
Guðrún Björk Jónsdóttir                                                                                                            Febrúar 2009                                         
                                                                    

Vöruhönnun                                                                                                        Leiðbeinandi: Tinna Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Af hverju notar fólk skartgripi? 



 

 

1 

 

Efnisyfirlit 
 

 

INNGANGUR ................................................................................................................................................ 2 

AFHVERJU NOTAR FÓLK SKARTGRIPI? .......................................................................................................... 4 

VESTRÆNN MENNINGARHEIMUR ........................................................................................................................ 4 
BREYTT HUGSUN ................................................................................................................................................ 6 
COCO CHANEL ................................................................................................................................................. 10 
ANNI ALBERS .................................................................................................................................................... 11 
NÝ KYNSLÓÐ ..................................................................................................................................................... 12 
GIJS BAKKER .................................................................................................................................................... 13 

SAMTÍMINN ............................................................................................................................................... 15 

HILDE DE DECKER ................................................................................................................................................. 16 
YAZBUKEY ........................................................................................................................................................ 17 
JUNGYUN YONN ............................................................................................................................................... 18 

FRAMANDI MENNINGARHEIMAR ............................................................................................................... 20 

ÞJÓÐFÉLAGSLEGT SKART ................................................................................................................................ 20 
AFRÍKA .............................................................................................................................................................. 20 
ASÍA .................................................................................................................................................................. 22 
SUÐUR OG NORÐUR AMERÍKA ......................................................................................................................... 23 

LOKAORÐ ................................................................................................................................................... 26 

HEIMILDASKRÁ .......................................................................................................................................... 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

 
 

Inngangur 
 

Áhugi minn á skartgripum hefur verið mikill frá því ég man eftir mér. Sem barn notaði 

ég ýmis efni úr náttúrunni, svo sem blóm og gras, til að skreyta mig með. Ég bjó til 

fíflakórónur og fléttaði saman gras sem ég skreytti hárið mitt með eða sem hálsmen. 

Eins og margir þekkja setti ég gleymméreii á brjóstið og bar eins og nælu þar til hún 

visnaði datt af mér. Fleiri efni notaði ég til að búa til skraut á mig eins og 

sælgætisbréf úr álpappír þar sem varð að skrautlegim hringjum í allskonar litum á 

alla fingur mína til þess að vera eins og flott og ömmur mínar og frænkur sem báru 

stóra hringi með stórum litríkum steinum. Það sem heillaði mig við viðfangsefni 

ritgerðarinnar, sögu skartgripa, er þessi skreytiþörf karla og kvenna sem á sér 

árþúsunda sögu. Mér fannst forvitnilegt að sjá hversu mikla þýðingu skartgripir geta 

haft fyrir einstaklinga sem og heilu þjóðfélögin. 

 Að skreyta líkamann með einhvers konar skrauti er nokkuð sem hefur fylgt 

mannkyninu alla tíð. Skartgripirnir eru ólíkir eftir löndum eins og menning þjóða er 

margbreytileg. Öll lönd heimsins eiga sér sögu um skartgripi og allir þjóðflokkar 

ganga með skartgripi eða skreyta sig með einhverju móti. En skartgripir eru ekki 

alltaf einungis hégómlegt skraut, heldur geta þeir haft æðri tilgang sem er 

mismunandi eftir löndum, ættbálkum og tímabil. Afhverju höfum við þessa þörf til 

þess að skreyta okkur? Og afhverju notar fólk skartgripi? 

Þessum spurningum mun ég leitast við að svara. Í ritgerðinni verður farið yfir sögu 

skartgripa í stórum dráttum. Farið verður yfir mikilvægustu atburði í 

skartgripasögunni í vestrænni menningu, þar sem fjallað verður um fyrstu 

skartgripina, efnin og hvers vegna fólk notaði skartgripi. Farið verður yfir tímabil í 

sögu skartgripa sem marka stóra áfanga í sögu skartgripa og einnig verða kynntir 

ólíkir listamenn frá mismunandi tímabilum. Einnig verður fjallað um þrjá hönnuði sem 

eru starfandi í dag. Að lokum verða skoðaðir nokkrir framandi menningarheimar svo 

sem Afríka, Asía og ýmis lönd, sem eru mjög ólíkir vestrænni menningu, og farið yfir 

helsta skraut þeirra og tilurð þess.  
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Afhverju notar fólk skartgripi? 

Vestrænn menningarheimur 
„Enska orðið jewelry á rætur að rekja til latneska orðsins jocale, sem þýðir leikfang, 

og orðið jewel var aðlagað að ensku á 13. öld frá franska orðinu joule“. Orðið 

„jewelry“ (stafað jewellery í evrópskri ensku) var notað til þess að lýsa öllum hlutum 

úr dýrmætum efnum (gimsteinar, málmar og o.þ.h.)sem notað var til þess að skreyta 

manninn1.“ En þýðing orðsins í dag á ekki lengur bara við dýrmæt efni.  

Saga skartgripa nær langt aftur í tímann, tugþúsundir 

ára fyrir Krist. Þekking nútímamannsins á 

fornskartgripum ræðst nánast eingöngu á hlutum sem 

voru grafnir með látnum eða sem voru faldir í jörðu á 

stríðsárum og fundist hafa við fornleifauppgröft. Þegar 

tæknikunnátta og efniviður voru af skornum skammti 

skreyttu menn sig með efnum sem voru til í náttúrunni 

eins og með berjum, skeljum og fræjum. Veiðimenn frá 

um 30.000 fyrir Krist bjuggu til hengiskraut úr beinum 

og tönnum dýra. Menn báru skartgripi í þeim tilgangi að skreyta sig og einnig voru 

þeir notaðir sem verndargripir og heillagripir fyrir góðri veiði2. 

Talið er að skartgripir hafi upphaflega verið hagnýtir hlutir, til dæmis notaðir til að 

festa saman föt. Seinna urðu þetta skartgripir eða andleg og trúarleg tákn3. Þegar 

                                                            
1 „The word "jewelry" is derived from the Latin word jocale, meaning "plaything," and the word jewel, which was 
anglicised during the 13th century from the Old French word "jouel." The word "jewelry" (spelled jewellery in 
European English) is used to describe any piece of precious material (gemstones, noble metals, etc.) used to 
adorn one's self.“ 

Kevin Hulsey. 2008-2009. All about Gemstones.Sótt 12.janúar 2009 af: 
http://www.allaboutgemstones.com/jewelry_history_early_man.html  

2 Clare Phillips,1996. Jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. London bls. 7 
 
3 Kevin Hulsey. 2008-2009. All about Gemstones.Sótt 12.janúar 2009 af: 
http://www.allaboutgemstones.com/jewelry_history_early_man.html 

Mynd 1. Steingerðar skeljar 
þræddar saman í hálsmen u.þ.b. 
28,000 f.k. 
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maðurinn lærði að skera og bora í steina fór fjölbreytnin í skartgripum og formum 

þeirra að aukast. Þetta fjölhæfða form á skartgripunum fullnægði ósk mannsins til 

þess að skreyta sjálfan sig á margan hátt. Hönnun skartgripa breyttist enn frekar 

þegar fólk lærði að vinna með málm4. Fyrstu menjar um málmvinnslu eru um sjö 

þúsund ára gamlar. Þá hófu menn að vinna með kopar, járntegundir og tin og gera úr 

þeim skartgripi. Á bronsöld, sem hófst um 3.500 árum fyrir Krist, höfðu menn öðlast 

þekkingu á vinnslu háþróaðrar málmblöndu (brons)5 . Gullsmiðastéttin á Írlandi 

blómstraði snemma á bronsöld. Meðal þess sem þeir bjuggu til voru hálfmánar í 

formi hálshringja. Þeir voru skreyttir með geómetrískum munstrum á brúninni og á 

hvorum enda6.  Í sumun löndum í fornöld fengu aðeins vissar stéttir að bera ákveðna 

gripi, svo sem í Róm til forna þar sem aðeins þeir sem hæst voru settir máttu bera 

hringi. Seinna voru sett lög um það hverjum leyfðist að nota hvaða skartgripi7.  

