir, en 

áhorfandinn má ekki átta sig á því að verið sé að blekkja hann.  

Þess vegna virkaði súrrealisminn svona vel til auglýsingagerðar, hann spilar á 

undirmeðvitundina án þess að vitundin skilji endilega hvað er að gerast. Mörg fyrirtæki tóku 

sér aðferðarfræði súrrealismans til fyrirmyndar og vísuðu í súrrealísk verk í auglýsingum 

sínum.25 Þessi aðferð hentaði svo 

fullkomlega að hún er enn notuð í dag í 

mörgum auglýsingum. Það er ekki 

einusinni hægt að sjá auglýsingu fyrir 

eitthvað jafn ókynþokkafullt og 

stíflueyði eða klósetthreinsi þar sem 

eingöngu er talað um notagildi vörunnar. 

 Nær alltaf er einhverri fegurðardís plantað í forgrunni. Hún er söluvaran en klósetthreinsirinn 

(eða ilmvatn) er tækið til að fá konuna eða verða eins og hún. Þessi aðferðarfræði sprettur 

ekki eingöngu frá súrrealismanum heldur er hún eflaust afsprengi nokkurra samverkandi þátta 

s.s. iðnbyltingarinnar, græðgi, kenninga Freuds og svo súrrealismans. 

Fatahönnun eða öllu heldur tíska, snýst um það að skapa ákveðna óra og þrár í kringum 

ákveðnar tilfinningar. Óra um eitthvað betra, manni langar í nýjan kjól, því hann er nýtt skinn, 

ný persóna, gefur manni ákveðna tilfinningu um möguleikann á endurfæðingu. Það var eflaust 

það sem Bellmer vildi túlka þegar hann, á svo grafískan hátt talaði um að klæðast konunni.26 

Það er þessi þrá eftir einhverju nýju, eftir ástinni og ævintýri. Það er það sem tískan gefur 

manni möguleika á að eignast. En bara í eitt „season“, þá er þitt ævintýri orðið úrelt og 

kominn tími til að kaupa nýtt.  

Þannig hafa fatahönnuðir fjötrað konuna til að falla að órum karlmanna, eins og Man Ray 

gerði hana að hljóðfæri, eins og Bellmer gerði hana að umkomulausu kyntákni. Breton sagði 
                                                             
25 eHow uppflettisíða, Demand Media, Inc, 1999, sótt  04. Janúar 2012, http://www.ehow.com/list_6803661_examples-
surrealism-advertising.html 
26 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls 41. 

Mynd 9: Auglýsing fyrir Airemaster, 2011. 
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að allt sem við gerum, gerum við fyrir þrána, þrána eftir ástinni, órunum eða ævintýrinu.27 

Enn þann dag í dag er þessi þrá notuð sem tæki í auglýsingum, fyrir karla jafnt sem konur og 

jafnvel börn í seinni tíð, til að spila á okkar innstu frumhvatir og óra.  

Súrrealismi færði tískuna frá klæðskerunum og gerði hana að listformi en á sama tíma gáfu 

þeir sölumönnum kapítalismans tæki til að ráða yfir nýfrelsuðum hugum fólks. Það er sorglegt 

að listin, tækið sem notað er til að gagnrýna samfélagið hafi verið notað á þennan hátt til að 

deyfa lýðinn, búa til óvirka samfélagsþegna en ofvirka neytendur.28  Bellmer sagði að þráin 

mótaði mynd þess þráða.29 Þetta eru orð að sönnu, við sjáum það sem við viljum sjá í því sem 

við þráum. Það sem við þráum, glóir. Við einfaldlega verðum að eignast það! En þegar það 

verður loks okkar, vill oftar en ekki svo til að það endar með þrám gærdagsins í safnhaugnum 

á bak við hús.    

 

2.3 Elsa Schiaparelli og efnisbyltingin 
Elsa Schiaparelli datt óvænt inn í fatahönnunarhlutverkið þegar 

hún hafði látið armenska konu prjóna fyrir sig peysu með 

sérstakri armenskri aðferð.  Peysan var hennar eigin hönnun, 

hvít „trompe l´oeil„ slaufa á svörtum bakgrunni. Peysan sló í 

gegn í „socialite“ hringnum í París.30 Allir vildu eignast þessa 

hönnun og í framhaldinu stofnaði Schiaparelli sitt fyrsta 

tískuhús þar sem hún lagði fyrst mesta áherslu á prjónaflíkur. 