 

Á miðöldum þjónuðu nær allir skartgripir eingöngu tilgangi 

skrauts, þó hlutir eins og magabelti og festingar á skikkjum 

hefðu einnig praktískt hlutverk. Gotneski stíllinn, sem var búin 

að festa sig í sessi í byggingarstílnum um alla Evrópu, hafði 

mikil áhrif á skartgripahönnun og var ríkjandi í gegnum allar 

miðaldir8.  Gotneski stíllinn var arftaki rómanska stílsins. Og 

voru þá gotneskir skartgripir aðallega í rómönskum stíl með 

sterku kristilegu þema, að minnsta kosti í vestrænum löndum. 

Stundum er hægt að sjá skartgripi með skraut einkenni 

gotneska stílsins, en þeir eru oftast frá seinni tímum. Gotnesk 

skraut á skartgripum má þekkja með smáramynstri og 

                                                                                                                                                                                         
 
4 Clare Phillips, 1996. Jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. bls. 7  

5 Kevin Hulsey. 2009. All about Gemstones.Sótt 12.janúar 2009 af: 
http://www.allaboutgemstones.com/jewelry_history_early_man.html  

6 Clare Phillips, 1996. Jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls. 29 

7 Wikimedia foundation. 2002-2009. Wikipedia. The free encyclopedia. Sótt 23.janúar 2009: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewelry. 

8 Clare Phillips, 1996. Jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls. 53 

Mynd 2: Portrett af 
Elisabetu I drottningu, 
með skartgripi frá 15.öld 
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spýrallaga formum 9. 

Skartgripir, til að mynda hálsmen, nælur, hringir, eyrnalokkar, einkennismerki á 

höfuðföt og fleiri skrautmuni, voru mikilvægir í klæðaburði karla og kvenna á 

gotneska tímanum, ekki aðeins sem skraut heldur sem merki út í samfélagið. Þannig 

var til dæmis algengt að karlmenn gengu með festi utan um hálsinn eða yfir axlirnar 

sem sýndi tryggð þeirra við lénsdrottna, eða pólitískar skoðanir. Á þessum tíma var 

konum bannað að afhjúpa háls sinn og herðar enda slíkt talið ósiðlegt. Þrátt fyrir 

bannið var vinsælt meðal kvenna að undirstika þessa „ástríðufullu“ líkamsparta með 

því að skreyta þá skartgripum, sem fengu þá um leið, eigendum þeirra meðvitað eða 

ómeðvitað, það hlutverk að ögra ríkjandi hugmyndafræði og kreddukenndu siðferði. 

Annað dæmi um hvernig skartgripir voru ögrun, jafnvel ógn, við ríkjandi hugmyndir 

og valdakerfi eru lög frá gotneska tímanum sem sett til að hafa stjórn á eign og 

notkun skartgripa. Sjálfseignarbændum, handverksmönnum og fjölskyldum þeirra var 

bannað að bera skartgripi úr gulli og silfri til að undirstrika ríkjandi stéttskiptingu. 

Þetta er gott dæmi um hégóma sem fer úr böndunum og þau félagslegu og pólitísku 

áhrif sem tíska, einkum notkun verðmætra skartgripa, hafði á miðöldum10. 
  

 

 

Breytt hugsun 
Fram á tuttugustu öld voru skartgripir framleiddir úr dýrum efnum. Skartgripaviðskipti 

voru fyrst og fremst verslun með mikil verðmæti en fagurfræðilegt gildi hönnunar 

þeirra skipti minna máli. Skartgripir voru því skraut ríka fólksins, einkaréttur þess og 

stöðutákn. Eiginkonur ríkra manna voru gangandi yfirlýsing um þjóðfélagslega- og 

efnahagslega stöðu eiginmannanna í samfélaginu. Þetta var hlutverk skartgripa fram 

að fyrri heimstyrjöld. Miklar breytingar urðu á viðhorfi til skartgripa á tuttugustu 

öldinni, bæði hvað varðaði hönnun og hlutverk þeirra. Fagurfræðileg form, litir og 

áferð fengu aukið vægi gagnvart augljósu fjárhagslegu gildi efnisins. Í kjölfarið jókst 

                                                            
9 Suzanne Martinez. 2008-2009. Antique Jewelry University. Sótt 28.janúar 2009 af: 
http://www.langantiques.com/university/index.php/Gothic 

10 Rayner W. Hesse og Rayner W. Hesse, Jr. 2007. Jewelry making through History. Sótt 30.janúar 2009 af: 
http://books.google.is/books?id=DIWEi5Hg93gC&printsec=frontcover#PPA106,M1  
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áhuginn á frumleika í skartgripahönnun. Rótgróin skartgripafyrirtæki, svo sem Asprey 

og Cartier, héldu áfram að þjóna sínum íhaldssama markhópi, sem vildi hefðbundna 

skartgripi úr dýrum efnum og leit á þá sem stöðutákn eða fjárfestingu. En vaxandi 

hópur skartgripahönnuða sem hafði áhuga á skapa sér sérkenni fullnægði stærri 

markaði með því að framleiða frumlegt skart úr ódýrari efnum en áður hafði þekkst. 

Þessi nýja tegund skartgripa var á viðráðanlegu verði og fljótlegt var að aðlaga þá að 

tískubylgjum11. Þarna hafði myndast markaður með lúxusvarning á sanngjörnu verði 

og stórir hópar fólks sem hafði ekki áður haft efni á lúxusvöru gat nú eignast 

skartgripi. Tuttugasta öldin var því tímabil byltingar í hönnun skartgripa og útbreiðslu 

þeirra12.  

 

Staða konunnar breyttist gífurlega á 

þriðja áratug tuttugustu aldar. Nútíma 

konan, sem hafði áður klæðst kjólum og 

drögtum, vildi klæðast sportlegum og 

hversdagslegum fatnaði. Art Deco fylgdi 

fyrri heimstyrjöldinni: allt tók að breytast í 

hönnun og - nýjar, djarfar og 

straumlínulaga línur urðu áberandi. Art 

Deco tengdist mikið fínum listum og ýmsir listamenn og 

myndhöggvarar hófu að gera tilraunir með skartgripi, þar á meðal 

Picasso og Salvador Dali. Þeir voru báðir undir áhrifum frá 

kubismanum og framtíðarstefnunni, sem tengdust Art Deco stefnunni13.   

Kubisminn og framtíðarstefnan tengdist ekki eingöngu Art Deco, 

heldur einnig Jugendstíllinn sem var undanfari hans. Áhrif frá 

frumbyggjum Ameríku, afrískum og austurlenskum skartgripum voru 

                                                            
11 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewellery. The Apple Press. bls 7   
 

12 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewellery. The Apple Press. Bls. 9   

13 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. Bls. 29-30 

Mynd 3: Art Deco skartgripur frá 
árinu 1925 

Mynd 4: 
Hvítagull 
armband í anda 
Art Deco 
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algeng í Art Deco stílnum. Art Deco endurvakti egypska stílinn þegar grafhýsi 

Tutankhames fannst í Egyptalandi árið 192214. Art Deco-áhrifa gætti í hönnun fleiri 

skartgripahönnuða, sem notuðu geómetrísk form og fægt yfirborð en dýrmæt efni 

voru notuð í minna mæli en áður15. Með Art Deco fylgdi gæðastimpill í allri hönnun, 

og varð það mjög vinsælt meðal almennings16. 

Í fyrri heimstyrjöldinni varð mikil upplausn og eyðilegging sem stöðvaði skartgripa 

sköpunina. Þegar heimstyrjöldin endaði, hættu hefðir og tíska að vera eins mikilvæg, 

eins og áður fyrr. Með heimstyrjöldinni varð gríðaleg breyting á stöðu kvenna í 

samfélaginu. Kvenmenn fóru í auknum mæli í áður hefðbundin karla-störf, sem 

skapaði ákveðið frelsi fyrir konuna. Föt konunnar breyttust mikið í kjölfarið. 