Það var ekki fyrr en nokkrum árum seinna að hún fór að nota 

súrrealísk verk sem innblástur í hönnun sína og vinna með 

listamönnum á borð við Dalí og Cocteau.31 Schiaparelli hélt 

áfram að nota framandi tækni og efni í gegn um allan feril sinn og var ein sú fyrsta til að gera 

tilraunir með akrílefni, sellófan, nýtt „rayon jersey“ efni sem var kallað „Jersela“ og „rayon“ 

efni með metal þráðum sem kallaðist „Fildifer“.32 Það var hennar ástríða að prófa ný og 

óhefðbundin efni sem leiddi til þess að gerviefni voru notuð í fyrsta skipti í tískuhönnun. 
                                                             
27 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 25. 
28 Adam Curtis, The century of the self: Happiness Machines, heimildarmynd, 2002.  
29 Jennifer Mundy, Surrealism desire unbound, bls. 39. 
30 Alix Sharkey, „Elsa Schiaparelli didn´t know one end of a tape measure from the other, but with her outrageous frocks and 
her spectacular shows, she was the mother of fashion design as we know it......: [First Edition] “, The Independent, 
blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. http://search.proquest.com/docview/310618908?accountid=27513 
31 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011.  
32 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. 

Mynd 10: Elsa Schiaparelli með 
Salvador Dali. 1949 
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Schiaparelli er eignaður heiðurinn af  því að gera tískuímyndir úr ýmsu sem var ekki áður 

talið hæft að nota í fatahönnun t.d. bjó hún til kjóla til að vefja um sig „the wrap around 

dress“. Þeir voru eflaust áhrifavaldar á hönnun Diane von Furstenberg en hún er þekktust fyrir 

sína hönnun á sams konar kjólum.33  

Schiaparelli var einnig þekkt fyrir að vinna efni á 

óvenjulegan hátt t.d. krumpaði hún „rayon“ efni 

saman á þann hátt að talið er að Issey Miyake hafi 

sótt innblástur sinn til hennar fyrir „pleats please“ 

línuna frá 1988.34 Þar vinnur hann með gerviefni á 

þann hátt sem hafði kannski ekki sést mikið áður í 

tískuheiminum síðan að Schiaparelli kynnti þau til 

leiks. Schiaparelli hannaði einnig fyrsta 

kvöldkjólinn með jakka í stíl, konur höfðu ekki 

klæðst þeirri samsetningu fyrr en að hún kynnti 

hana á sjónarsviðið.  

Hún var einnig sú fyrsta til að hanna flík þar sem rennilásinn 

var partur af hönnuninni en ekki bara falinn í flíkinni. Hún 

gerði það sama með hnappa, ýkti þá og notaði jafnvel skúffu 

höldur og gervi gulrætur fyrir festingar. Schiaparelli hélt 

alltaf í upprunalegu hugmynd sína að prófa eitthvað nýtt, 

hugsa út fyrir kassann og fyrst og fremst að leyfa húmornum, 

ævintýrinu og undrinu að lifa í hönnun sinni. Hún notaðist 

við óvenjulegar litapallettur, eins og „túrkis“ bláan og 

„shocking pink“ sem varð hennar einkennis litur. Hún lék sér 

að formum og áferðum á listrænan og hugrakkan hátt. 

Schiaparelli var sú fyrsta til að notast við axlapúða í    

tískuhönnun, fyrir hennar tíma höfðu þeir aðeins tíðkast í reiðjökkum. 

 

                                                             
33Wikipedia, alfræðivefur, sótt 6. Janúar 2012.  http://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Schiaparelli  
34  Carrie Rickey, „Elsa Schiaparelli‘s 'Shocking!' clothes are subject of new exhibit“, Knight Ridder Newsapers - Tribune 
News Service, blaðagrein, 2003, sótt 27. desember 2011. http://www.highbeam.com/doc/1G1-108295831.html 

Mynd 11: Elsa Schiaparelli. 'trompe l'oleil 
prjónapeysa. 1927 

Mynd 12:  Elsa Schiaparelli. The 
Circus collection. 1938. 
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 Klikkaðar hugmyndir hennar og litaglöð hönnun vöktu fljótt athygli í Hollywood og stjörnur 