Karlmannlegir og straumlínulaga stílar þróuðust.  Á daginn gengu konur í buxum, 

sem voru tákn frjálsra kvenna. Á kvöldin gengur þær í áhrifamiklum og ögrandi 

kjólum sem varð umdeilt.  

Konur fengu kosningarétt í Bandaríkjum árið 1920, og það fór að teljast eðlilegt að 

konur reyktu. Meðal þess sem breyttist voru skartgripir. Trúlofunarhringir urðu djarfari 

í kjölfar þess að konur urðu sjálfstæðari og öruggari með sigog mörg afbrigði af 

armböndum í Art Deco stíl voru hönnuð. Oftast var lögð áhersla á náttúrulega og 

tilbúna rúbín og safír steina17.  

 

Útbreiðsla notkunar á plasti á þriðja áratugnum markaði 

upphafið að ódýrum skartgripum. Hægt var að móta plastið 

hratt og nákvæmlega og var því fullkomið til 

fjöldaframleiðslu. Plastið á þessum tíma var ekki mjög 

ódýrt, en það hafði ekki sama verðaukandi hátísku-stimpil 

og önnu dýr efni höfðu.  Á meðan plastið var dýrt voru 

önnur ódýrari efni sameinuð við plast skartgripina. Það voru 

                                                            
14 Suzanne Martinez. 2008-2009. Antique Jewelry University. Sótt 29.janúar 2009 af: 
http://www.langantiques.com/university/index.php/Art_Deco 

15 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. bls. 33 

16 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. bls. 37 

17 Suzanne Martinez. 2008-2009 Antique Jewelry University. Sótt 29.janúar 2009 af: 
http://www.langantiques.com/university/index.php/Art_Deco 

Mynd 5: Plast armband og 
hálsmen frá fjórða 
áratugnum 
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eins og til dæmis verðlitlir steinar og kristals perlur18.  

 

Tískan hafði mikil áhrif á þróun skartgripa. Á tímum fyrri heimsstyrjaldarinnar voru 

lóðréttar línur áberandi. Þá hengu hálsmen, með vandað hengiskraut skreytt 

gimsteinum, mjög lágt. Stuttar hárgreiðslur urðu heimsfrægar, þegar fatahönnuðurinn 

Chanel (sem ég mun fjalla um síðar í ritgerðinni) byrjaði að klippa hár sitt stutt. 

Stutthærðar konur voru áður fyrr litnar sem skringilegar og hneykslanlegar en nú fóru 

konur í auknum mæli að klippa hár sitt stutt og þá komust síðir eyrnalokkar í tísku. 

Notkun armbanda jókst þegar konur hættu að nota kvöldhanska og fóru að vera í 

ermalausum kjólum. Armböndin voru mikið skreytt með gimsteinum í geómetrískum 

formum. Nælur voru gjarnan notaðar á hatta eða fest við belti, en nælurnar voru 

smáar19. Eyrnalokkar voru oftast með skrúfu að aftan en margar konur á þeim tíma 

vildu ekki vera með göt í eyrunum. Það hefur kannski þótt villimannslegt að gata 

eyrun eins og frumbyggjar. Perlur urðu algengari og á sanngjörnu verði fyrir 

miðstéttarfólk. Stór og mikil hálsmen með fáguðum perlum frá Japan, voru algengir 

fylgihlutir kvöldfatnaðar á Art Deco tímabilinu. Perlufestar voru annaðhvort notaðar 

utan um hálsinn eða þeim vafið nokkrum sinnum utan um úlnliðinn. 

 

 Á þriðja áratugnum urðu miklar uppsveiflur í efnahagsmálum þar sem verð á  

hlutabréfum rauk upp í hæstu hæðir sem aldrei fyrr og verðmæti hlutabréfanna 

fjórfaldaðist á níu árum eða frá árunum 1920-1929. Markaðurinn var talinn öruggur 

og rísandi og menn fengu stór lán til að fjárfesta. Þegar allt kom til alls var 

markaðurinn þó síður en svo öruggur. Hlutabréfamarkaðurinn hrundi og eftir stóðu 

gríðarlegar skuldir. Þá endaði snarlega hegómi þriðja áratugarins20. 

 

                                                            
18 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press Bls. 43  

19 Clare Phillips, 1996. Jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd Bls. 175 

20 Suzanne Martinez. 2008-2009. Antique Jewelry University. Sótt 29.janúar 2009 af: 
http://www.langantiques.com/university/index.php/Art_Deco 
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Coco Chanel 
 

Á þriðja áratugnum kom fatahönnuðurinn Coco Chanel á kortið tísku skartgripum 

sem hún notaði til bæta upp fatalínu sína. Eftir fyrri heimstyrjöldina var litið niður á 

dýra skartgripi, þeir voru álitnir vera hégómlegir og óþjóðræknir. Þannig vildi Chanel 

að „gervi" væri tákn um sjálfsöryggi og sjálfstæðar konur21. Það voru þrír ólíkir 

flokkar af tísku skartgripum, það voru eftirlíkingar af dýrum skartgripum, 

fjöldaframleiddur glysvarningur og svo upprunalegu hátísku skartgripir úr dýrum 

efnum22. Chanel var ekki fyrst að koma fram með gervi 

skartgripi, en hún var fyrst að hljóta hljómgrunn meðal 

viðskiptavina sinna, sem flestir voru efnaðir, höfðu vel efni á 

dýrum og áttu í raun nóg af þeim.  

Chanel braut einnig allar hefðir um hvernig ætti að ganga 

með skartgripi og hvenær. Skartgripir höfðu áður fyrst og 

fremst verið notaðir við kvöldklæðnað eða sem spari og konur 

notuðu yfirleitt sárafáa, einfalda og íburðarlitla skartgripi á 

daginn. Chanel aftur á móti gekk aldrei með skartgripi á 

kvöldin, en á daginn hrúgaði 

hún skartgripunum á sig fyrir mjög svo 

hversdagslega atburði, svo sem á afslöppun á 

ströndinni eða fyrir siglingar23. 

 

Chanel hvatti viðskiptavini sína að blanda saman 

alvöru og gervi, eins og kvöld skartgripum við 

hversdags-fatnað24. Hún lék sér með það að blanda 

                                                            
21 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. Bls. 48 

22 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. Bls. 45  

23 Amy De La Haye og Shelley Tobin. Chanel the couturiere at work. Trustees of the Victoria and Albert Museum. 
Bls. 51 

24 Clare Phillips, 1996. jewelry from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls.188 

Mynd 6: Coco Chanel 

Mynd 7: tísku skartgripur eftir Coco 
Chanel
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saman fínum perlum við gervi-steina. Hún vildi fá sérstakt útlit á skartgripina svo að 

þeir litu ekki út fyrir að vera fjöldaframleiddir. Einn skartgripahönnuður sem vann hjá 

Chanel, lýsti því svo að leyndamál skartgripa Chanel væri blanda af mörgum forn-

skartgripum frá t.d. Býsan og Egyptalandi og síðan var því öllu blandað saman og 

þar kom stíll Chanel25. 

Chanel sagði að konur ættu að ganga með gervi skartgripi á almenningsstöðum og 

dýrmæta skartgripi, sem þær áttu fyrir, heima hjá sér. Það er mjög í anda ríkjandi 

hugarfars millistríðsáranna um að ekki væri rétt að berast á. Chanel vildi ekki að 

konur sýndu ríkidæmi sitt á neinn hátt með skartgripum, heldur áttu þeir að 

undirstrika konurnar sem sjálfstæða einstaklinga. Hún áleit að persónuleiki væri 

mikilvægasti eiginleiki konu26.  Fatamerkið Chanel lifir enn í dag, og fyrir löngu orðið 

hátísku-merkjavara. Enn eru viðskiptavinirnir efnafólk sem getur eytt í hátísku 

varning. Chanel vörumerkið er mjög áberandi í veskjum, fötum, og skartgripum. 

Einnig er mikið um eftirlíkingar á ýmsum vörum með Chanel vörumerkinu þar á 

meðal skartgripir, sem henta mörgum sem hafa ekki efni á ósviknum Chanel vörum. 

 

 

Anni Albers 
Á fimmta áratug tuttugustu aldar kom listakona að nafni Anni Albers fram með 

skartgripa-„kit“. Þar lék hún sér með algeng efni úr daglegu lífi, en óvenjuleg í 

skartgripum. Þetta var á tímum síðari heimstyrjaldarinnar þegar stór hluti heimsins  

var í miklu hernaðarbrölti og lítið úrval var að efnum. Albers var vefari, textílhönnuður 

og rithöfundur. Í vefnaðarhönnun sinni lék hún sér með óvenjuleg efni og lék sér að 

blanda þeim saman. Albers fann nýja leið til þess að gera skemmtilega, fágaða 

skartgripi með þvi að nota hversdagslega hluti sem finna mátti í byggingavörubúðum 

og ritfangaverslunum. Má þar nefna hálsmen úr hárspennum, kúlukeðju, 

gluggatjaldahringjum, járnhólkum, vaskaskinni, sigti og bréfaklemmu27. Skartgripirnir  

                                                            
25 Florence Müller, 2006. Costume jewelry for Haute Couture. Mercatorfonds, Brussels. Bls.57-58 

26 Florence Müller, 2006. Costume jewelry for Haute Couture. Mercatorfonds, Brussels Bls. 5 
27 Nicholas Fox Weber. 2003-2009. The Josef and Albers foundation. Sótt 26.janúar 2009 af: 

http://www.albersfoundation.org/Albers.php?inc=Introduction. 
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eru einstakir, að því leiti að þeir hafa nútímalega stíl eins og gætu allt eins hafa verið 

gerðir á okkar tímum. Notkun hennar á efnum í hálsmenin minna mikið á frumbyggja 

sem notuðu náttúruleg efni úr umhverfinu og bjuggu til hálsmen úr þeim. Hún braut 

hefðir í skartgripahönnun hvað varðar gildi og notkun efna í skartgripum.  

Í dag eru þessir skartgripir aftur komnir í framleiðslu og eru meðal annars seldir í 

safnbúð MoMa í New York28. 

 

 

Ný kynslóð 
Á sjötta áratugnum urðu skúlptúrisk form í áberandi pastel og grunn litum vinsæl og 

armbönd og ökklabönd urðu vinsæl. Á sjöunda voru stór og mikil hálsmen, 

eyrnalokkar og armbönd notað í miklum mæli29.  

 

Síðan 1960 hafa skartgripir tekið miklum breytingum. Margir héldu áfram að vinna úr 

dýrmætum efnum og fylgdu tísku undanfarinna áratuga. Nýsköpun blómstraði meðal 

listmenntaðra handverksmanna; einstaklinga sem náglast verk sín sem sjálfstjáningu 

heldur en sem auglýsinga vöru. Hönnun þeirra var róttæk og ögruðu hugmyndinni 

                                                            
28Moma. The Museum of Modern Art. Sótt 30.janúar 2009 af : 
http://www.momastore.org/museum/moma/ProductDisplay_Jewelry%20Studio%20Kits_10451_10001_50000_-
1_11471_11472_Y_Earrings%20and%20Necklaces_ 30.janúar 2009 

29 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewellery. The Apple Press. Bls. 67 

Mynd 8: Hálsmen eftir 
Anni Albers. Sigti og 
bréfaklemmur 

Mynd 9: Skinnu og  efnis 
bands hálsmen eftir Anni 
Albers.  

Mynd 10: hálsmen eftir 
Anni Albers. Korktappar og 
hárspennur 
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um hvað skartgripir væru, með notkun á nýjum efnum eða róttækum breyttingum á 

formum30. Mikið var um spennandi tilraunastarfsemi í skartgripahönnun á sjöunda 

áratugnum. Þessi tilraunastarfsemi hélt áfram á áttunda áratugnum. Frjálsræði jókst 

varðandi framleiðslu, form, efni og tækni og undir lok níunda áratugarins virtist allt 

vera mögulegt31.  

 

Samtvinnun skartgripa og lista, sem fór að verða vart við á eftirstríðsárunum, hélt 

áfram. Á sjöunda áratugnum fór áhrifa skúlptúra að gæta í viðhorfi til hefðbundinna 

skartgripa. Það gerði línurnar óskýrari milli hlutverks skartgrips sem einhvers hlutar til 

að skreyta líkamann og gildi skartgriparins sjálfs sem listaverks. Ennfremur jukust 

skilin á milli hefðbundinna skartgripa og skartgripa sem skúlptúra, sem búnir voru til 

af listamönnum32.   

 

 

Gijs Bakker 
Gijs Bakker var á meðal hugmyndaríkustu hollensku 

skartgripahönnuða á sjöunda áratugnum og snemma á þeim 

áttunda, en hann hafði mikil áhrif á þróunina í Evrópu og 

Ameríku.  

Hann lærði hefðbundna gullsmíði, en Bakker og kona hans, 

Emmy van Leersum, vildu brjóta hefðina í 

skartgripahönnun33. Þau héldu lykilsýningu árið 1966-67 þar 

sem þau nálguðust verkin sín sem „skúlptúr til að klæðast“ 

og var það yfirskrift sýningarinnar. Á sýningunni sýndu þau 

                                                            
30 Clare Phillips. 1996. Jewelry from from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls. 195 

31 Jivan Astfalck, Caroline Broadhead og Paul Derrez, 2005. New direction in jewelry. Black Dog Publishing. Bls. 
12 

32 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewelry. The Apple Press. Bls 79 

33 Peter Dormer og Ralph Turner. 1985. The new jewelry trends and traditions. Thames and Hudson Ltd, London 
Bls. 9 

Mynd 11: Invisible Jewelry 
eftir Gijs Bakker 
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einföld abstrakt hálsmen og armbönd þar sem þau unnu með líkama beranda34.  
 

Frægt verk Gijs Bakker er Invisible Jewelry, eða ósýnilegi skartgripurinn, sem Bakker 

kom fram með árið 1973. Þetta var umdeilt verk þar sem Bakker ögraði hugmyndinni 

um hvað skartgripir eru. Invisible Jewelry var armband þar sem far á líkamanum eftir 

gullvír sem var hafður þröngt um upphandlegg35. Verkið var gert ódauðlegt á 

ljósmynd, sem er ein eftirtektarverðasta ljósmynd síðustu þrjátíu ára í 

skartgripahönnun. Verkið væri glatað ef það væri ekki til ljósmyndin af því36.  

 

Ljósmyndir er mikilvægur partur af mörgum skartgripum Bakkers. Sumum þeirra er 

hægt að klæðast, en stundum virka þeir best á ljósmynd.  

Dew Drop er eitt þessara verka. Það er hálsmen úr stórri ljósmynd af blómi með 

daggardropum. Ljósmyndin er plasthúðuð. Fyrir flestum er þetta sýningargripur 

frekar en raunverulegur skartgripur og í augum fæstra 

hagnýtur hlutur. Hann er frekar fræðilegur hlutur sem 

myndi eingöngu virka á ljósmynd, til dæmis í bók.37 

Bakker fær fólk til þess að horfa framhjá hefðbundinni 

skilgreiningu á skartgripum, sem skraut eða sem tákn um 

félagslega stöðu og fær það til þess að horfa á skartgripi 

sína eingöngu sem listaverk. 