á borð við Marlene Dietricht og Mae West voru dyggir aðdáendur hennar, eins og sjá má á 

axlapúðunum sem Dietrich var vön að nota.35 Schiaparelli var einnig frumkvöðull í að gera 

tískusýningar að skemmtiviðburði ekki bara viðskiptafundi 

eins og þær höfðu áður verið. Menn fóru eingöngu á 

tískusýningar til að kaupa ekki til að skemmta sér, Elsa 

breytti því aldeilis. Í sirkus línunni frá 1938 var t.d. 

sýningin höfð með sirkus þema og engu til sparað.36 Hún 

tók tískuiðnaðinn aldrei of alvarlega og gerði jafnvel 

góðlátlegt grín að honum, sem er alveg nauðsynlegt því 

ekkert er verra en listamaður sem tekur sjáfan sig of 

alvarlega. 

Sciaparelli hafði unun af því að skreyta fötin og hlóð 

flíkurnar oft allskyns flúri, en hún vildi samt helst að 

skrautið hefði eitthvert notagildi, t.d. þegar stór fiðrildi á kvöldkápu virkuðu einnig sem 

hnappar eða þegar mjög ýkt bróderuð brydding var líka falinn vasi. Hún hélt mjög mikið upp 

á fiðrildi og notaði þau óspart í hönnun sinni því hún sagðist sjálf hafa breyst úr lirfu í fiðrildi 

og þannig sá hún hönnun sína breyta konum í undurfögur fiðrildi.37 

Elsa var umkringd listamönnum, alveg frá því að 

hún kom fyrst frá New York til Parísar. Hún vann 

mikið með Salvador Dalí eins og áður sagði og 

þeirra samstarf hefur haft hvað mest áhrif á 

tískuiðnaðinn þegar litið er á áhrif frá 

Súrrealisma.  

París millistríðsáranna var hringiða menningar og 

lista og Schiaparelli var þar í miðjunni með sínar 

framandi, frumlegu hönnun. Þegar seinni heimstyrjöldin skall á og áherslur fólks tóku að 

breytast. Það þótti ekki lengur í lagi að vera í „shocking pink“ kjól eða með skóhatt. Allt fór 

að vera meira hagnýtt og agaðra, fólk vildi ekki flúr, fáránleikinn varð enn á ný að víkja fyrir 

                                                             
35 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. 
36 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. 
37  Carrie Rickey, Knight Ridder Newsapers - Tribune News Service, blaðagrein, 2003, sótt 27. desember 2011.  

Mynd 13: Marlene Dietrich í Schiaparelli 
hönnun. Um 1930. 

Mynd 14: Schiaparelli með ´Skóhattinn´, 
hönnun hennar og Dalí 
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raunveruleikanum. Schiaparelli var þó hreint ekki á þeim buxunum og hélt áfram að hanna 

sinn undraheim burt séð frá aðstæðum í samfélaginu.  

Hún þurfti svo að loka tískuhúsi sínu þegar stríðið færðist yfir til Frakklands og beið af sér 

seinni heimstyrjöldina i New York. Þegar Schiaparelli loks gat snúið aftur til Parísar til að 

halda áfram með tískuveldi sitt var Christian Dior komin til sögunnar með „The new look“ og 

það sem Schiapparelli hafði áður verið þekkt fyrir þótti ekki lengur fínt. Schiapparelli veldið 

átti því mjög erfitt uppdráttar á eftirstríðsárunum.  

Schiaparelli og Dalí unnu saman að mörgum verkefnum og eins og sjá má á myndum 15 og 

16 notuðu þau verk súrrealistanna sem innblástur í verk sín.38     

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. 

Mynd 15:  Salvador Dalí, The city of drawers, 1936. 

Mynd 16: Desk suit eftir Schiaparelli og Dalí. 
Um  1937 
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3 Samantekt 
Eins og áður sagði er enn í dag hægt að merkja áhrif 

súrrealismans hjá listamönnun, hönnuðum og rithöfundum. Í 

dag er samt eins og frekar sé lögð áhersla á fáránleikann heldur 

en táknin og undirmeðvitundina. Það er nokkuð ljóst að 

súrrealisminn hefur, að einhverju leyti sagt skilið við 

hugmyndafræði sína. Þannig ber kannski minna á 

karlrembunni í dag heldur en við upphaf stefnunnar, 

tíðarandinn er auðvitað annar og femínistar hafa gagnrýnt 

súrrealismann fyrir að vera of karllægur.39 Hugmyndafræðin 

hefur færst yfir í auglýsingaiðnaðinn og súrrealisminn sjálfur 

situr einhvern veginn eftir eins og tóm blaðra.  