 

Bakker lék sér með óvenjuleg efni í skartgripahönnun, 

sem var alveg nýtt á sjöunda áratugnum. Hann notfærði 

sér þekkt iðnaðarefni eins og stál, gúmmí og ál. Hann leit 

á líkamann sem striga sem hann staðsetti skartgripina á38. Bakker opnaði nýja vídd í 

                                                            
34 Clare Phillips. 1996. Jewelry from from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls. 195 

35 Clare Phillips. 1996. Jewelry from from antiquity to the present. Thames and Hudson Ltd. Bls. 200 

36 Helen W. Drutt English og Peter Dormer. 1995. Jewelry of our time. Art, ornament and obsession. Thames and 
Hudson. Bls. 106. 
 

37 Helen W. Drutt English og Peter Dormer. 1995. Jewelry of our time. Art, ornament and obsession. Thames and 
Hudson. Bls. 106) 

38 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewellry. The Apple Press. Bls. 114 

Mynd 12: Dew Drop eftir Gijs 
Bakker. 
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notkun nýrra efna í skartgripahönnun og framkvæmd þess í handiðnina. 

Hann lék sér með hlutverk skartgripa og var mjög áhrifamikill í myndun nýrrar 

kynslóðar skartgripa39. Þar sem hlutverk skartgripa er aðeins til í hugarheimi manna 

og hugrifin sem þeir kalla fram skipta meira máli en notagildi þeirra. 

 

 

Samtíminn 
 

Að ganga með skartgripi er tjáning mannsins til umhverfisins. Skartgripir krefjast 

þess að þeir séu bornir líkt og föt. Skartgripir skreyta líkamann á mismunandi vegu, á 

mismunandi stöðum. Sumir nota skartgripi alveg eins og föt, þó að fötin séu til þess 

að hylja líkamann og halda manni hlýjum, þá gegna skartgripir oft á tíðum svipuðu 

hlutverki að því leiti að þeir gefa til kynna persónulegan stíl. Ef konur eru með mikla, 

stóra og áberandi skartgripi, getur það sýnt að þær séu ófeimnar og hafi ekkert á 

móti athygli. Skartgripir eru ekki eingöngu notaðir af konum við sparileg tilefni, þær 

geta einnig notað skartgripi dags daglega og oftast eru þeir þá mjög látlausir 

 

Hægt er að kaupa ódýra skartgripi sem líta út fyrir að vera úr verðmætum efnum svo 

sem gulli, silfri og fleiri dýrum efnum, og til eru eftirlíkingar af öllum verðmætustu 

efnunum, eins og demöntum, gulli, silfri og kopar. Skartgripir hafa minni þýðingu nú á 

dögum en áður fyrr og eiga flestallar konur skartgripi, ódýra eða dýra, og tilgangurinn 

með því að bera þá hefur breyst. Konur í dag skreyta sig fyrst og fremst til þess að 

gera sig fínar eða til þess að lífga upp á klæðnaðinn sem þær eru í, að gamni og sér 

til ánægju frekar en til að senda umheiminum skilaboð. Þó er enn til fólk sem 

fjárfestir í skartgripum og ber þá til að sýna stöðu sína í samfélaginu, svo sem 

karlmenn sem sína ríkidæmi sitt með dýru úri eða jafnvel bíl og konur sem telja 

stærð demantsins í trúlofunarhringnum samsvarandi ást maka síns. 

 

                                                            
39 Caroline Pullée, 1990. 20th century jewellery. The Apple Press. Bls. 114 
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Stór hluti nútíma skartgripahönnunar hefur að markmiði að hanna staðlaða hluti sem 

ódýrt er að fjöldaframleiða: glansandi og glitrandi hálsmen, hringi, armbönd og 

eyrnalokka sem auðvelt er að selja stórum hluta almennings en vekja ekki 

spurningar eða umræður. Skartgripirnir geta verið ódýrir eða dýrir, úr ódýrum efnum 

eða dýrum efnum og þeir geta verið varanlegir eða ekki. Ímyndin er stöðluð og það 

hve skartgripaverslanir eru orðnar algengar á alþjóðlegum flugvöllum40 sýnir hvernig 

menning ólíkra þjóða skiptir orðið minna máli varðandi skartgripasmekk manna: 

Íslendingur, Nígeríumaður og Kóreubúi heillast að sama gripnum á Heathrow, skilja 

fyrir hvað hann stendur og geta borið hann heima fyrir. 

 

Margir hönnuðir nútímans vilja þó ögra þessum staðla og fjöldaframleidda 

skartgripaheimi og vinna að gerð óhefðbundinna skartgripa. Sumir gera einstaka 

hluti sem aðeins eru framleiddir í fáum eintökum, sem eykur virði þeirra fyrir 

kaupandann. 

 

Hilde De Decker 
Í seríu Hilde De Decker, For farmer and the 

market gardener, 1999-2004, varð fyrir áhrifum 

af undarlegri uppákomu þar sem 

giftingahringur týndist og fannst tuttugu árum 

seinna utan um kartöflu. Hún gerði gróðurhús 

þar sem hún leyfði grænmeti að vaxa með og í 

kringum skartgripi, og rannsakaði  óvenjulega 

liti, áferð og formin á grænmetinu41. Hún 

afformar grænmeti í stað líkama eins og Gijs Bakker gerði með „ósýnilega“ 

                                                            
40 Jivan Astfalck, Caroline Broadhead og Paul Derrez, 2005. New direction in jewelry. Black Dog Publishing. Bls. 
11 

41  Jivan Astfalck, Caroline Broadhead og Paul Derrez, 2005. New direction in jewelry. Black Dog Publishing. 
Bls.45 
 

Mynd 14: Tómatur og gull hringur eftir Hilde 
De Decker 
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armbandið sem skildi eftir far á handleggnum. Síðar í ritgerðinni 

munum við einnig sjá tengingu hennar við sérstaka ættbálka sem 

afformuðu líkamann eins og hálsinn og varirnar til þess að 

fullkomna skreytinguna líkt og Hilde De Decker er að gera með 

grænmetið. Hún ögraði þar með hlutverk og verðmæti 

skartgripana og hversu langt er hægt að ganga frá hinum 

hefðbundnu skartgripum. 

 

 

Yazbukey 
Yazbukey er fylgihlutafyrirtæki sem er starfandi í dag. 

Fyrirtækið er rekið af tveimur systrum, Emel Kurhan og Yaz. 

Þær gera alls konar skartgripi og fylgihluti, svo sem töskur, 

hundaföt og hárskraut. Hugmyndin að fyrirtækinu var að 

gera einstaka fylgihluti ólíka öllu sem áður hafði þekkst. Þær 

vildu ekki fylgja fjöldaframleiðsluheiminum, heldur gera 

fallega hluti sem væru til í litlu upplagi. Við framleiðsluna 

nota systurnar efni eins og leður, skóreimar og plast, leika 

sér með plast efnið og gera það að þrívíðum hlut42. 

Í nýjustu línu sinni nota Emel og Yaz mikið sterk tákn frá 

Pop Art tímabilinu. Þær taka til dæmis sterk tákn 

úr listaverkum eftir Andy Warhol eins og Marilyn 

Monroe og Jackie Kennedy. Þær leika sér með 

andlit þeirra úr plexigleri úr mörgum lögum og 

litum. Hugmyndaheimur þeirra á stærstan þátt í 

hönnun þeirra: þær nota frekar ódýr efni og gera 

úr þeim lúxus vöru og vegur því hugmyndin sjálf 

þyngra í verðmætmyndun vörunnar en 

                                                            
42 Viðtal höfundar við Emel Kurhan eiganda Yazbukey, 9.desember 2008 

Mynd 16:  Marilyn Monroe hálsmen og 
næla. 