Ætli hann verði einhvern tímann blásinn upp á ný? 

Margir fatahönnuðir hafa orðið fyrir áhrifum af Elsu 

Schiaparelli í gegnum tíðina. Eitt augljóst dæmi er t.d. Jean Paul 

Gaultier. Hann notaði ilmvatnsflösku hönnun Schiaparelli, sem 

hún fékk einkarétt á árið 1936, fyrir sitt ilmvatn árið 1993.40 

Það segir margt um það hversu langt á undan sinni samtíð 

Schiaparelli var þegar  að framúrstefnulegustu hönnuðir 

samtímans leita rúmlega hálfa öld aftur í tímann að innblæstri 

frá henni. 

 

 

 

 

 

                                                             
39Wikipedia, alfræðivefur, sótt 8. Janúar 2012 http://en.wikipedia.org/wiki/Surrealism 
40 Alix Sharkey, The Independent, blaðagrein, 2004, sótt 28. desember 2011. 

Mynd 17: Shocking, perfume eftir 
Schiaparelli. 1937 

Mynd 18: Classique, perfume eftir Jean 
Paul Gaultier. 1993. 
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4 Niðurlag 
Er hægt að segja að allt sem er skrítið í okkar augum sé súrrealískt, er þróun orðsins eðlileg? 

Hefur túlkun okkar á súrrealisma breyst með orðinu eða hefur það tvenns konar merkingu? 

Er þá „deconstructionismi“ japanskra fatahönnuða, með hálfar buxur sem efri part og jakka á 

hvolfi, súrrealísk? Eða skyrta Viktors og Rolf með 20 krögum? Er Lady Gaga nútíma 

súrrealisti, post súrrealisti eða er hún bara enn einn athyglissjúkur popparinn með of mikinn 

„synthesizer“? Við erum eflaust of nálægt til að dæma en kannski er post súrrealisminn bara 

popp. Post popp súrrealismi er kannski nútíminn. Það verður athyglisvert að sjá hvernig 

framtíðin þróast. 

Það er erfitt að draga endanlega ályktun á afstöðu súrrealistanna gagnvart konum, en eitt er 

víst að þeir höfðu áhrif á þær og tísku þeirra. Þeir komu fatahönnun frá klæðskerunum og 

meira til hönnuða. Gerðu hana að ævintýri eins og allt sem þeir sköpuðu. Eitthvað 

draumkennt og spennandi en samt svo ógnvekjandi. Það er þó erfitt fyrir fólk á okkar tímum 

að ímynda sér hugarfarið á þessum tíma þegar súrrealisminn var að koma fram. Við sem 

höfum séð allt og ekkert lætur okkur undrast. Það telst ekki svo byltingarkennt í dag að vera 

með skó á hausnum eða í kjól með áprentuðum humar. Maður myndi kannski fá nokkrar 

augngotur í Bónus en á sýningarpöllum höfum við séð það skrítnara. En fyrir rúmlega 80 

árum var það önnur saga. Skór höfðu þangað til verið eingöngu fyrir fæturna, allt átti sinn stað 

og þannig hafði það alltaf verið. Það er alltaf erfitt fyrir fólk að aðlagast nýjum stefnum, 

sérstaklega fyrir eldri kynslóðina. Það er samt skrítið að ekki hafi verið meira skrifað um 

hneykslan fólks á stefnunni. Það er kannski bara of langt um liðið. Ég get ímyndað mér að 

það hafi verið nokkuð eins og þegar pönkið hóf innreið sína í eyru reiðra unglinga, hvernig 

foreldrum þeirra hafi liðið. Kannski var bara tíðarandinn í París þannig að það var ekki hreyft 

við miklum mótbárum, allir voru tilbúnir í breytingu og eins og áður sagði lá fáránleikinn í 

loftinu. Súrrealisminn kom kannski bara á fullkomnum tíma og rann niður mjúklega? Kannski 

ekki mjúklega, það hefur þurft nokkra sjússa með, en niður fór hann og við erum enn að melta 

afleiðingarnar. 
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