Mynd 13:  Paprika 
og fundinn 
hringur 

Mynd 15: Yazbukey 
systurnar 
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efnisnotkunin. Hönnunin og hugmyndirnar eru hið eiginlega skart, því ekki er fyrir að 

fara dýru efni heldur snjöllum hugmyndum og útfærslum. Á árum áður skipti efnið 

hins vegar meira máli en hönnunin sjálf. Skartgripir og fylgihlutir þeirra eru því ekki 

lengur endilega til að sýna ríkidæmi, heldur eru frekar tískutengdir og til þess fallnir 

að vera yfirlýsing um smekk og tískuvitund. 

 

 

Jungyun Yonn 
Jungyun Yonn er ungur hönnuður starfandi í dag. Hún hannar skemmtilega hringi 

sem heita Inner message. Yonn varð fyrir áhrifum Kóreskum dægurlagasöngvara 

sem skrifaði texta um að hann væri með 

sólbruna-far eftir hringinn, sem hann tók 

eftir á fingri sínum eftir að hann hætti 

með kærustunni.  

Það sem gerir hringa Yonn sérstaka eru 

skilaboð sem falin eru í innanverðum 

hringnum. Við fyrstu sýn virðist á ferðinni 

vera ósköp venjulegur hringur, látlaus og 

hefðbundinn í útliti. Þegar hringurinn hins vegar er tekinn af er í smá stund eins og 

hann sé þar ennþá og á fingrinum,  leynast hin földu skilaboð, til dæmis „gifstu 

mér“43. Hugmyndin er af svipuðum toga og verk Gijs Bakker með ósýnilega hlutinn á 

handleggnum, en Yonn gengur enn lengra og gerir hlutinn hversdagslegan og 

nothæfan. Skartgripurinn verður mjög persónulegur þar sem aðeins eigandinn og 

gefandinn vita af þessum leynilegu skilaboðum.  

 

 

                                                            
43 http://www.yoonjungyun.com/ 30.janúar 2009 

Mynd 17:  Inner message eftir Jungyun Yonn
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Framandi menningarheimar 

Þjóðfélagslegt skart 
„Líkaminn er svo greiðvikinn, búkurinn eins og auðir veggir og nóg af krókum og 

stöllum – fingur, úlnliðir, upphandleggir og framhandleggir, eyru, háls, hár og ökklar 

og hvaðeina44.“  

Líkaminn virðist vera hannaður til þess að hengja eitthvað á hann og það hafa allar 

þjóðir og ættbálkar nýtt líkamann á sinn hátt, sumir öfgakenndara en aðrir.  Fyrir 

utankomandi aðila geta skartgripirnir litið út fyrir að vera eingöngu sem skraut fyrir 

líkamann, en sumsstaðar hafa skartgripir æðri tilgang, sem varðar stöðu og trú. 

 

Alla tíð hafa skartgripir fylgt mannkyninu í einhverju formi, það er einhver þrá hjá 

mannkyninu að skreyta líkamann, hvort sem er með hálsmenum, höfuðskrauti, 

hringjum eða jafnvel líkamsmálningu og fallegum fötum. 

Að skreyta líkamann getur þýtt svo margt. Skartgripir fegra ekki eingöngu útlitið 

heldur geta þeir geta tjáð persónulegar og félagslegar aðstæður. Að bera skartgripi 

er ein leið til þess að skreyta líkamann, en til þess er fjöldi annarra leiða fær, til 

dæmis líkamsmálning, húðflúr og rispun, sem eru frábrugðin flestum skartgripum að 

því leiti að þau fela í sér varanlegar breytingar á líkamanum.  

Afríka 
Hefð er hjá konum í Chad í Afríku að gera skurð í neðri vör og setja tréplötu í 

skurðinn. Stærðin á plötunum fer eftir þroska konunnar og þegar hún er orðin nógu 

þroskuð getur hún borið stóra plötu. Þetta er gert bæði til þess að auka hylli 

konunnar, og einnig vegna þess að fólki utan ættbálksins finnst þetta ljótt og þannig 

verndar þetta þær frá því að verða rænt og settar í þrælkun, en það tilheyrir þó 

fortíðinni45. 

 

                                                            
44 „The body is so obliging: there are blank walls-the torso-and plenty of hooks and ledges, fingers, wrist, upper 

and lower arms, ears, necks, hair, ankles and so on.“ 

Helen W. Drutt English og Peter Dormer, 1995. Jewelry of our time. art, ornament and obsession. Thames and 

Hudson. Bls.120 
45 John Mack, 1988. Ethnic Jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 10-11 
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Í Kongó skreyttu konur sig með eins mörgum málmhringjum og þær gátu komið fyrir 

á hálsi, handleggjum og ökklum. Þetta gat orðið þung byrði eða jafnvel 10-15 kíló en 

var merki um verðugleika. Konurnar áttu mjög erfitt með að hreyfa og athafna sig í 

daglegu amstri, en þær losnuðu samt ekki undan ábyrgðinni við það að vinna á 

ökrum eða aðra erfiðisvinnu. Þær voru hins vegar ánægðar að geta sýnt áberandi 

auðsæld46.  

 

Fólk í suður og austur Afríku ber flókna skartgripi, eingöngu 

úr perlum sem eru annaðhvort saumaðar eða bundnar 

saman til að mynda vandað og litskrúðugt skraut. Í 

samsetningu litanna og því hvernig gripurinn er borinn eru 

falin þjóðfélagsleg skilaboð. Perluvinnan í Zulu er svo 

nákvæm og kerfisbundin að hún er oft kölluð tungumál. 

Fólk í Zulu og Swazi í Afríku gekk með perlur í mörgum 

ólíkum litum og sýndi með litunum mismunandi stig 

líkamlegs ástands og félagslega þróun frá barnæsku og 

áfram lífsveginn. Stúlkur gefa mönnum, sem þær eru 

ástfangnar af, perluband þar sem einn litur er á hverju bandi. Stúlkan býr til 

nákvæmlega eins perluskraut fyrir sjálfan sig sem 

hún setur á ökklann, úlnliðinn og um mittið. Þegar 

þau ganga bæði með perluskrautið eru þau að 

opinbera samband sitt. Stúlkur eyða frístundum 

sínum í að búa til þetta perluskraut handa 

ástmönnum sínum, sem er eins konar ástarbréf til 

þeirra. Þetta perluskraut er gert eftir kúnstarinnar 

reglum um munstur, lögun og lit og getur þýtt 

ýmislegt. Þegar hópur af Zulu stúlkum hittist, geta 

þær séð hver hefur verið ástfangin, hver hefur haldið áfram með fyrstu ástinni og 

hver er of ung til þess að upplifa ástarævintýri. Þetta geta þær séð með því að lesa 

úr perluskrauti hver annarrar án þess að segja neitt. Ungar konur í Samburu eru 

                                                            
46 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 34-35 

Mynd 18: Stúlka með 
perluskartgripi 

Mynd 19: Perluhálsfesti frá suður 
Ameríku 
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álitnar vera naktar og ljótar ef þær sjást ekki að minnsta kosti 

með tvö eða þrjú kíló af perlum og fallegar ef þær eru með 

perlur alveg upp að kinnunum. Þær sem eru mikið skreyttar 

njóta mikillar athygli, og fá þær margar gjafir frá vonbiðlum 

sínum47.  Í Egyptalandi voru skartgripir framleiddir bæði fyrir 

lifandi fólk og látið og í raun voru algengustu skartgripirnir í 

Egyptalandi til þess að skreyta lík. Þess var krafist að smurð 

lík yrðu þakin eðalskrauti, ekki skipti máli hvaða skraut það var sem fylgdu líkunum, 

bara að það væri úr gulli48.  

 

 

Asía 
Á Andamaeyjum gengur fólk með mannabein um hálsinn 

sem á að gefa því orku frá hinum dauðu. Þeir sem nota þau 

eru með einhvers konar helgiskrín, sem verður mjög öflugt tól 

til þess að vernda þá gegn illum öflum49. Sumsstaðar er 

líkamanum breytt til þess að koma skartgripunum fyrir eins 

og hlutir sem eru settir inn í 

eyrnasnepilinn. Þá er ekki bara eyrað 

gatað heldur er gerður skurður í 

eyrnasnepilinn og í hann settir hlutir. 

Eyru og munnur eru stækkuð á sama 

hátt fyrir skreytingar og hálsinn er lengdur og teygður frá 

öxlunum þar sem málmhringir eru settir jafn óðum utan um 

hálsinn eins og þekkt var hjá Padaungfólki í Myanmar50.  

                                                            
47 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 39-41 

48 Carol Andrews, 1990. Ancient Egyptian jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 11 

49 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 15 
 
50 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 18-19 

Mynd 21:  Hálsmen með
mannabeinum frá 
Andamaeyjum 

Mynd 22: Padaung 
kona með málmhringi 
utan um hálsinn 

Mynd 20: Armband frá 
Eygyptalandi. 
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Þar byrjuðu konur frá fimm ára aldri að setja stóra gull hringi utan um háls sinn og 

einnig settu þær jafn mikið magn utan um kálfa sína. Sumir hálsar gátu orðið allt að 

25-37 cm langir. Þessi skreyting hafði augljósleg áhrif á heilsu konunar og hin síðari 

ár hefur þessi skreytiaðferð verið fordæmd og hætt að mannúðarástæðum51.  

Skartgripir í Asíu eru strax tengdir við auðæfi og standa fyrir félagslegt og pólitískt 

vald. Í Asíu kaupir fólk skartgripi sem tryggingu fyrir fjölskylduna sína gegn 

afleiðingum algengra hörmunga eins og flóða eða stríðs. Oft má sjá konur ganga 

með marga skartgipi um allan líkamann og sumar geyma jafnvel alla sína skartgripi 

utan á sér, hvort sem er í leik eða starfi. Aðrir geyma þó skartgripina eins og fjársjóð 

á leynilegum stað.  

Öll trúarsamfélög á Indlandi nota skartgripi sem 

verndargripi. Þeir eru taldir hjálpa fólki að ráða við 

náttúruharmleiki sem hafa áhrif á líf þeirra. Fólk trúir því 

einnig að þeir séu fyrirbyggjandi gegn sjúkdómum og 

annarri óværu. Verndagripina er hægt að nota hvar sem 

er á líkamanum en þeir eru aðallega á stöðum þar sem illit 

andar geta komist inn í líkamann eins og í nefi, munni, 

eyrum og kynfærum. Indverjar tengja skraut mikið 

brúðkaupum. Sveitakonur á norður Indlandi ber sérstakt 

hárskraut á höfði sínu til að láta í ljós að brúðkaup sé í 

vændum og skart í nefi er eitt af mörgu sem tilheyrir 

brúðarskrauti52.  

 
 

Suður og norður Ameríka 
Hvar og hvernig skart og skreytingar eru bornar getur haft mikla þýðingu. Indiána-

karlar og-konur í Suya í Brasilíu báru stóra diska í eyrunum sem búnir voru til úr tré 

                                                            
51 Wikimedia foundation. 2002-2009. Wikipedia. The free encyclopedia. Sótt 23.janúar 2009: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewelry  

52 John mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 67-75 

Mynd 23: kona með brúðar 
skartgripi 
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eða vöfnum pálmalaufum. Diskarnir í eyrunum voru 

málaðir með hvítum leir. Karlarnir voru einnig með 

stóra trédiska í neðri vörinni, sem var málað í rauðu 

að ofan og á hliðunum. Eyrna- og munndiskar drógu 

athylgina að eyrum og munni og undirstrikuðu heyrn 

og tal. Í Suya stendur heyrn fyrir það að skilja og 

öðlast þekkingu. Tungumál í lífi Suya var mjög 

mikilvægt og þess vegna var verið að beina athyglinni 

að munninum. Hvíti liturinn á eyrnadisknum tengdist rósemi og næmni og rauði 

liturinn á munn plötunni tengdist mikilli mælsku. Aftur á móti voru augu og nef ekki 

skreytt vegna þess að sjón og lyktarskyn voru eiginleikar sem tengdir voru nornum, 

dýrum og andfélagslegum fyrirbærum. Sá sem ber rétta gripi á réttum stöðum sýnir 

því um leið að þar fari manneskja sem þekki og fylgi félagslegum reglum og 

dulmáli53.   

 

Indíánar notuðu mikið fjaðrir í skartgripi og skraut, eins og fjaðarkórónur, armbönd, 

hálsmen og belti. Sumir límdu fjaðrirnar á líkama sína 

eða settu þær í gegnum göt í eyrum og nefi. 

Fjaðrirnar eru tákn fyrir yfirnáttúruleg öfl. 

Fjaðrakórónuna notuðu þeir til þess að gefa í skyn 

aldur sinn og stöðu. Sumstaðar voru strangar reglur 

um hvenær átti að bera fjaðrirnar. Í Umatina á 

landamærum Brasilíu og Paraguay, voru fjaðrir 

eingöngu bornar við jarðafarir og notaðar til að búa til 

örvar. Skreytingarnar þeirra úr fjöðrum hafa haft mikil 

áhrif á evrópska tísku frá 17.öld. Fólk í Kayapó notuði 

eyrna-og vara-skraut, eins og fólkið í Suya í Brasilíu. Í 

Kayapó var skrautið til þess að gefa hugmyndir um 

kunnáttu og skilning. Stærðin á vara-hlutnum gaf til 

kynna skörungasskap fyrir þann sem bar það. Götunin 

                                                            
53 John Mack,1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 18-19 

Mynd 25: Fjaðra höfuðskraut frá 
Zapaco, Boliviu. 

 

Mynd 26: Indiáni frá Kayapó 

Mynd 24:  Suya Indiáni frá Brasilíu 
með munndisk og eyrna skraut. 
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í eyranu tengist hæfileikanum  til þess að heyra og og skilja mál. Ungabörn eru með 

göt í eyrunum, til að tryggja það að þau þrói þessa aðferð áfram54. 

Indíánar í norður Ameríku notuðu skartgripi sína til þess að sýna ríkidæmi og stöðu. Í 

Omaha var mikil athöfn sem fylgdi því að fá göt í eyrun. Hvert gat stóð fyrir því að sá 

sem gerði gatið fékk hest að gjöf. Þessi eyrna skraut voru til marks um ríkidæmi fyrir 

þann sem bar það55. 

Auðlindir hverrar þjóðar mörkuðu þróun skartgripa á hverju svæði. Málmar voru víða 

notaðir í skreytingar en gull og silfur hefur lengstum verið vinsælast, einkum vegna 

þess hve sjaldgæft það er sem jók verðgildi þess. Þar að auki var gull og silfur 

þægilegt að vinna með svo handverksmenn sóttust eftir að nota það til 

skartgripagerðar. En það buðu ekki allar jarðir upp á vinsælan efnivið sem örvaði 

viðskipti milli ættbálka og þjóða. Indland komst yfir mikið gull með því að selja krydd 

og annað hráefni til Evrópu gegn greiðslu í gulli. Viðskipti milli menningarsvæða þýða 

samskipti milli menningarsvæða og þannig breiðast út hugmyndir og menning. Með 

þeim, fólksflutningum, innrásum og landvinningum breiddist út tæknikunnátta og 

þekking á efnisnotkun, auk efnanna sjálfra. 56.  

 

Skartgripir eru mjög þekktir í helgisiðum og hefðum fjölskyldna, menningarheima og 

stofnana. Hringir geta staðfest trúlofun eða giftingu og  hálsmen með krossi sýnt trú 

þess sem ber hann og herir þjóða veita barmmerki við vissa áfanga eða hetjudáð. 

Skartgripir geta þannig jafnt verið sýndarmenska, merki um persónulega stöðu eða 

kennimark.  

Skartgripir hafa ótal möguleika til að standa fyrir eitthvað persónulegt og geta haft 

einstaka merkingu fyrir þann sem ber það. Þeir geta einnig haft einfaldann og 

yfirborðskenndan tilgang, eins og að draga athygli að þeim sem ber þá eða að 

ákveðnum líkamshlut viðkomandi, svipað og ef einhver kýs að fara í rauðum og 

áberandi kjól í veislu. Skartgripir geta einnig verið til þess að bæta upp fötin og 

skreyta þau. Með því að bera skartgripi, eiga þá og hafa samtvinna þá atburðum í lífi 

                                                            
54 John Mack, 1988. Ethnic Jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 149-151 

55 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 155 

56 John Mack, 1988. Ethnic jewellery. The Trustees of the British Museum. Bls. 176-179 
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okkar blásum við í þá nýju lífi57 – og þeir jafnvel í okkar. 

 

Lokaorð  
Athyglisvert er að sjá þegar öll skartgripasagan er skoðuð og öll þessi saga 

mismunandi ættbálka, að í raun hafa allir verið að gera það sama: að nota efnin í 

umhverfinu og til að skreyta sig, hvort sem það var að notað efni úr náttúrunni, eða 

úr næstu búð. Ættbálkar sem voru hvor sínu megin á hnettinum voru að vinna með 

það sama og búa til svipaða hluti, þó hlutverk þeirra og merking hafi ef til vill verið 

ólík. Í sumum vestrænum löndum eru auðæfi það sem fólki gæti þótt mikilvægast að 

sýna þjóðfélaginu en annars staðar gæti verið mikilvægast að sýna að viðkomandi 

fylgi hefðum, trú og sé virtur af samfélaginu. Sumar þjóðir ganga með skraut og 

skartgripi á hverjum degi og annað gæti þýtt útskúfun. Það sem flest allar þjóðir og 

ættbálkar eiga sameiginlegt er að skartgripirnir og skrautið sýna stöðu fólksins í 

þjóðfélaginu. Og virðist það vera mikilvægast af öllu, hvort sem það er frá 

munndiskum til demantshringa.   

 

Ef við hugsum um notkun skartgripa þá eru þeir bara skraut og fylgihlutir sem við 

berum. Allt sem er ekki nauðsynlegt í lífi okkar eru í rauninni bara skraut eða 

fylgihlutir. Við ákveðum að skeyta íbúðir okkar með því að hafa þar styttur og fleira 

sem hefur engan tilgang nema til þess að gleðja augað og sýna persónulegan stíl. 

Skartgripir, skraut og fylgihlutir eru ekki nauðsynlegir í okkar samfélagi, við getum 

alveg lifað án þeirra. Þeir eru ekki eins öflugir og áður fyrr. En tilgangurinn að vera 

með skartgripi fer mjög mikið eftir þjóðum og uppeldi.  Að ganga með  skartgripi 

verður alltaf mikilvægur hjá sumum, því skartgripir sýna alltaf einhverskonar stöðu 

fólksins í þjóðfélaginu þó þeir geri það ekki í jafn áberandi mæli og áður fyrr. Hlutverk 

skartgripa er að sýna hvernig manneskjur við erum. Þó að skartgripirnir séu ekki 

notaðir öllum stundum, geta þeir haft mikið tilfinningalegt gildi fyrir eigandann. 

Skartgripir ganga í erfðir og eykur oft vellíðan hjá afkomendum að bera þá. Ennþá er 

                                                            
57 Lin Cheung, Beccy Clarke og Indigo Clarke. 2006. New direction in jewellery II. Black dog publishing Bls. 12  
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mjög sterkt í mannseðlinu að skartgripir verndi mann á einhvern hátt og veit manni 

hamingju og gæfu.  

 

Nú á dögum snýst mikið um það að eignast allt það nýjasta og stanslausar 

auglýsingar sannfæra okkur um að við þurfum þessa hluti í líf okkar. Alltaf er verið að 

kaupa fleiri og fleiri nýja hluti, svo sem föt, skartgripi, heimilismuni og fleira. Karlar og 

konur sýna ríkidæmi sitt og stöðu í samfélaginu til dæmis með því að vera alltaf í 

nýjustu og flottustu fötunum og fínir og dýrir bílar eru yfirlýsing um velgengni í lífinu. 

Hlutir eins og símar, bílar og jafnvel einkaþotur og  lystisnekkjur hafa orðið að 

einhvers konar skarti nútímamanna og -kvenna sem vita ekki aura sinna tal. Þeir eru 

einhversskonar framlenging á skarti ríka fólksins. 

Hugsanlega í dag, sérstaklega á Íslandi, eigum við eftir að leita aftur til fortíðar í 

sambandi við verðleika á efnisnotkun í hönnun og fleiru. Eins og nefnt var áður í 

ritgerðinni þegar hörmungar eins heimsstyrjaldir og kreppur skella á, fór viðhorf fólks 

að breytast, fólk að leit á dýra og verðmæta hluti sem hégómlega hluti. Eftir flestar 

kreppur og hörmungar virðist viðhorf á hönnun og hönnunin sjálf taka miklum 

breytingum. Hefur það jákvæð áhrif á þróunina. Heimurinn í dag stendur frammi fyrir 

miklum breytingum efnahagur fólks minnkar, almenningur eyðir ekki eins miklu og 

áður. Nú þarf að endurmeta gildin á öllum sviðum. Spennandi tímar gætu verið 

framundan í allri hönnun. 
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Mynd 8: Skinnu og efnisbands hálsmen eftir Anni Albers. Sótt af: 
http://www.albersfoundation.org/Foundation.php?inc=Albersshop&item=item001 

Mynd 9: Sigti og bréfaklemmu hálsmen eftir Anni Albers. Sótt af: 
http://www.albersfoundation.org/Foundation.php?inc=Albersshop&item=item005 

Mynd 10: Korktappa og hárspennu hálsmen eftir Anni Albers. Sótt af: 
http://www.albersfoundation.org/Foundation.php?inc=Albersshop&item=item006 

Mynd 11: Invisible Jewelry eftir Gijs Bakker. Sótt úr bókinni: New tradition, The 
evolution of jewellery 1966-1985. 

Mynd 12: Dew Drop eftir Gijs Bakker. Sótt úr bókinni: The new jewelry, trends and 
traditions 

Mynd 13: Paprika og fundinn hringur eftir Hilde De Decker. Sótt úr bókinni: New 
directions in jewellery. 

Mynd 14: Tómatur og gull hringur eftir Hilde De Decker. Sótt úr bókinni: New 
directions in jewellery. 

Mynd 15: Yazbukey systurnar. Fengið frá Emel Kurhan eiganda Yazbukey. 

Mynd 16: Marilyn Monroe hálsmen og næla eftir Yazbukey. Fengið frá Emel Kurhan 
eiganda Yazbukey 

Mynd 17: Inner message eftir Jungyun Yonn. Sótt af: http://www.yoonjungyun.com/ 

Mynd 18: Stúlka með perluskartgripi. Sótt úr bókinni: Ethnic Jewellery 
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Mynd 19: Perluhálsfesti frá suður Ameríku. Sótt úr bókinni: Ethnic Jewellery. 

Mynd 20: Armband frá Egyptalandi. Sótt úr bókinni: Ancient Egyptian Jewellery 

Mynd 21: Hálsmen með mannabeinum frá Andama eyjum. Sótt úr bókinni: Ethnic 
Jewellery. 

Mynd 22: Padaung kona með málmhringi utan um hálsinn.Sótt úr bókinni: Ethnic 
Jewellery. 

Mynd 23: Kona með brúðar skartgripi. Sótt úr bókinni: Ethnic Jewellery. 

Mynd 24: Suya Indiáni frá Brasilíu með munndisk og eyrna skraut. Sótt úr bókinni: 
Ethnic Jewellery. 

Mynd 25: Fjaðra höfuðskraut frá Zapaco, Boliviu. Sótt úr bókinni: Ethnic Jewellery. 

Mynd 26: Indiáni frá Kayapó. Sótt af: http://news.mongabay.com/2008/0611-
kayapo.html 
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